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2. Veprimtaria e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit
2017

2.1.	Politika monetare
Objektivi kryesor i politikës monetare në Shqipëri është arritja dhe ruajtja e
stabilitetit të çmimeve. Një mjedis ekonomik me çmime të qëndrueshme: (i)
iu mundëson familjeve dhe bizneseve të marrin vendime të mirë-informuara
për konsum, kursime dhe investime; (ii) ndihmon ruajtjen e fuqisë blerëse
dhe parandalon shpërndarjen e paparashikuar të të ardhurave; (iii) lehtëson
shpërndarjen eficiente të burimeve në ekonomi; dhe gjithashtu, (iv) promovon
stabilitetin financiar të vendit. Në këtë mënyrë, politika monetare nxit rritjen e
qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm
në mirëqenien ekonomike dhe shoqërore.
Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka si objektiv të saj ruajtjen e
inflacionit rreth nivelit 3% në periudhën afatmesme. Për përmbushjen e këtij
objektivi, Banka e Shqipërisë zbaton regjimin e shënjestrimit të inflacionit,
ndërsa kursi i këmbimit përcaktohet lirisht nga raporti i kërkesës dhe ofertës
për valutë në treg. Në aspektin operacional, politika monetare realizohet
nëpërmjet ndërhyrjes me instrumente indirekte në tregjet financiare.

Ekonomia dhe sistemi financiar shqiptar u karakterizuan nga tendenca
përmirësimi gjatë vitit 2017
Të dhënat e disponuara ekonomike dhe financiare të vitit 2017 paraqesin një
tablo përgjithësisht pozitive. Rritja ekonomike u forcua më tej, burimet e rritjes
u shfaqën më të balancuara, ndërsa aktiviteti ekonomik në vend iu afrua nivelit
potencial.
Sipas të dhënave të INSTAT-it, vëllimi i aktivitetit ekonomik shënoi një rritje
vjetore prej 3.9% gjatë nëntë muajve të parë të vitit. Të dhënat indirekte
sugjerojnë se ekonomia shqiptare ka vijuar të rritet edhe në tremujorin e katërt,
ndonëse me një intensitet disi më të ulët krahasuar me tremujorët paraardhës.
Rritja ekonomike u gjenerua nga zgjerimi i kërkesës së brendshme, në formën
e rritjes së konsumit dhe të investimeve, dhe nga zgjerimi i kërkesës së huaj,
në formën e rritjes së eksporteve. Nga ky zgjerim i kërkesës agregate kanë
përfituar si sektori i shërbimeve, ashtu dhe ai i prodhimit.
Zgjerimi i aktivitetit ekonomik solli një përdorim në rritje të kapaciteteve
prodhuese, sikurse ilustrohet nga rritja e punësimit, nga rënia e shkallës së
papunësisë dhe nga përmirësimi i gjendjes financiare të bizneseve. Punësimi
shënoi një rritje mesatare vjetore prej 2.9% gjatë nëntë muajve të parë të vitit,
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ndërkohë që shkalla e papunësisë zbriti në nivelin 13.6% në fund të tremujorit
të tretë. Po ashtu, bizneset raportuan një shfrytëzim të kapaciteteve pranë nivelit
mesatar të vitit të kaluar, ndërkohë që përmirësimi i gjendjes së tyre financiare
u pasqyrua në reduktimin e treguesit të kredive me probleme dhe në rritjen e
mëtejshme të likuiditetit të lirë, të depozituar në bankat tregtare.
Gjithashtu, ekuilibrat kryesorë ekonomikë dhe financiarë të vendit u prirën
drejt forcimit
Deficiti i llogarisë korrente dhe niveli i borxhit publik u paraqitën në rënie
gjatë vitit 2017, ndërkohë që tregjet financiare ishin përgjithësisht të qeta dhe
treguesit kryesorë të shëndetit financiar u përmirësuan.
Deficiti i llogarisë korrente zbriti në një nivel mesatar prej 6% të PBB-së gjatë nëntë
muajve të parë të vitit, kundrejt nivelit 8% të regjistruar një vit më parë. Financimi
i deficitit korrent u realizua kryesisht me flukse joborxhkrijuese, duke ndihmuar
kontrollin e rrezikut të likuiditetit dhe qëndrueshmërinë e borxhit të jashtëm.
Treguesit fiskalë shënuan konsolidim gjatë vitit 2017, duke u reflektuar në një
nivel të ulët të deficitit buxhetor dhe rënie të raportit të borxhit publik ndaj PBBsë. Vazhdimi i konsolidimit fiskal ka mundësuar një përcjellje më të mirë të
stimulit monetar në ekonomi, ka ndihmuar në reduktimin e dobësive fiskale dhe
ka rritur rezistencën e sektorit publik ndaj sfidave të së ardhmes.
Tregjet financiare ishin të qeta; ato u karakterizuan nga norma të ulëta interesi
dhe nga prime të kontrolluara rreziku. Sektori bankar u paraqit i shëndetshëm,
me tregues të mirë likuiditeti, kapitalizimi dhe përfitueshmërie. Bilancet e
këtij sektori u përmirësuan, por politikat e tij të kreditimit vijojnë të mbeten
konservatore.
Me gjithë përmirësimin ciklik, aktiviteti ekonomik vijoi të mbetet poshtë nivelit
potencial dhe inflacioni poshtë objektivit 3%
Inflacioni mesatar i vitit 2017 rezultoi në nivelin 2.0%, duke ardhur në rritje
nga vlera 1.3% e regjistruar në vitin 2016. Kahu rritës i inflacionit pasqyroi
tendencën e përmirësimit të aktivitetit ekonomik, por niveli i tij nën objektiv vijon
të pasqyrojë operimin e ekonomisë nën potencial, inflacionin e ulët në vendet
partnere, si dhe mbiçmimin e kursit të këmbimit. Në veçanti, shfrytëzimi jo i
plotë i kapaciteteve prodhuese nënkupton se niveli i punësimit, shpejtësia e
rritjes së pagave dhe marzhet e fitimit të biznesit, vijojnë të mbeten ende poshtë
ekuilibrave të tyre afatmesëm e afatgjatë.
Banka e Shqipërisë ruajti të pandryshuar kahun dhe intensitetin e stimulit
monetar gjatë vitit 2017
Përkundrejt tendencave pozitive të zhvillimit, dobësia e presioneve të
përgjithshme inflacioniste, shfrytëzimi ende jo i plotë i kapaciteteve prodhuese,
orientimi afatmesëm drejt konsolidimit të politikës fiskale dhe përqendrimi në
kahun e poshtëm i balancës së rreziqeve, kanë diktuar mbajtjen e pandryshuar
të kahut dhe të intensitetit të stimulit monetar.
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Stimuli monetar është transmetuar nëpërmjet tre
instrumenteve kryesore:

Grafik 1. Ecuria e normës bazë të interesit
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në nivelin më të ulët historik, prej 1.25%. Rifinancimi
me kosto të ulët i sektorit bankar ka krijuar premisa për
uljen e përgjithshme të kostove të financimit të sektorit
real të ekonomisë;
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 2. Vëllimi dhe struktura e likuiditetit të
injektuar në tregun ndërbankar
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24 miliardë lekë. Po ashtu, krahas operacioneve
njëjavore, Banka e Shqipërisë ka rritur injektimin e
likuiditetit me afat 3-mujor, duke synuar një kontroll më
të mirë mbi normat afatmesme e afatgjata të interesit;
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 3. Pritjet inflacioniste dhe kurba e yield-eve të letrave me vlerë të qeverisë*
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Politika monetare lehtësuese ka kontribuar në përmirësimin e treguesve
ekonomikë
Politika monetare lehtësuese ka synuar dhe ka arritur të nxisë kërkesën agregate
dhe rritjen ekonomike, duke krijuar premisat e nevojshme për kthimin e inflacionit
në objektiv.
Përcjellja e stimulit monetar në ekonomi është realizuar nëpërmjet një sërë
kanalesh.
Së pari, kursi stimulues i politikës monetare ka nxitur rritjen e konsumit dhe të
investimeve, nëpërmjet uljes së kostos së financimit të tyre, si dhe nëpërmjet
përmirësimit të situatës së likuiditetit të kredimarrësve. Stimuli monetar ka
mundësuar krijimin e një ambienti financiar të karakterizuar nga norma të ulëta
interesit, nga likuiditeti i bollshëm dhe nga prime të ulëta rreziku. Norma bazë
e interesi është ulur me 5.0 pikë përqindje nga fillimi i vitit 2009, çka ka
mundësuar reduktimin e normave të interesit të kredisë, të bonove të thesarit
12-mujore dhe të depozitave në lekë, përkatësisht me 6.9, 4.5 dhe 6.6 pikë
përqindjeje (grafiku 4).

Grafik 4. Ecuria e normave të interesit në lekë
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Normat e ulëta të interesit kanë rritur kërkesën për kredi të reja dhe kanë ulur
koston e shërbimit të kredive ekzistuese. Në përgjigje të tyre:
-
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Vëllimi i kredisë në lekë për sektorin privat u rrit 7.2% në vitin 2017,
duke qenë kontribuesi kryesor i rritjes së kredisë totale. Kredia e re
bankare për bizneset është përdorur kryesisht për të financuar projekte
investimi, ndërsa ajo për individët ka shkuar kryesisht për financimin e
konsumit.
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Kostoja e shërbimit të kredive ekzistuese është
reduktuar, si pasojë e rënies së yield-it të bonove
12-mujore të thesarit, çmim i cili përdoret si normë
reference për kreditë në lekë. Sipas një vlerësimi të
përafërt, në mungesë të kursit lehtësues të politikës
monetare, kostoja e shërbimit të këtyre kredive për
sektorin privat do të ishte rreth 11.5 miliardë lekë
më e lartë gjatë vitit 2017. Ky kursim financiar krijon
hapësira për rritjen e konsumit dhe të investimeve,
nëpërmjet përdorimit të fondeve të veta.

