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Αποστολή ΔΝΤ στην Αλβανία - 5η και 6η Αναθεώρηση της Συμφωνίας 
Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού 

  
Κατά το διάστημα από 28 Οκτωβρίου έως και 10 Νοεμβρίου τ.έ., ειδικό κλιμάκιο του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αλβανία, με 
επικεφαλής την κα Anita Tuladhar.  

Σκοπός της αποστολής ήταν η διεξαγωγή συζητήσεων με τις αλβανικές αρχές για 
την 5η και 6η αναθεώρηση της Συμφωνίας Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού (Extended 
Fund Facility - EFF). Υπενθυμίζεται ότι η 36/μηνη Συμφωνία EFF για την Αλβανία 
(συνολικού ύψους 295,42 εκατ. SDR - ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα ή περίπου 330,9 εκατ. 
€) εγκρίθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2014. 

Κατά τη διάρκεια της δυο εβδομάδων παραμονής της, η ομάδα πραγματοποίησε 
διαβουλεύσεις με στελέχη των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομικής Ανάπτυξης, 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, των Φορολογικών Αρχών, καθώς και της Τράπεζας 
της Αλβανίας, προκειμένου να εξετάσει την εφαρμογή προηγούμενων συστάσεων του 
ΔΝΤ, τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, καθώς και την πορεία των 
μεταρρυθμίσεων. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 15/507 από 10.11.2015 δελτίο τύπου που εξέδωσε το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15507.htm), 
επετεύχθη συμφωνία, σε επιτελικό επίπεδο, για την ολοκλήρωση της 5ης και 6ης 
αναθεώρησης του EFF. Υπενθυμίζεται ότι, η προηγούμενη αποστολή του ΔΝΤ, η οποία 
έλαβε χώρα τον Ιούλιο τ.έ., δεν κατέληξε σε συμφωνία, εξ’ αιτίας, κυρίως, της αδυναμίας 
της Κυβέρνησης να πετύχει τους στόχους ως προς τα έσοδα.  

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ αναμένεται να συζητήσει τις εν λόγω 
αναθεωρήσεις στις αρχές του 2016. Εφ’ όσον εγκριθούν, θα δρομολογηθεί η εκταμίευση 
57,8 εκατ. SDR, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 73,8 εκατ. €. 

Σύμφωνα με δηλώσεις της κας Tuladhar, το οικονομικό πρόγραμμα της Αλβανίας 
βρίσκεται στον ορθό δρόμο. Όλοι οι ποσοτικοί στόχοι στο πλαίσιο του προγράμματος 
έχουν επιτευχθεί. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως στον ενεργειακό τομέα, 
βρίσκονται υπό υλοποίηση και έχουν, ήδη, ξεκινήσει να αποδίδουν δημοσιονομικά,    
θέτοντας τη βάση για μεγαλύτερη ανάπτυξη, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

Επιπροσθέτως, η οικονομική ανάκαμψη αναμένεται να συνεχιστεί, με τον ρυθμό 
ανάπτυξης του ΑΕΠ να εκτιμάται σε 2,5 - 2,75%, το 2015 και 3 - 3,5%, το 2016. Επίσης, 
αναμένεται ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις και η αύξηση της εγχώριας ζήτησης, 
υποστηριζόμενη από τη σταδιακή αποκατάσταση του τραπεζικού δανεισμού, θα 
συνεχίσουν να προσδίδουν ώθηση στην αλβανική οικονομία. Ο πληθωρισμός αναμένεται 
να παραμείνει χαμηλός, περίπου στο 2%, λόγω, τόσο των χαμηλών τιμών σε παγκόσμιο 
επίπεδο, όσο και της εγχώριας παραγωγής, η οποία κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα 
του δυναμικού της. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, η δημοσιονομική εξυγίανση αναμένεται να 
συνεχιστεί το 2016, με στόχο πρωτογενές πλεόνασμα 0,3 % του ΑΕΠ. Όπως 
επισημαίνεται από το ΔΝΤ, η χώρα πρέπει να συνεχίσει τη βελτίωση της φορολογικής 
συμμόρφωσης και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης για τη διατήρηση της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, καθώς και για να εξασφαλίσει τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα 
του χρέους, δημιουργώντας, παράλληλα, δημοσιονομικά περιθώρια για την 
πραγματοποίηση παραγωγικών δαπανών. 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15507.htm


Τέλος, ως προς τη νομισματική πολιτική, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ότι 
η Τράπεζα της Αλβανίας θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική ανάκαμψη, 
προσπαθώντας, πάντα, για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Ο ιδιωτικός 
δανεισμός ανακάμπτει σταδιακά, αλλά η πιστωτική επέκταση παραμένει σε χαμηλά 
επίπεδα, εξ’ αιτίας, μεταξύ άλλων, του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (NPLs). Η αλβανική Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Αλβανίας έχουν υιοθετήσει μία 
ολοκληρωμένη στρατηγική για την επίλυση του ζητήματος των NPLs, η οποία εστιάζει σε 
αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Ο τραπεζικός τομέας συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από 
υψηλή ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται, 
πλέον, από την ελληνική κρίση. 


