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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

ΘΕΜΑ:  Κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών ιού COVID- 
19 στην Αλβανία. 

Η α/Κυβέρνηση παρουσίασε σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει σειρά μέτρων για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του  ιού COVID-19. Το ύψος της χρηματοδότησης του εν λόγω 
σχεδίου δράσης ανέρχεται σε 12 δισ. ΑLL, ήτοι σε 300 εκατ. ευρώ περίπου και αντιστοιχεί στο 2,13% 
του ΑΕΠ της Αλβανίας. Σε αυτή θα πρέπει να προστεθεί και επιπλέον χρηματοδότηση για την παροχή 
κρατικής εγγύησης προς τις τράπεζες για την αναστολή των πληρωμών των δόσεων των δανείων 
ιδιωτών και επιχειρήσεων κατά την περίοδο της κρίσης, η οποία αντιστοιχεί στο 1,56% του ΑΕΠ. 

Εν προκειμένω, σημειώνεται η έκδοση σχετικής Κανονιστικής Πράξης, με την οποία 
αναθεωρήθηκαν οι αντίστοιχες προβλέψεις εγγραφών στον  κρατικό προϋπολογισμό της χώρας (βλ. 
Κανονιστική Πράξη «Περί τροποποιήσεων στο Ν. 88 / 2019 "Προϋπολογισμός του Κράτους του 2020").  
Με την εν λόγω κανονιστική πράξη καθίσταται δυνατή η αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης, ενώ 
προκαλείται περαιτέρω διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος στον προϋπολογισμό στα 68,7 δισ. 
ALL, ήτοι στο 3,9% του ΑΕΠ (έναντι  2,2% του ΑΕΠ που αναμενόταν αρχικά) και, κατά συνέπεια, η 
αύξηση του δημόσιου χρέους στο 68,8% του ΑΕΠ. 

Η  ανωτέρω κανονιστική πράξη προβλέπει σειρά μέτρων, με σκοπό τη χρηματοδότηση του τομέα 
υγείας για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού,  φαρμάκων, ιατρικών υλικών, καθώς άλλων συναφών 
υπηρεσιών υγείας, ενώ παράλληλα προβλέπει τη χρηματοδότηση δράσεων για την ανακούφιση των 
πληγεισών κοινωνικών ομάδων, ήτοι των μεγάλων επιχειρήσεων  για την καταβολή των μισθών των 
εργαζομένων τους, αλλά και των μικρομεσαίων για την επιβίωσή τους, καθώς και των ανέργων και πολύ 
φτωχών.  Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής μέτρα: 

 
1. Χρηματοδότηση ύψους 6,5 δισ. ALL για την στήριξη των εργαζομένων, καθώς και των κοινωνικών 

ομάδων που πλήττονται από τη διακοπή εργασίας σε εθνικό επίπεδο και των ανέργων που θα 
προκύψουν ("Κοινωνικά Πακέτα Anti-COVID"). 

2. 2,5 δισ.  ALL  για την οικονομική ενίσχυση του α/ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας, 
καθώς και των νοσοκομειακών δομών της χώρας, με σκοπό την προμήθεια φαρμάκων, ιατρικού 
υλικού και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την 
ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 

3. 1 δισ. ALL ως αποθεματικό στον Κρατικό Προϋπολογισμό, για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων 
απρόβλεπτων δαπανών κατά τους επόμενους μήνες της κρίσης. 

4. 2 δισ. ALL για την προμήθεια τροφίμων σε κοινωνικές ομάδες που αναμένεται να πληγούν από 
την πανδημία (οικογένειες που χρήζουν οικονομικής βοήθειας και ηλικιωμένοι). Το εν λόγω 
κονδύλιο θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τις ανάγκες πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού στα πολιτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία. 

5. Ενίσχυση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να  αντιμετωπισθούν οι 
επείγουσες ανάγκες, λόγω της κρίσης, σε τοπικό επίπεδο. 

6. Αναθεώρηση των μακροοικονομικών δεικτών, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανομή των 
δημοσιονομικών πόρων  προς τους πλέον δυναμικούς τομείς της οικονομίας και τη στήριξη των 
πολιτών. 



7. Στήριξη του ιδιωτικού τομέα με κρατικές εγγυήσεις ύψους 11 δισ. ALL (100 εκατ. δολάρια ΗΠΑ).  
Το εν λόγω ποσό θα δοθεί ως κρατική εγγύηση προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην καταβολή των μισθών των εργαζομένων τους, προκειμένου να διασφαλισθεί 
επάρκεια εισοδήματος για κάθε οικογένεια  κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο. 

8. 2 δισ. ΑLL (16 εκατ. Ευρώ) χρηματοδότηση προς το α/Υπουργείο Άμυνας για την ανάληψη 
ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.   

9. 1 δισ. ΑLL (8 εκατ. Ευρώ) κονδύλια στη διάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου για την κάλυψη 
απρόβλεπτων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

10. Κάλυψη των καθυστερημένων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος για 211.024 
συνδρομητές, η οποία συνεπάγεται επιβάρυνση ύψους  15 δισ ALL ή 120 εκατ. ευρώ στον 
κρατικό προϋπολογισμό. 

11. Αναπροσαρμογή του φόρου επί των κερδών για όλες τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 2 
έως 14 εκατ. ALL ή από 20 έως 140 χιλ. δολάρια, κατά το β΄ εξάμηνο του 2020, καθώς και 
αναβολή της υποχρέωσης υποβολής των οικονομικών καταστάσεων (για τις επιχειρήσεις που 
έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν οικονομικές καταστάσεις στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων 
(QKB) για την χρονική περίοδο έως την 1η Ιουνίου τ.ε  

       Σημειώνεται ότι οι ποσοτικές προβλέψεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας του ιού COVID-19 
στην αλβανική οικονομία παραμένουν ακόμα ασαφείς. Ωστόσο, το α/ Υπουργείο Οικονομικών και 
Οικονομίας, κατά την σύνταξη της ανωτέρω Κανονιστικής Πράξης, προέβη στην αξιολόγηση 
αναμενόμενων επιπτώσεων στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, του εμπορίου κλπ., καθώς και 
την προσωρινή συρρίκνωση των επενδύσεων και εξαγωγών, εκτιμώντας την στο 2% του ΑΕΠ.  

 
      Περαιτέρω ενημέρωση στους  κατωτέρω διαδικτυακούς τόπους: 

 
http://www.financa.gov.al/njoftim-per-shtyp-2/ 
 
http://www.financa.gov.al/wp-content/uploads/2020/03/Akti-Normativ.pdf 
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