Grafik 5. Ecuria e kredisë në vite
(ndryshim vjetor, në %)
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Së dyti, politika monetare ka nxitur rritjen e kërkesës
së brendshme, nëpërmjet reduktimit të pasigurive në
ekonomi. Komunikimi i kursit të ardhshëm të politikës
monetare ka ndihmuar reduktimin e pasigurive të
sektorit privat, çka ka nxitur një orientim më të madh
të tij drejt konsumit e investimit.

Së treti, kursi stimulues i politikës monetare ka ndihmuar përmirësimin e
bilancit të shkëmbimeve tregtare me jashtë, nëpërmjet frenimit të presioneve
mbiçmuese të kursit të këmbimit dhe nxitjes së konkurrueshmërisë së eksporteve
tona. Përmirësimi i bilancit pozitiv të shkëmbimeve tregtare me jashtë ka sjellë
rritjen e mëtejshme të kërkesës agregate dhe të aktivitetit ekonomik.
Së fundi, politika monetare stimuluese ka mbështetur forcimin e stabilitetit
financiar të vendit. Ambienti financiar me interesa të ulëta ka ndihmuar
përmirësimin e bilanceve financiare të kredimarrësve, nëpërmjet nxitjes së
kërkesës agregate, nëpërmjet lehtësimit të kostos së shërbimit të borxhit, si dhe
nëpërmjet inkurajimit të ristrukturimit të kredive ekzistuese. Në këtë mënyrë,
stimuli monetar ka ndihmuar përmirësimin e cilësisë së aktiveve të sektorit
bankar, çka përbën edhe rrezikun kryesor sistemik financiar në Shqipëri.
Me anë të kanaleve të mësipërme të transmetimit, politika monetare stimuluese
ka ndihmuar rritjen e kërkesës agregate dhe ka mundësuar zgjerimin e
mëtejshëm të aktivitetit ekonomik. Vlerësimet tona sugjerojnë se politika
monetare ka kontribuar pozitivisht, me rreth 0.7 pikë përqindje, në normën
e rritjes ekonomike të vitit 2017 (për më shumë informacion, shih Hapësirën
Informuese 1).
Rritja e kërkesës agregate ka sjellë rritjen e punësimit dhe përmirësimin
e shkallës së shfrytëzimit të kapaciteteve, duke nxitur forcimin e presioneve
afatmesme inflacioniste. Megjithatë, inflacioni vijon të mbetet poshtë objektivit
tonë. Kjo ecuri pasqyron praninë e kapaciteteve të pashfrytëzuara të prodhimit,
goditje të ndryshme afatshkurtra, si dhe faktorë të tjerë strukturorë, të cilët kanë
penguar kthimin e qëndrueshëm të inflacionit drejt objektivit. Gjithashtu, ajo
ilustron nevojën e vazhdimit të kursit stimulues të politikës monetare, edhe në
afatin e mesëm.
Banka e Shqipërisë
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Hapësirë Informuese 1: Politika monetare në Shqipëri dhe kontributi
i saj në rritjen ekonomike

Kjo hapësirë informuese ka për qëllim të japë një vlerësim mbi ndikimin e
politikës monetare në rritjen ekonomike. Pjesa e parë trajton aspektet teorike
të kanaleve të transmetimit të politikës monetare në ekonomi. Më tej, trajtohen
metodologjia e ndjekur për të vlerësuar ndikimin e politikës monetare në rritjen
ekonomike të Shqipërisë. Në pjesën e fundit diskuton rezultatet pikësore të
vlerësimit.
Kanalet e ndikimit të politikës monetare
Politika monetare ndikon normat e interesit në tregun financiar, pritjet e agjentëve
ekonomikë për të ardhmen, si dhe sjelljen e kursit të këmbimit, nëpërmjet
diferencës së normave të interesit në lekë dhe atyre në valutë.
Nëpërmjet ndikimit të kanalit të normave të interesit, politika monetare ka një
rol të rëndësishëm në përcaktimin e stimujve financiarë dhe të disponueshmërisë
së likuiditetit për konsum e investime. Nëpërmjet kanalit të pritjeve, politika
monetare ndikon vendimet për konsum e investime të agjentëve ekonomikë.
Së fundi, nëpërmjet kanalit të kursit të këmbimit, politika monetare ndikon
ecurinë e kursit të këmbimit dhe – në afatin e shkurtër e të mesëm - shkallën
e konkurrueshmërisë së eksporteve shqiptare. Në ekonomi të euroizuara,
si Shqipëria, kursi i këmbimit influencon, gjithashtu, gjendjen financiare të
kredimarrësve në monedhë të huaj, të pambrojtur ndaj ndryshimit të kursit të
këmbimit. Këto dy kanale të ndikimit të kursit të këmbimit kanë efekte në kah
të kundërt në ekonomi.
Politika monetare është stimuluese kur norma bazë e interesit qëndron nën nivelin
e saj ekuilibër dhe normat reale të interesit në tregjet financiare janë më të ulëta
se trendi i tyre afatgjatë. Një politikë e tillë ndërmerret kur inflacioni është nën
objektiv dhe kur vëllimi i aktivitetit ekonomik është nën nivelin e tij potencial.
Politika monetare është shtrënguese kur norma bazë e interesit është mbi nivelin
e saj ekuilibër dhe kur normat reale të interesit në tregjet financiare janë mbi
trendin e tyre afatgjatë. Kjo politikë ndërmerret kur inflacioni ndodhet mbi
objektiv dhe kur vëllimi i aktivitetit ekonomik gjendet mbi nivelin e tij potencial.
Së fundi, politika monetare është neutrale kur norma bazë e interesit është në
nivelin e saj ekuilibër dhe norma reale e interesit është e njëjtë me prirjen e saj
afatgjatë. Madhësia e hendekut midis normës bazë të interesit dhe nivelit të
saj ekuilibër përcakton intensitetin e kahut stimulues apo shtrëngues të politikës
monetare.
Një politikë monetare stimuluese:
−
−
−
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nxit rritjen e konsumit dhe të investimeve, nëpërmjet uljes së kostos së
financimit të tyre, rritjes së likuiditetit në treg dhe inkurajimit të pritjeve
për një kërkesë të shtuar në të ardhmen;
tenton të nënçmojë përkohësisht kursin real të këmbimit dhe të përmirësojë,
po përkohësisht, pozicionin e jashtëm konkurrues të ekonomisë;
tenton të përkeqësojë gjendjen financiare të huamarrësve në monedhë
të huaj, të pambrojtur ndaj ndryshimit të kursit të këmbimit, duke ulur
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fuqinë e tyre blerëse. Ky kanal i fundit vlen për ekonomitë e euroizuara
dhe vepron në kah të kundërt me dy kanalet e mësipërme.
Një politikë monetare shtrënguese vepron në kahun e kundërt, në të gjitha
kanalet e listuara më sipër.
Në të gjitha rastet, politika monetare shërben si instrument për kthimin e
ekonomisë në ekuilibër, çka i shërben rritjes së qëndrueshme dhe afatgjatë të
vendit. Ekuilibri makroekonomik është parakusht për qëndrueshmërinë afatmesme
dhe afatgjatë të çmimeve.
Metodologjia e vlerësimit të impaktit të politikës monetare në rritjen ekonomike
Vlerësimi i kontributit të politikës monetare në rritjen ekonomike nënkupton
matjen e ndikimit të normave të interesit në treg dhe të kursit real të këmbimit
në ekonominë reale, të cilat vijnë vetëm si rezultat i kursit të ndjekur të politikës
monetare. Për të përftuar këtë vlerësim janë kryer dy ushtrime paralele.
−

−

Në ushtrimin e parë është përftuar ndikimi i politikës monetare në
ekonominë reale me anë të kanalit të normave të interesit. Këtu është
dekompozuar efekti i të gjithë komponentëve që përcaktojnë pozicionin
ciklik të ekonomisë dhe është veçuar ndikimi që kanë normat reale të
interesit mbi rritjen ekonomike.
Në ushtrimin e dytë është përftuar ndikimi që politika monetare ka mbi
kursin nominal të këmbimit me anë të kushtit të paritetit të pambuluar të
interesit. Ndikimi i vlerësuar i është zbritur kursit faktik të këmbimit, për të
gjeneruar një kurs këmbimi alternativ pa ndikimin e politikës monetare. Me
anë të këtij kursi këmbimi alternativ është rivlerësuar një rritje ekonomike
e Shqipërisë, pa ndikimin e politikës monetare.

