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ΘΕΜΑ: Νομισματική πολιτική και χρηματοοικονομικές εξελίξεις στην Αλβανία 

Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Αλβανίας για την νομισματική πολιτική που 
ακολουθείται στη χώρα, η αλβανική οικονομία συνεχίζει τη θετική πορεία ανάπτυξης. 

Βάσει των νέων οικονομικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών που αναλύονται στην έκθεση, η 
οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει την ανοδική πορεία της, οι μεσοπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις 
ευθυγραμμίζονται με τον στόχο, φαίνεται να επικρατεί ηρεμία στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επιτόκια 
και οι όροι χρηματοδότησης είναι συνεπείς με την προσπάθεια επίτευξης του στόχου. 

Η οικονομική ανάπτυξη για το α΄ τρίμηνο 2017 ήταν υψηλότερη από τις προσδοκίες της Τραπεζας της 
Αλβανίας (ΤτΑ), ενώ ο πληθωρισμός για τον Απρίλιο τ.ε. και τον Μάιο τ.ε. ήταν οριακά χαμηλότερος. 

Η διόρθωση των προβλέψεων της ΤτΑ δεν οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στις αναμενόμενες 
εξελίξεις, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα. Η θετική τάση της οικονομίας, οι ευνοϊκές συνθήκες 
χρηματοδότησης και η σταδιακή βελτίωση του δείκτη εμπιστοσύνης και του εξωτερικού περιβάλλοντος 
αναμένεται να επιτρέψουν την επίτευξη της ισορροπίας της οικονομίας και του πληθωρισμού εντός του 2018. 

Ο ετήσιος πληθωρισμός σημείωσε πτώση στο 1,9% τον Απρίλιο και στο 2,0% τον Μάιο τ.ε., 
εμφανίζοντας μείωση σε σύγκριση με το α' τρίμηνο τ.ε.. Η μεταβλητότητα των ποσοστών πληθωρισμού 
αντανακλά τη χαμηλότερη συνεισφορά του πληθωρισμού των τροφίμων, ως απάντηση στην υψηλότερη 
γεωργική παραγωγή, και τη χαμηλότερη συμβολή του εισαγόμενου πληθωρισμού, αντανακλώντας την 
ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η επίδραση από αυτούς τους παράγοντες της προσφοράς 
εκτιμάται ότι είναι μεταβατική. 

Η απόδοση του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος είναι συνεπής με την άνοδο του 
πληθωρισμού προς το στόχο, μεσοπρόθεσμα. Οι πιέσεις του πληθωρισμού είναι ανοδικές, οι οποίες 
ενισχύονται από την επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας και την αύξηση της χρησιμοποίησης των 
παραγωγικών ικανοτήτων, την αύξηση των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων και τη σταδιακή σύγκλιση των 
μεσοπρόθεσμων προσδοκιών του πληθωρισμού προς το στόχο. 

Η επικαιροποίηση της οικονομικής ανάλυσης με νέες στατιστικές δείχνει ότι η αλβανική οικονομία 
συνέχισε να αναπτύσσεται το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η οικονομική ανάπτυξη έφθασε το 3,94% το α΄ 
τρίμηνο τ.ε., ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν επιβράδυνση κατά το β΄ τρίμηνο τ.ε.. Ένας από τους 
σχετικούς παράγοντες της επιβράδυνσης είναι η αβεβαιότητα που είχε δημιουργηθεί εξ’ αιτίας των 
βουλευτικών εκλογών. Επιπλέον, τους τελευταίους μήνες, μια πρόσθετη αβεβαιότητα οφείλεται σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, οι επιπτώσεις των οποίων μπορεί να εμφανιστούν σε ορισμένους τομείς παραγωγής. 
Ωστόσο, οι επιπτώσεις από αυτούς τους παράγοντες αναμένεται να είναι προσωρινές. 

Η οικονομική ανάπτυξη οφείλεται στις ευνοϊκές εγχώριες συνθήκες χρηματοδότησης και στο 
βελτιωμένο εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον. Η επέκταση της κατανάλωσης και των επενδύσεων ωφελήθηκε, 
επίσης, από τη συνεχή βελτίωση της αγοράς εργασίας, την αύξηση της εμπιστοσύνης και την άνοδο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων. Παράλληλα με την αύξηση της ιδιωτικής ζήτησης, ο δημόσιος τομέας είχε θετικό 
αντίκτυπο στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, όπως επίσης και το βελτιωμένο εμπορικό 
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ισοζύγιο με το εξωτερικό. Το τελευταίο αντικατοπτρίζεται στην ταχεία μείωση του τρέχοντος ελλείμματος κατά 
20% σε ετήσια βάση, καθώς και στην ενίσχυση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Η δημοσιονομική πολιτική ακολούθησε μια πορεία εξυγίανσης, η οποία αντανακλάται σε ένα θετικό 
δημοσιονομικό ισοζύγιο. Η δημοσιονομική εξυγίανση, ωστόσο, ήταν λιγότερο εντατική σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, παράγοντας ένα θετικό ερέθισμα για την οικονομία κατά το α΄ εξάμηνο του έτους. Στο 
τέλος των πρώτων πέντε μηνών του τρέχοντος έτους, το ισοζύγιο προϋπολογισμού είχε ως αποτέλεσμα 6,3 
δισ ΑΛΛ πλεόνασμα, αντανακλώντας την ετήσια αύξηση κατά 7,3% στα δημόσια έσοδα και κατά 16,4% στις 
δαπάνες του προϋπολογισμού. 

Η διευκόλυνση της νομισματικής πολιτικής συνέβαλε στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης των 
οικονομικών παραγόντων. Η μετακύλιση των νομισματικών κινήτρων προς τη χρηματοπιστωτική αγορά 
αντανακλάται στα χαμηλότερα επιτόκια, τόσο των καταθέσεων, όσο και των δανείων. Από την άλλη πλευρά, 
οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων στην πρωτογενή αγορά παρουσίασαν ελαφρά άνοδο, κυρίως λόγω των 
προσωρινών ανισορροπιών της ζήτησης και της προσφοράς τους. Ωστόσο, η μεταβλητότητα των αποδόσεων 
των κρατικών ομολόγων (T-Bill) δεν μεταδόθηκε σε άλλα τμήματα της χρηματοπιστωτικής αγοράς. 

Ως αποτέλεσμα των ως άνω συμπερασμάτων, το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας 
αποφάσισε ότι η ακολουθητέα νομισματική πολιτική είναι επαρκής για τις παρούσες συνθήκες και 
συμφώνησε να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 1,25%. Επιπλέον, το Εποπτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια στις καταθέσεις διάρκειας μίας ημέρας και σε πιστωτικές 
διευκολύνσεις μίας ημέρας, αμετάβλητα στο 0,25% και στο 2,25% αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το Εποπτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική 
θα παραμείνει ευνοϊκή και ότι η ένταση των νομισματικών κινήτρων δεν θα μειωθεί πριν από το α΄ τρίμηνο 
του 2018. 
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