Këto vlerësime janë kryer me anë të modelit makro-ekonometrik të përdorur nga
Banka e Shqipërisë për kryerjen e parashikimeve afatmesme.
Rezultatet e vlerësimit
Vlerësimi pikësor i ndikimit të politikës monetare në ecurinë e ekonomisë është
kryer duke nisur nga viti 2011, vit prej të cilit politika monetare ka ruajtur në
mënyrë konsistente kursin lehtësues. Rezultatet e vlerësimit paraqiten grafikisht
në fund të kësaj hapësire informuese.
Në mënyrë të përmbledhur, konkluzionet tona janë si më poshtë:
−

−

Efekti pozitiv i politikës monetare në rritjen ekonomike është forcuar
dukshëm, duke nisur që nga viti 2014. Kontributi i politikës monetare
në rritjen ekonomike për vitet 2015, 2016, dhe në rritjen e vjetorizuar
deri në tremujorin e tretë të vitit 2017 është përkatësisht rreth 0.17 p.p.,
0.4 p.p. dhe 0.69 p.p. Rritja ekonomike prej 2.23%, 3.37% dhe 3.93%
për vitet 2015 e 2016 dhe deri në tremujorin e tretë të vitit 2017, do të
ishte 2.06%, 2.97% dhe 3.24%, në mungesë të kontributit të politikës
monetare (shih panelin majtas).
Përtej ndikimit në normat e rritjes, kontributi pozitiv i politikës monetare
ka ndikim kumulativ edhe në nivelin e aktivitetit ekonomik, të matur nga
PBB-ja reale. Për vitin 2017, aktiviteti ekonomik real në vend është rreth
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−

1.26 p.p. më i lartë, si kontribut i politikës monetare lehtësuese të ndjekur
nga Banka e Shqipërisë (shih panelin djathtas).
Ndikimin kryesor në rritjen ekonomike, politika monetare stimuluese e
ka dhënë me anë të kanalit të normave të interesit. Ndikimi i politikës
monetare me anë të kanalit të kursit të këmbimit është gjithashtu pozitiv,
por madhësia e tij është më e vogël. Kjo vjen si rezultat i ndikimit me
kah të kundërt që ka ndryshimi i pozicionit konkurrues dhe ndryshimi i
gjendjes financiare të kredimarrësve të pambrojtur.
Grafik 6. Rritja ekonomike kumulative faktike dhe pa kontributin e politikës
monetare (majtas); PBB-ja reale kumulative vjetore faktike dhe alternative pa
kontributin e politikës monetare (djathtas)
%, kumulative
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Në aspektin institucional, Banka e Shqipërisë ka vijuar punën për përmbushjen
e objektivave strategjikë të zhvillimit të politikës monetare
Në përmbushje të objektivave të përcaktuar në Strategjinë Afatmesme1, Banka
e Shqipërisë ka punuar me rigorozitet për të përmirësuar procesin e hartimit
dhe të zbatimit të politikës monetare. Gjatë vitit 2017 është shënuar progres
në drejtimet e mëposhtme.
•

1

Përmirësimi i mëtejshëm i procesit analizues, parashikues dhe vlerësues
të efektit të politikës monetare. Integrimi i hallkave të ndryshme të
procesit në një kuadër të unifikuar politikëbërjeje mundëson: (i) orientimin
drejt të ardhmes të vendimeve të politikës monetare; (ii) gjenerimin e
parashikimeve makroekonomike, me frekuencë të rregullt dhe sipas
një procesi të standardizuar; (iii) konsistencën e vendimeve të politikës
monetare me trendet e faktuara të zhvillimit ekonomik dhe projeksionet
tona për të ardhmen.

Këta objektiva parashtrohen në Strategjinë Afatmesme të Bankës së Shqipërisë për periudhën
2016–2018.
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Modelet makroekonometrike2, të cilat përdoren për gjenerimin e parashikimeve
makroekonomike dhe për analizën e efektit të politikës monetare, janë
elemente kryesore të këtij kuadri. Gjatë vitit 2017, është punuar në drejtim
të: (i) përmirësimit të gjithanshëm të modeleve ekzistuese; (ii) përfshirjes më të
plotë të sektorit financiar në strukturën ekzistuese të tyre; si dhe, (iii) pasurimit të
modeleve me funksione diagnostikuese dhe analizuese. Puna në këtë drejtim ka
përfituar nga asistenca teknike në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit me
FMN-në, me Sekretariatin e Shtetit Zviceran për Çështje Ekonomike (SECO),
dhe me Institutin e Gjenevës.
Rezultatet e kësaj pune i kanë shërbyer ngritjes së një aparati më të plotë dhe
më të avancuar për analizimin dhe parashikimin e variablave makroekonomikë,
si dhe për vlerësimin e reagimit të politikës monetare.
•

Thellimi i punës kërkimore mbi strukturën e funksionimit të ekonomisë
dhe kanalet e transmetimit të politikës monetare. Në fushën e politikës
monetare, gjatë këtij viti i është kushtuar vëmendje: (i) studimit të faktorëve
përcaktues të inflacionit të ulët në Shqipëri; (ii) rivlerësimit të faktorëve
përcaktues të rritjes afatgjatë dhe identifikimit të normës potenciale
të rritjes; (iii) analizës së sjelljes mbiçmuese të kursit të këmbimit dhe
vlerësimit të ndikimit të tij në inflacion; (iv) ndikimit të faktorëve të kërkesës
e ofertës në ecurinë e kreditimit; (v) analizës strukturore të ekonomisë,
e të tjera. Gjetjet e punës kërkimore janë përcjellë në publik nëpërmjet
hapësirave informuese në Raportet Tremujore të Politikës Monetare, si
dhe në materiale studimore të publikuara në faqen e internetit.

Përfundimet e punës kërkimore kanë mbështetur vendimmarrjen dhe komunikimin
e politikës monetare, si dhe kanë mundësuar një kuadër më të plotë të
parashikimeve makroekonomike.

2

•

Përmirësimi i cilësisë, strukturës dhe qartësisë së instrumenteve kryesore
të komunikimit të politikës monetare, në interes të rritjes së transparencës
dhe efektivitetit të saj. Në këtë drejtim, në fokus të punës ka qenë
thjeshtimi i gjuhës së komunikimit, rritja e theksit te zhvillimet e pritura në
të ardhmen, si dhe pasurimi i raporteve me hapësira informative, të cilat
trajtojnë dukuri specifike, me ndikim në ekonominë dhe financat e vendit.

•

Rritja e eficiencës së instrumenteve të politikës monetare. Në këtë
drejtim, është përmirësuar kuadri i parashikimit të nevojave të sektorit
bankar për likuiditet, duke synuar rritjen e eficiencës së programimit
dhe të zbatimit të ndërhyrjeve tona për administrimin e tij. Në fillim të
vitit 2018 u bë publikimi i parashikimit afatshkurtër të likuiditetit, duke
rritur transparencën dhe duke ndihmuar përmirësimin e administrimit të
likuiditetit nga vetë agjentët e tregut.

Modelet makroekonomike përshkruajnë ndërlidhjet strukturore afatgjata midis variablave
të ndryshëm ekonomikë, ku ndërlidhjet janë të vlerësuara sipas metodave bashkëkohore
ekonometrike ose të kalibruara sipas sjelljes historike të variablave në modele.
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•

Rritja e eficiencës së vendimeve operacionale. Për të dytin vit, vijoi
zbatimi i kuadrit të ri të vlerësimit të nivelit të mjaftueshëm të rezervës
valutore, i cili mbështetet në përqasjen e optimizimit. Vlerësimi i nivelit
optimal të rezervës valutore mban parasysh një sërë faktorësh, duke
balancuar burimet e rrezikut në një ekonomi – ndaj të cilave rezerva
valutore shërben si një mburojë – me kostot oportune që lidhen me
mbajtjen e një niveli të caktuar të rezervës valutore. Një qasje e tillë
shmang luhatjet e mëdha operacionale dhe ul kostot reputacionale
ndaj goditjeve të paparashikuara.

•

Bashkërendimi i politikës monetare me atë fiskale, në mbështetje
të forcimit të stabilitetit makroekonomik. Angazhimi i qeverisë për
ndjekjen e një politike fiskale konsoliduese në afatin e mesëm, është
faktorizuar në parashikimet e Bankës së Shqipërisë dhe ka mundësuar
ndjekjen e një kursi më stimulues të politikës monetare.

Miksi i politikës monetare dhe fiskale vlerësohet të jetë i përshtatshëm. Nga
njëra anë, ai ruan një kah rezultant stimulues të politikave kryesore ekonomike;
nga ana tjetër, ai adreson dobësitë që vijnë nga niveli relativisht i lartë i borxhit
publik.

Inflacioni dhe faktorët përcaktues të tij
Presionet e përgjithshme inflacioniste erdhën në rritje gjatë vitit 2017, duke
konfirmuar parashikimet e Bankës së Shqipërisë.
Megjithatë, shfrytëzimi ende jo i plotë i kapaciteteve prodhuese, inflacioni i
ulët në vendet partnere dhe mbiçmimi i kursit të këmbimit, bënë që intensiteti i
këtyre presioneve të ishte i pamjaftueshëm për kthimin e inflacionit në objektiv.
Inflacioni mesatar vjetor i vitit 2017 rezultoi në nivelin 2.0%, duke shënuar rritje
kundrejt vlerës 1.3% të regjistruar gjatë vitit të kaluar dhe duke konfirmuar pritjet
tona për ecurinë e tij. Profili i inflacionit gjatë vitit u karakterizua nga një rritje
e shpejtë në tremujorin e parë, nga tendenca ngadalësimi në dy tremujorët
pasues dhe nga një rritje e lehtë në tremujorin e fundit. Normat mesatare të
inflacionit gjatë gjashtëmujorit të parë dhe të dytë ishin përkatësisht 2.2% dhe
1.8%.
Në aspektin makroekonomik, trendi rritës i inflacionit mesatar pasqyroi forcimin
e presioneve të brendshme inflacioniste, si pasojë e përmirësimit të aktivitetit
ekonomik dhe e shfrytëzimit në rritje të kapaciteteve prodhuese. Nga ana
tjetër, luhatjet e inflacionit gjatë vitit kanë pasqyruar goditje të ofertës. Në
veçanti, rritja e inflacionit në tremujorin e parë u diktua nga rritja e inflacionit
të çmimeve të ushqimeve të papërpunuara, si pasojë e kushteve të vështira
klimaterike, e çmimeve të naftës dhe e shërbimeve të lidhura me të, si dhe nga
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efekti i bazës së ulët krahasuese të së njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Zbutja
e efekteve të mësipërme u pasqyrua në ngadalësim të inflacionit në tremujorët
pasues. Gjithashtu, rënia e inflacionit në gjysmën e dytë të vitit u shkaktua në
një masë të konsiderueshme nga frenimi i presioneve të huaja inflacioniste, për
shkak të efektit të kombinuar të rritjeve të ngadalta të çmimeve jashtë dhe të
mbiçmimit të kursit të këmbimit.
Në një kontekst më të gjerë, ecuria e inflacionit në Shqipëri vijon të ketë një
profil të ngjashëm me ecurinë e inflacionit në vendet e rajonit dhe në partnerin
tonë kryesor tregtar, Bashkimin Evropian. Po ashtu, gjatë vitit 2017 është vënë
re një tendencë konvergimi e nivelit të inflacionit në vend me nivelin e inflacionit
të vendeve partnere.
Grafik 7. Inflacioni vjetor dhe objektivi (majtas).
Inflacioni në vendet e rajonit dhe në BE (djathtas)
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Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë dhe www.tradingeconomics.com.

Niveli dhe luhatjet e inflacionit vijuan të reflektojnë, në pjesën më të madhe,
ecurinë e çmimeve të ushqimeve
Peshën kryesore në formimin e inflacionit gjatë vitit 2017 (mesatarisht rreth
60%) e mbajtën mallrat e kategorisë “Ushqime të papërpunuara”, çmimet e të
cilave janë subjekt i vazhdueshëm i goditjeve afatshkurtra. Këto goditje lidhen
kryesisht me kushte specifike klimaterike, me luhatje të kërkesës për eksporte, si
dhe me goditje të ndryshme në zinxhirin e prodhimit dhe tregtimit të produkteve
bujqësore. Nga ana tjetër, inflacioni i kategorisë “Ushqime të përpunuara” ka
shfaqur një sjellje të ndryshme gjatë vitit 2017. Kontributi i tij në inflacionin
total shënoi një reduktim të ndjeshëm gjatë vitit3. Inflacioni i kësaj kategorie
është ndikuar si nga mbiçmimi i lekut ashtu edhe nga rritjet më të ngadalta
të çmimeve të ushqimeve, dhe veçanërisht të drithërave, në tregjet e huaja.
Këto zhvillime kanë reduktuar kontributin e komponentit të importuar të kësaj
kategorie tek inflacioni total.
3

Kontributi i kësaj kategorie në inflacionin total ra, nga 0.6 pikë përqindje në tremujorin e
parë të vitit në pothuajse zero në fundin e vitit.
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Tabelë 1. Kontributi i kategorive kryesore në inflacionin vjetor (në pikë
përqindje)
T4:15 T1:16 T2:16
Ushqime të përpunuara (pp)
0.0
-0.4
0.1
Bukë dhe drithëra (pp)
-0.1
-0.2
-0.1
Alkool dhe duhan (pp)
0.2
0.1
0.1
Ushqime të papërpunuara (pp)
2.6
1.5
0.9
Fruta (pp)
0.9
0.7
0.6
Perime(pp)
1.7
0.8
0.3
Shërbime (pp)
0.0
-0.1
0.0
Mallra me çmime të rregulluara (pp)
0.0
0.1
0.1
Lëndë djegëse dhe energji (pp)
-0.1
0.0
0.1
Strehim (pp)
-0.2
-0.2
0.0
Mallra konsumi joushqimor
-0.3
-0.3
-0.3
Mallra konsumi afatgjatë (pp)
0.0
0.1
0.1
Indeksi i çmimeve të konsumit (ndryshim
2.1
0.7
0.7
vjetor %)
Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
*Në tabelë janë paraqitur disa nga grupet kryesore të kategorive.
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0.4
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T4:16
0.6
0.1
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0.9
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T1:17
0.6
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T2:17
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0.0
0.0
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0.0
0.0
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T4:17
0.0
0.0
0.0
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0.0
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0.0
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Artikujt e tjerë të shportës kanë pasur një kontribut më të lartë në inflacionin
mesatar të vitit 2017; ky kontribut ka qenë përgjithësisht i njëtrajtshëm gjatë
vitit
Kategoria “Mallra të konsumit joushqimor” pati një kontribut mesatar më të
lartë në inflacionin total të vitit 2017, ndonëse ky tregues pati një prirje të lehtë
rënëse gjatë vitit, i ndikuar kryesisht nga ecuria e çmimeve të karburanteve në
tregjet e huaja dhe në vend. Të njëjtën ecuri dhe profil paraqiti edhe inflacioni
i kategorisë “Shërbime”. Pas një periudhe të gjatë negative, ecuria e çmimeve
të kategorisë “Strehim-qira” iu rikthye kontributeve pozitive, ndonëse të ulëta,
në inflacionin total të gjysmës së dytë të vitit 2017. Kategoritë “Mallra dhe
shërbime me çmime të rregulluara” dhe “Mallra konsumi afatgjatë” ruajtën
kontribute të ulëta në inflacionin total, madje kategoria e dytë shpeshherë edhe
në vlera negative.
Përmirësimi i pozicionit ciklik të ekonomisë është pasqyruar në rritjen e
presioneve të brendshme inflacioniste
Analizat tona sugjerojnë se zgjerimi i kërkesës agregate është shoqëruar me një
lëvizje graduale, por ende të papërfunduar, të ekonomisë drejt potencialit të
saj. Shfrytëzimi në rritje i kapaciteteve prodhuese forcon presionet për rritjen e
pagave, të kostove të prodhimit dhe të marzheve të fitimit, në linjë me objektivin
tonë të inflacionit.
Ky zinxhir fenomenesh ka qenë i pranishëm gjatë vitit 2017. Inflacioni bazë i
këtij viti rezultoi në nivelin 0.8%, duke qenë dukshëm më i lartë se ai i një viti
më parë (0.2%).
Megjithatë, analizat tona sugjerojnë se forcimi i presioneve të brendshme
inflacioniste nuk ka pasqyruar ende plotësisht përmirësimin e pozicionit ciklik
të vendit. Kjo përcjellje është frenuar nga mbiçmimi i kursit të këmbimit, nga
ndryshimet strukturore në tregun e punës, si dhe nga inercia e lartë që ka
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shfaqur kthimi i plotë i pritjeve inflacioniste në
objektiv.4 Inflacioni bazë kontribuoi në mënyrë më
të qëndrueshme në formimin e inflacionit total gjatë
pjesës së dytë të vitit 2017. Stabilizimi i tij sugjeron
një materializim më të plotë të efekteve të faktorëve
afatmesëm në formimin e presioneve inflacioniste në
ekonomi, pavarësisht goditjeve afatshkurtra.

Grafik 8. Hendeku i prodhimit (%), i normës së
papunësisë (pp)*, dhe inflacioni bazë (%)**
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të BSh.

Grafik 9. TPHI dhe kontributet e përbërësve të tij
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nga të dy komponentët, konsumi dhe investimet.
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Sipas të dhënave të disponueshme të INSTATit, ekonomia u rrit me 3.9% gjatë nëntë muajve të
parë të vitit 2017.6 Kjo rritje pasqyroi kontributin e njëjtë, prej 1.7 pikësh
përqindjeje, të sektorit të shërbimeve7 dhe të atij prodhues.

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të BSh.
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7

Për një vlerësim të faktorëve që kanë ndikuar mbajtjen e inflacionit në nivele të ulëta, shihni
hapësirën informuese “Faktorë ciklikë dhe strukturorë që kontribuojnë në inflacionin e ulët në
Shqipëri, Raporti i Politikës Monetare 2018/I, shkurt 2018.
Efekti i TPHI-së llogaritet si shumë algjebrike e ndryshimit vjetor të indeksit të çmimeve të huaja
dhe indeksit NEER.
Deri në datën 14 mars 2018, informacioni i fundit i publikuar nga INSTAT për produktin e
brendshëm bruto sipas metodës së prodhimit dhe të shpenzimeve mbulon zhvillimet deri në
tremujorin e tretë të vitit 2017. Rritja ekonomike rezultoi 4.0%, 4.1% dhe 3.5% përkatësisht
në tre tremujorët e parë të vitit.
Degët kryesore të shërbimeve janë: “Tregti, hotele e restorante, transport”, “Informacioni dhe
komunikacioni”, “Aktivitete financiare dhe të sigurimit”, “Aktivitete të pasurive të paluajtshme”,
“Aktivitete profesionale dhe shërbime administrative”, “Administrata publike, arsimi dhe
shëndetësia”, “Arte, argëtim, çlodhje, aktivitete të prodhimit të mallrave të familjeve për
përdorim të vet e shërbime të tjera”.
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Në sektorin e shërbimeve, kontributet më të larta në rritjen ekonomike vlerësohet
të jenë dhënë nga degët e “Tregtisë, hoteleve e restoranteve, dhe transportit”
dhe të “Administratës publike, arsimit dhe shëndetësisë”, përkatësisht 0.7 dhe
0.6 pikë përqindje. Ndërkohë, dinamika e përmirësuar e sektorit prodhues
pasqyroi kontribute pozitive nga të gjitha aktivitetet kryesore të përfshira në të.
Midis tyre, aktiviteti ndërtues vijoi të gjenerojë kontributin më të lartë në rritjen
e PBB-së, prej rreth 1.2 pikësh përqindjeje, i ndikuar nga rritja e investimeve
publike, vazhdimësia e punimeve në projektet madhore të sektorit energjetik (ku
mbizotërojnë investimet e huaja direkte), si edhe realizimi i ndërtimeve të reja8.
Ndërkohë, aktiviteti industrial9 dhe ai bujqësor mbështetën rritjen ekonomike të
nëntëmujorit, me respektivisht 0.3 dhe 0.2 pikë përqindje.
Grafik 10. Rritja vjetore e PBB-së reale (në %) dhe kontributet e komponentëve të
vlerësuar nga ana e prodhimit (në pikë përqindje). Tendenca e vlerës së shtuar
reale bruto në ekonomi dhe në sektorëº
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rrëshqitëse e vlerave tremujore për katër tremujorë dhe janë bazuar në tremujorin e katërt të vitit 2010.
Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Zhvillimet në tregun e punës rezultuan pozitive gjatë nëntë muajve të parë të
vitit 201710
Punësimi në ekonomi shënoi një rritje mesatare vjetore prej 2.9% gjatë tre
tremujorëve të parë të vitit 2017. Pavarësisht ecurisë pozitive, kjo rritje ishte
më e ngadaltë se rritja prej 6.8% e shënuar në të njëjtën periudhë të vitit
paraardhës.11 Rritja e punësimit u përcaktua kryesisht nga rritja e të punësuarve
në sektorin e shërbimeve. Kjo rritje ka sjellë rënien e mëtejshme të shkallës së
papunësisë. Shkalla e papunësisë qëndroi në nivelin 13.6% në tremujorin e
tretë të vitit 2017, ose rreth 1.1 pikë përqindje poshtë vlerës së shënuar në të
njëjtën periudhë të një viti më parë.
8

9

10

11

Referuar indeksit të vëllimit në ndërtim, i cili dezagregohet në ndërtime të reja, rikonstruksione
dhe punime inxhinierike.
Midis degëve të përfshira në sektorin e industrisë, industrisë përpunuese i atribuohet edhe
kontributi më i lartë në rritjen vjetore të PBB-së gjatë periudhës në analizë, prej rreth 0.4 pikësh
përqindjeje.
Analiza e punësimit dhe e papunësisë mbështetet në të dhënat e Anketës Tremujore të Forcave
të Punës për grupmoshën 15 vjeç e lart.
Zgjerimi i punësimit gjatë vitit 2016 vlerësohet të ketë reflektuar në një masë edhe efektet e procesit
të formalizimit të ndërmarrë nga qeveria duke filluar që prej tremujorit të tretë të vitit 2015.
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Zgjerimi i kërkesës së brendshme dhe i aktivitetit ekonomik gjatë vitit 2017
është mbështetur nga rritja e investimeve dhe e konsumit privat
Kërkesa e brendshme u zgjerua me 4.3% gjatë nëntë muajve të parë të
vitit 2017.12 Kontributet kryesore kanë buruar si nga investimet ashtu edhe
nga konsumi i popullatës. Në rastin e investimeve, kontributi kryesor në rritje
vlerësohet të ketë ardhur nga sektori publik, ndërkohë që kontributi i sektorit
privat vlerësohet të jetë ngadalësuar. Në të njëjtën kohë, është vënë re një
kontribut i shtuar i konsumit publik krahasuar me vitin 2016.

Grafik 11. Ecuria e kërkesës së brendshme, kontributet nga komponentët
formues dhe treguesi i ndjesisë ekonomike (TNE)
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Informacioni i marrë nga treguesit e tërthortë sugjeron për ecuri pozitive të
kërkesës së brendshme gjatë tremujorit të katërt, i formuar nga një kontribut në
rënie i investimeve dhe një kontribut në rritje i konsumit të popullatës.
Konsumi privat vijoi ciklin rritës gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2017
Konsumi privat u rrit me mesatarisht 2.5% gjatë tre tremujorëve të parë të vitit.
Rritja e shpenzimeve konsumatore ishte më e ngadaltë në gjashtëmujorin e
parë (+2.2%), por u përshpejtua në tremujorin e tretë të vitit (+3.3%). Rritja
e shpenzimeve për mallra të qëndrueshme afatgjata dhe e shpenzimeve për
shërbime vlerësohet se ka kontribuar në zgjerimin e konsumit privat13. Rritja
e punësimit dhe e pagave, përmirësimi i besimit konsumator dhe kushtet e
favorshme financiare, ishin faktorët kryesorë që mbështetën rritjen e shpenzimeve
konsumatore.
12

13

Kërkesa e brendshme përbëhet nga komponentët e konsumit final (ku përfshihen konsumi final
i popullatës, konsumi final i administratës publike dhe konsumi i institucioneve jofitimprurëse)
dhe të formimit bruto të kapitalit fiks. Në terma të llogarive kombëtare, konsumi privat në këtë
raport i referohet konsumit final të popullatës, ndërsa investimet janë ekuivalente me formimin
bruto të kapitalit fiks.
Bazuar në tregues të tërthortë, përveç atyre të publikuar nga llogaritë kombëtare, të cilët nuk
japin një matje të dezagreguar të konsumit privat.
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Grafik 12. Ecuria e konsumit privat dhe e besimit në sektorin e tregtisë si dhe
treguesi i besimit konsumator
ndryshime vjetore
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Investimet vijuan të rriten gjatë vitit 2017
Investimet në ekonomi u rritën me 9.8% gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2017.
Gjatë tre viteve të fundit, ky komponent ka dhënë një kontribut të rëndësishëm
në zgjerimin e kërkesës agregate. Në rritjen e tij, gjatë vitit të kaluar, kontribuan
pozitivisht investimet në ndërtim dhe, në një masë më të vogël, edhe investimet
në makineri dhe pajisje.
Faktorët kryesorë që mbështetën rritjen e investimeve private janë përmirësimi
i besimit dhe i gjendjes financiare të bizneseve, rikuperimi gradual i kërkesës
konsumatore, si dhe kostot e ulëta të financimit në sektorin bankar. Treguesit
e besimit në sektorin e tregtisë dhe të ndërtimit kanë qëndruar shumë pranë
mesatares historike gjatë vitit 2017, ndërsa në sektorin e industrisë dhe të
shërbimeve qëndrojnë mbi mesataren e tyre historike.
Grafik 13. Ecuria vjetore e investimeve në ekonomi
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Treguesit fiskalë shënuan përmirësim, por intensiteti i konsolidimit fiskal erdhi
në rënie gjatë vitit 2017
Deficiti buxhetor i vitit 2017 u vlerësua rreth nivelit 2% të PBB-së, në rritje të
lehtë kundrejt vlerës 1.8% të shënuar në vitin 2016. Në vlerë absolute, deficiti
buxhetor i vitit 2017 shënoi vlerën 31 miliardë lekë14. Rritja e deficitit bëri
që politika fiskale e vitit 2017 të zhvendoset në kahun lehtësues dhe të japë
një kontribut direkt pozitiv në rritjen e kërkesës agregate gjatë kësaj periudhe
(shih Hapësirën Informuese 2). Raporti më i lartë i deficitit nga një vit më parë
u diktua në masë thuajse të njëjtë nga zhvillimet në kahun e të ardhurave dhe
nga ato në kahun e shpenzimeve. Rritja e peshës së shpenzimeve buxhetore
pasqyroi kryesisht investimet e shtuara publike, ndërkohë që rënia e peshës së të
ardhurave reflektoi kryesisht ngadalësimin e të ardhurave me natyrë jotatimore.
Shpenzimet buxhetore të vitit 2017 rezultuan rreth 461.4 miliardë lekë, me një
rritje prej 6.4% në terma vjetorë. Zgjerimi i shpenzimeve buxhetore u formua në
masën 32% nga rritja e shpenzimeve kapitale. Me përjashtim të shpenzimeve
për interesat e borxhit të brendshëm e të huaj dhe të shpenzimeve operative,
të gjithë zërat e tjerë të shpenzimeve korrente ndikuan pozitivisht rritjen e
shpenzimeve. E matur nga vëllimi i shpenzimeve buxhetore, madhësia e sektorit
publik u vlerësua në rreth 29.5% të PBB-së, nga 29.4% një vit më parë. Rritja
e lehtë e këtij raporti është ushqyer nga zgjerimi i komponentëve të lidhur
drejtpërdrejt me kërkesën agregate (konsumi publik dhe investimet), ndërkohë
që pesha e shpenzimeve për interesa erdhi në rënie.
Të ardhurat buxhetore u rritën me rreth 5.7% në terma vjetorë, duke qëndruar
rreth nivelit 27.5% të PBB-së. Ky raport shënoi një rënie fare të lehtë krahasuar
me një vit më parë. Në masën më të madhe, rritja e të ardhurave u formua
nga të ardhurat prej TVSh-së (rreth 35%), nga sigurimet sociale (32%) dhe
ato nga pushteti lokal (15%). Krahas tyre, në rritjen e totalit të të ardhurave
kontribuan edhe të ardhurat nga taksat nacionale.15 Në prani të ndryshimeve
minimale të politikës tatimore, profili i rritjes së të ardhurave tatimore gjatë vitit
2017 pasqyron gjallërimin e aktivitetit ekonomik dhe dinamikën e përmirësuar
të treguesve të tregut të punës.
Gjatë vitit 2017, qeveria pati të ardhura privatizimi në masën 0.4 miliardë
lekë dhe rriti huamarrjen totale neto, të brendshme e të huaj, në masën 45.4
miliardë lekë. Fondet në dispozicion u përdorën, në masën 31 miliardë lekë,
për financimin e deficitit të vitit 2017, dhe pjesa e mbetur, në masën 14.8
miliardë lekë, për rritjen e gjendjes së depozitës.

14

15

Të dhënat për treguesit fiskalë të vitit 2017 i përkasin publikimit të MFE-së të datës 5 mars
2018.
Kjo ka ardhur si pasojë e rritjes së të ardhurave nga Ligji për rivlerësimin e pasurive të
paluajtshme, i cili mundësoi përkohësisht (deri në muajin maj) rivlerësimin e pasurive nga
personat fizikë e juridikë përkatësisht në masën 2% e 3% të bazës së tatueshme, nga 15%
që përcakton ligji aktual.
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Grafik 14. Deficiti buxhetor dhe financimi (majtas) dhe
borxhi publik (djathtas) ndaj PBB-së
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Burimi: INSTAT, MFE dhe llogaritje të stafit të BSh-së.

Shtesa e huamarrjes në tregun e brendshëm konsistoi vetëm në instrumente borxhi
afatgjata, emetimi i të cilave kompensoi dhe reduktimin e emetimeve afatshkurtra.
Kjo strategji huamarrjeje rezultoi në zgjatjen e maturitetit të borxhit të brendshëm
në 780 ditë për fundin e vitit 2017, nga 753 ditë një vit më parë.
Stoku i borxhit publik vlerësohet të jetë reduktuar në 69.6% të PBB-së në vitin
2017, nga 72.4% në vitin 201616. Rënia e borxhit publik në vitin 2017
shpjegohet njëherazi nga vlerat pozitive të balancës primare, nga norma
më e lartë e rritjes nominale ekonomike kundrejt kostos mesatare të borxhit
publik, nga mbiçmimi i monedhës vendase, si edhe rënia e stokut të borxhit
të garantuar. I ndarë sipas rezidencës, borxhi publik zotërohet në masën 55%
prej kreditorëve vendas, raport ky thuajse i ngjashëm me një vit më parë.
Grafik 15. Të ardhurat dhe shpenzimet ndaj PBB-së (majtas) dhe ndryshimet e
tyre vjetore, në % (djathtas)
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Burimi: INSTAT, MFE dhe llogaritje të stafit të BSh-së.
16

PBB e përdorur në ndërtimin e raporteve për treguesit fiskalë i përket vlerësimeve të BSh-së pas
publikimit të PBB-së për T3-2017, INSTAT. Të dhënat për stokun e borxhit i referohen publikimit
të MFE-së për T4-2017, “Buletini Statistikor i Borxhit” (http://www.financa.gov.al).
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Hapësirë informuese 2: Mbi natyrën e politikës fiskale në Shqipëri
Kjo hapësirë informuese ka për qëllim të japë një vlerësim të përgjithshëm të
natyrës së politikës fiskale të ndjekur në Shqipëri gjatë 15 viteve të fundit. Për këtë
qëllim, në fillim trajtojmë në aspektin teorik tiparet e politikës fiskale dhe dobinë
e tyre. Më tej shkurtimisht në shpjegimin e metodologjisë dhe në identifikimin e
kahut të politikës fiskale të ndjekur në vend gjatë periudhës në fjalë.
Politika fiskale dhe ciklet e biznesit
Literatura ekonomike ofron tre përkufizime mbi natyrën e politikës fiskale. Në
varësi të kahut të ndryshimit të balancës buxhetore dhe pozicionit ciklik të
ekonomisë, politika fiskale mund të jetë prociklike, kundërciklike dhe neutrale.
−

−

−

Politika fiskale emërtohet prociklike në rast se ekonomia është nën
potencial dhe deficiti/suficiti buxhetor është drejt ngushtimit/zgjerimit
(politikë shtrënguese prociklike), apo në rast se ekonomia është mbi
potencial dhe deficiti/suficiti buxhetor është drejt zgjerimit/ngushtimit
(politikë lehtësuese prociklike).
Politika fiskale emërtohet kundërciklike në rast se ekonomia është nën
potencial dhe deficiti/suficiti buxhetor është drejt zgjerimit/ngushtimit
(politikë lehtësuese kundërciklike), apo në rast se ekonomia është mbi
potencial dhe deficiti/suficiti buxhetor është drejt ngushtimit/ngushtimit
(politikë shtrënguese kundërciklike).
Politika fiskale emërtohet neutrale në rast se deficiti apo suficiti buxhetor
mbeten të pandryshuar, ndërkohë që stabilizatorët automatikë veprojnë
lirshëm në ekonomi (EC, 2009 “Public Finances in EMU”).

E parë ekskluzivisht nga këndvështrimi i funksionit stabilizues të një politike
ekonomike, natyra e dëshiruar e politikës fiskale është ajo kundërciklike.
Kundërciklikaliteti i saj: (i) plotëson efektin e politikës monetare, (ii) ndihmon
në zbutjen e luhatjeve ekonomike; dhe, (iii) tenton të shoqërohet me nivele më
të qëndrueshme të borxhit publik.
Megjithatë, në praktikë, politika fiskale mund të shmanget përkohësisht nga
natyra e saj kundërciklike nëse: (i) stimuli fiskal është joefektiv apo i pamundur;
dhe nëse (ii) mungesa e stimulit fiskal mund të kompensohet nga rritja e stimulit
monetar. Politika fiskale lehtësuese kundërciklike mund të jetë: (i) joefektive,
në rast se zgjerimi i mëtejshëm i borxhit publik rrit primet e rrezikut dhe kostot
e financimit të sektorit privat, duke sjellë rënien e shpenzimeve private; apo,
(ii) e pamundur, në rast të mungesës së likuiditetit në treg. (Gavin dhe Perotti,
1997). Kahu konsolidues i politikës fiskale në Shqipëri gjatë viteve të fundit është
informuar nga konsideratat e mësipërme. Edhe pse kërkesa agregate nuk ka
qenë në gjendje të sigurojë një shfrytëzim të plotë të kapaciteteve prodhuese,
konsolidimi fiskal është vlerësuar i dëshirueshëm, për sa kohë ai ul primet e
rrezikut në tregjet financiare, lehtëson financimin e sektorit privat dhe mundëson
ndjekjen e një politike monetare më stimuluese.
Shpjegime metodologjike
Vlerësimet mbi natyrën e politikës fiskale përgjatë cikleve të biznesit, bëhen
përgjithësisht duke u bazuar në kahun dhe masën e ndryshimit të balancës
primare, të korrektuar me efektin e stabilizatorëve automatikëI dhe efektin e
masave të përkohshme.II
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Megjithatë, në identifikimin e natyrës së politikës fiskale në Shqipëri, i jemi
referuar balancës primare të korrektuar vetëm për faktorët që e ndikojnë atë
në mënyrë të përkohshme. Kjo zgjedhje motivohet nga dy arsye. Së pari, ajo
është në linjë me vlerësimet e mëparshme të kryera për rastin e Shqipërisë, të
cilat evidentojnë një madhësi relativisht të ulët të stabilizatorëve automatikë në
vendIII. Së dyti, ajo shmang diskutimin dhe ndërtimin e supozimeve teknike mbi
komponentët ciklikë të balancës primare.
Nisur nga sa më sipër, diskutimi në vijim duhet interpretuar vetëm si një përafrim
i natyrës së vërtetë të politikës fiskale në Shqipëri.
Natyra e politikës fiskale në Shqipëri
Rezultatet e aplikimit të metodologjisë së mësipërme në rastin e Shqipërisë
paraqiten në grafikun e mëposhtëm.
Grafik 16. Natyra e politikës fiskale në Shqipëri
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Burimi: INSTAT, MFE dhe llogaritje të stafit të BSh-së

Gjatë periudhës së analizuar, 2003-2017, politika fiskale në Shqipëri i ka marrë
të tre tiparet e mundshme: prociklike, kundërciklike, dhe neutrale. Në terma të
balancës, tipari prociklik ka një dominancë të lehtë, i ndjekur në mënyrë pothuaj
të barabartë nga tipari kundërciklik dhe tipari neutral.
Për vitin 2017 politika fiskale mbarti tipare kundërciklike, duke gjeneruar një
impuls fiskal prej 0.8 pikësh përqindjeje. Për vitin 2017, natyra lehtësuese
e politikës fiskale në mbështetje të rritjes ekonomike mori formë nëpërmjet
investimeve të shtuara publike dhe politikës së rritjes të pagave.
I

II

III
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Me stabilizatorë automatikë nënkuptohen ata tregues fiskalë që reagojnë automatikisht
ndaj ciklit të biznesit, pa pasur nevojën e një ndryshimi në politikat ekonomike të vendit
në atë periudhë kohore (Macroeconomics, 5th edititon, pg 382 (Mankiw, G.)
Masat me natyrë të përkohshme konsiderohen si masa që nuk kanë ndikim mbi pozicionin
buxhetor ndërkohor e si të tilla nuk merren në konsideratë në momentin e vlerësimeve mbi
natyrën e politikës fiskale diskrecionare. Këto masa në rastin e Shqipërisë janë evidentuar
si në kahun e të ardhurave (si p.sh. të ardhurat nga rivlerësimi i pasurisë) ashtu edhe të
shpenzimeve (si p.sh. shpenzimet për detyrimet e prapambetura). Për më shumë detaje
shih “Public Finances in EMU, 2006” f.112-113.
Gazidede A., 2013 “Një mënyrë alternative e vlerësimit të pozicionit fiskal në Shqipëri:
Balanca buxhetore e korrektuar për ciklet e biznesit”.
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Bilanci i shkëmbimeve me jashtë u përmirësua ndjeshëm gjatë vitit 2017,
duke kontribuar pozitivisht në rritjen ekonomike për 9 muajt e parë të vitit
Gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2017, eksportet neto dhanë një kontribut
pozitiv në rritjen e kërkesës agregate. Faktori përcaktues në këtë drejtim ka
qenë ecuria e mirë e eksporteve, çka ka mundësuar një ngushtim të deficitit
tregtar në terma realë, edhe pse në kushtet e një kërkese të rritur për importe.
Eksportet e përgjithshme u zgjeruan me 13.7% në terma vjetorë, me kontribut
kryesor nga rritja e eksportit të shërbimeve me rreth 15.1%. Ecurisë pozitive
të shërbimeve turistike i janë shtuar edhe kontribute suplementare pozitive nga
grupe të tjera të shërbimeve. Paralelisht me to, ecuria e eksportit të mallrave
ka rezultuar gjithashtu me rritje pozitive (8.9% në terma vjetorë) dhe me bazë
të gjerë. Kushtet e favorshme të çmimeve ndërkombëtare, kombinuar me
disa zhvillime pozitive të ofertës vendase (veçanërisht në fushat e përpunimit
të naftës, metaleve dhe ushqimeve të papërpunuara), kanë nxitur një rritje të
lartë të eksportit të mallrave, e përqendruar kjo gjatë gjysmës së parë të vitit
2017. Nga ana tjetër, rigjallërimi i importeve ka vazhduar edhe gjatë vitit
2017. Rritja reale e importeve rezultoi 7.6%, me ndikime kryesisht nga importi
i mallrave. Rritja e importeve është intensifikuar veçanërisht gjatë tremujorit të
tretë, për shkak të zgjerimit të shpejtë të importeve të energjisë elektrike dhe të
lëndës djegëse.
Grafik 17. Kontributi i eksporteve reale
neto në rritjen ekonomike (në pikë
përqindje të PBB-së)
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Të dhënat për tremujorin e katërt dëshmojnë për një
pasqyrë të ndryshme, të paktën për sa i përket tregtisë
së mallrave. Rritja e eksporteve është zvogëluar
ndjeshëm, e ndikuar edhe nga një efekt bazë i krijuar
në muajt e fundit të vitit 2016. Kjo perspektivë pritet
të vazhdojë edhe gjatë gjashtëmujorit të parë të
vitit 2018, e lidhur kryesisht me ndikimin e eksportit
të lëndës djegëse të përpunuar. Nga ana tjetër,
importet kanë vazhduar të shfaqin rritje. Kjo sjellje
pritet të vazhdojë edhe gjatë gjysmës së parë të vitit
2018.

Në terma të strukturës sektoriale, eksportet mbeten
relativisht të përqendruara në disa kategori
pavarësisht normave të larta të rritjes gjatë vitit 2017.
*Për vitin 2017, të dhënat janë për tre tremujorët e parë të vitit.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
Kategoria “Tekstile dhe veshje” ka përbërë 43% të
totalit të eksportit të mallrave, peshë kjo e cila ka
mbetur konstante krahasuar me vitin 2016. Kategori të tjera të rëndësishme
janë “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” dhe “Materiale ndërtimi dhe
metale”. Kontribut të rëndësishëm ka dhënë edhe kategoria “Ushqime, pije dhe
duhan” për shkak të rritjes së vazhduar të eksporteve përkatëse gjatë dy viteve
të fundit.
Në terma të strukturës eksportuese sipas destinacioneve, vendet e Bashkimit
Evropian dhe konkretisht Italia, mbeten partnerët kryesorë tregtarë. Gjatë vitit
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2017 është vë re një rritje relative e peshës së vendeve fqinje si Kosova, Serbia,
Maqedonia dhe Mali i Zi, për shkak të eksporteve të larta të “Ushqimeve” dhe
“Materialeve të ndërtimit dhe metaleve” drejt këtyre destinacioneve. Për sa
i përket destinacioneve më të largëta, është vënë re një rritje e peshave të
Suedisë dhe Estonisë. Kjo lidhet me eksportin më të lartë të disa kategorive të
ushqimeve të përpunuara drejt tyre.
Struktura sektoriale e importeve mbetet më e diversifikuar. Me përjashtim të
kategorisë “Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi”, pesha e së cilës ka rezultuar
relativisht e lartë gjatë vitit 2017 (rreth 21% të totalit të importit), kategoritë e
tjera shfaqin kontribute të ngjashme ndërmjet tyre. Këtu mund të përmenden
degë të tilla si “Ushqime, pije, duhan”, “Materiale ndërtimi dhe metale”,
“Produkte kimike dhe plastike”. Një pjesë të rëndësishme kanë përbërë edhe
importet e kategorisë “Tekstile dhe veshje” (rreth 14% të totalit importues) për
shkak të lëndës së parë të importuar për produkte që më pas rieksportohen.
Përsa u përket partnerëve në import, vendet e Bashkimit Evropian, në veçanti
Italia dhe Greqia, kanë ruajtur peshat kryesore. Kontribute të rëndësishme kanë
buruar edhe nga partnerë të tjerë si Turqia dhe Kina. Gjatë vitit 2017 është
vënë re një rritje relative e peshave të Serbisë dhe Rusisë. Kjo lidhet me importet
në rritje të lëndës djegëse, energjisë elektrike dhe drithërave, veçanërisht gjatë
gjysmës së dytë të vitit 2017.
Financimi i deficitit të llogarisë korrente mbështetet në flukse valutore
joborxhkrijuese
Ngushtimi i deficitit në eksporte neto ka ndikuar edhe në ngushtimin e deficitit
të llogarisë korrente gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2017. Zhvillimet pozitive
lidhen kryesisht me llogarinë e shërbimeve. Nga ana tjetër, deficiti tregtar në
mallra është zgjeruar kryesisht për shkak të efektit të importeve. Për sa i përket
nënllogarive të të ardhurave, është vënë re një zvogëlim i tepricave neto, si në
rastin e të ardhurave parësore ashtu edhe për të ardhurat dytësore.
Profili i financimit të deficitit të llogarisë korrente vijon të mbështetet në flukse
valutore joborxhkrijuese, në formën e investimeve direkte dhe të hyrjeve në
llogarinë kapitale. Financimi me anë të flukseve borxhkrijuese ka rezultuar disi
më i ulët krahasuar me vitin e kaluar. Në fund të vitit 2017, stoku i mjeteve të
rezervës valutore ishte i mjaftueshëm për të mbuluar 6.9 muaj import mallrash
e shërbimesh dhe 166% të borxhit të jashtëm afatshkurtër.
Treguesit e qëndrueshmërisë së borxhit të huaj janë përmirësuar
Stoku i borxhit të huaj ka shënuar vlerën 7.85 miliardë euro në tremujorin e tretë
të vitit 2017 me një pakësim prej 0.4% krahasuar me një vit më parë. Stoku
vlerësohet në nivelin 68.6% ndaj PBB-së nominale. Nga pikëpamja strukturore,
mbizotëron borxhi qeveritar me rreth 43.7% të totalit, i pasuar nga borxhi i
lidhur me investimet direkte me 22%. Në terma të maturitetit, mbizotëron borxhi
afatgjatë, me rreth 79.7%. Për sa i përket instrumenteve, huatë dhe investimet
në monedhatë huaja dhe depozita përbëjnë rreth 70.6%. Pesha e investimeve
të portofolit është mjaft e ulët.
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Në terma të qëndrueshmërisë, është vënë re një përmirësim i treguesve të
aftësisë ripaguese afatgjatë gjatë vitit 2017. Raporti i stokut të borxhit ndaj
eksportit të mallrave dhe shërbimeve ka rezultuar 174.5% në tremujorin e
tretë të vitit 2017. Ndërkohë një vit më parë, ky raport ishte 212.1%. Në të
njëjtën kohë, raporti i stokut të borxhit ndaj të ardhurave fiskale shënoi 246.9%
krahasuar me 272.9% një vit më parë.
Tabelë 2. Tregues kryesorë makroekonomikë dhe financiarë

2013
2014
2015
2016
Inflacioni vjetor (mesatar)
Inflacioni total (në %)
1.9
1.6
1.9
1.3
Inflacioni bazë (në %)
0.2
0.1
-0.2
0.2
Rritja ekonomike
Rritja reale e PBB-së (vjetore në %)
1.0
1.8
2.2
3.4
PBB/Frymë (në euro)
3,323
3,443
3,556
4,043
Tregu i punës1
Shkalla e pjesëmarrjes në forcën e punës (15-64 vjeç)
59.6
61.5
64.2
66.2
Norma e papunësisë (15-64 vjeç)
15.9
17.5
17.1
15.2
Sektori fiskal
Balanca buxhetore (me grantet, në % të PBB-së)
-5.0
-5.2
-4.1
-1.8
Të ardhurat buxhetore (në % të PBB-së)
24.2
26.3
26.6
27.5
Shpenzimet buxhetore (në % të PBB-së)
29.2
31.4
30.6
29.3
Borxhi publik (në % të PBB-së)
70.4
72.0
73.1
72.4
I brendshëm (vetëm pushteti qendror)
44.3
43.3
39.9
39.6
I jashtëm (vetëm pushteti qendror)
26.1
28.6
33.1
32.8
Sektori i jashtëm
Llogaria korrente (përjashtuar transfertat zyrtare në % të PBB-së)
-9.3
-10.8
-8.6
-7.5
Importet në mallra (fob, në % të PBB-së)
31.5
31.6
29.9
30.8
Eksportet në mallra (fob, në % të PBB-së)
11.1
9.4
7.5
6.6
Investimet e huaja direkte (hyrëse, në % të PBB-së)
9.8
8.7
8.7
8.7
Mjetet e rezervës valutore (milionë euro, fund periudhe)
2,015
2,192
2,880
2,945
Sektori monetar e financiar
Norma e repo-s (fund periudhe)
3.0
2.3
1.8
1.25
Agregati M3 (rritje vjetore, fund periudhe)
2.3
4.0
1.8
3.9
-1.4
2.0
2.4
3.1
Kredia për sektorin privat (rritje vjetore, fund periudhe)2
72.4
73.0
72.9
74.2
Depozita/PBB-së3
38.0
37.5
37.5
37.5
Kredi/PBB-së3
Yield-i 12-mujor (mesatar)
5.2
3.4
3.3
1.8
Kursi i këmbimit, lek/usd (mesatar)
105.7
105.5
126.0
126.0
Kursi i këmbimit, lek/euro (mesatar)
140.3
140.0
139.7
136.1
Kursi nominal efektiv, NEER
113.7
112.1
113.8
110.2
Sektori bankar
Raporti i kredive me probleme/kredi total (%)
23.5
22.8
18.2
18.2
Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë.
* Të dhënat për rritjen ekonomike, për tregun e punës dhe për sektorin e jashtëm i
tremujorit të tretë 2017.
1
“Rezultate të Anketës së Forcave të Punës”, publikim i INSTAT.
2
Të dhënat janë të rregulluara për kreditë e nxjerra jashtë bilancit.
3
Vlerësim i PBB-së për vitin 2017.
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2017*
2.0
0.8
3.9

66.6
13.9
-2.0
27.5
29.5
69.6
38.3
31.3
-6.4
31.6
7.1
8.3
2,994
1.25
0.3
3.2
70.9
36.5
2.4
119.1
134.2
105.0
13.2
përkasin
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Tregjet financiare dhe treguesit monetarë
Tregjet financiare janë karakterizuar nga norma të ulëta interesi, nga prime
rreziku në reduktim dhe nga luhatje të ulëta gjatë vitit 2017. Politika monetare
stimuluese është përcjellë në kosto të reduktuara financimi për sektorin privat.
Në tregun valutor, monedha vendase ka vijuar të forcohet, duke reflektuar
reduktimin e primeve të rrezikut dhe përmirësimin e bilancit të hyrjeve dhe të
daljeve të valutës.
Pavarësisht kostove të ulëta të financimit, kreditimi i bankave për sektorin
privat ka ruajtur ritme të moderuara rritjeje, si pasojë e kërkesës ende të ulët të
agjentëve ekonomikë për financim dhe si pasojë e politikave konservatore të
kreditimit të sektorit bankar. Nga ana tjetër, niveli i ulët i normave të interesit
për kursimet e individëve, nuk ka cenuar rritjen e depozitave pranë bankave,
por është reflektuar në zhvendosjen e strukturës së tyre drejt maturiteteve
ekstreme.
Normat e interesit në tregun ndërbankar janë luhatur pranë normës bazë, në
linjë me objektivin operacional të politikës monetare
Administrimi i likuiditetit nga Banka e Shqipërisë ka qenë i suksesshëm. Rritja e
kërkesave për financim nga sektori bankar është shoqëruar me rritjen e vëllimit
të likuiditetit të injektuar nga Banka e Shqipërisë dhe zgjatjen e afatit mesatar
të maturimit të tij. Normat e interesit në tregun ndërbankar janë luhatur më
afër normës bazë dhe kanë shfaqur luhatshmëri më të ulët se një vit më parë.
Vëllimet e tregtimit në këtë treg kanë mbetur të njëjta me nivelet e vërejtura vitin
e mëparshëm.
Grafik 18 Ecuria e tregut ndërbankar dhe atij primar
Likuiditeti i injektuar nga Banka e Shqipërisë (mld lekë)
mld dhe normat e interesit në tregun ndërbankar (%) %
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Yield-et e letrave me vlerë të qeverisë janë rritur lehtë gjatë vitit 2017
Yield-et e letrave të borxhit të qeverisë - bonove dhe obligacioneve të thesarit,
- kanë shfaqur ecuri më të qëndrueshme në tregun primar, pas luhatjeve të
ndjeshme që pësuan në fund të vitit 2015 dhe gjatë vitit 2016. Pasi ranë në
muajt e parë të vitit, ato filluan të rriten në mënyrë të përmbajtur, duke reflektuar
një politikë të kujdesshme të huamarrjes nga ana e qeverisë. Yield-i 12-mujor
rezultoi mesatarisht 2.4% gjatë vitit, nga 1.8% që shënoi një vit më parë. Rritja
e yield-eve ka qenë pothuaj uniforme në të gjitha maturitetet, ndërsa pjerrësia
e kurbës së yield-eve ka mbetur e pandryshuar kundrejt një viti më parë, duke
dëshmuar kështu për prime të pandryshuara rreziku lidhur me orientimin e
politikës monetare dhe asaj fiskale.
Grafik 19. Ecuria e normave të interesit në lekë
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Normat e interesit të kredive në lekë kanë rënë për bizneset private
Politika monetare lehtësuese është reflektuar në reduktim të kostove të financimit
për bankat në vitet e fundit, çka ka mundësuar përcjelljen e stimulit monetar në
normat e interesit të kredisë. Krahas këtij faktori, reduktimi i rrezikut të kredisë
dhe përmirësimi i bilanceve të bankave, u ka mundësuar bankave të ulin
marzhet e interesit, duke balancuar rritjen e yield-eve gjatë kësaj periudhe.
Reduktimi i normave të interesit ka qenë i pranishëm tek kreditë për biznese, për
të cilat norma mesatare e interesit ra nga 7.6% në vitin 2016 në 6.7% në vitin
2017. Norma e interesit për kreditë për individë rezultoi 7.3% këtë vit, duke
mbetur pranë niveleve mesatare të vitit 2016.
Leku është mbiçmuar më tej gjatë vitit 2017
Monedha vendase ka vijuar të forcohet kundrejt monedhave të vendeve kryesore
partnere tregtare përgjatë vitit 2017. Tendenca mbiçmuese e lekut, e nisur në
fund të vitit 2015, ka pasqyruar reduktimin e primeve të rrezikut në tregjet e
brendshme financiare, përshpejtimin e rritjes reale të ekonomisë, reduktimin e
deficitit të llogarisë korrente dhe hyrjet e larta valutore nga investimet e huaja
Banka e Shqipërisë
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Grafik 20. Zhvillimet në kursin e këmbimit*
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direkte. Thellimi i intensitetit të këtij mbiçmimi gjatë gjysmës së parë të vitit
2017, i dedikohet ofertës së bollshme valutore në treg, si rrjedhojë e rritjes së
shpejtë të eksporteve dhe flukseve më të larta të investimeve të huaja direkte
(për më shumë informacion, shih Hapësirën Informuese 3).
Gjatë vitit 2017, një euro është këmbyer mesatarisht me 134.2 lekë, ose
2.3% më lirë se në vitin e kaluar. Forcimi i lekut kundrejt euros u përshpejtua
tremujorin e dytë dhe të tretë të vitit, ndërkohë që kursi eur/lek u shfaq i
qëndrueshëm në tremujorin e katërt. Ecuria e kursit usd/lek vijoi të ndjekë
kursin eur/usd në tregjet ndërkombëtare. Zhvillimet pozitive të ekonomisë së
Eurozonës në gjysmën e dytë të vitit sollën forcimin e shpejtë të euros kundrejt
dollarit amerikan dhe mbiçmimin e lekut kundrejt dollarit amerikan. Që prej
muajit qershor e deri në fund të vitit, dollari u tregtua rreth 12% më lirë se një vit
më parë. Leku rezultoi i mbiçmuar edhe ndaj dy monedhave të tjera kryesore,
lirës turke dhe renminbit kinez. Në terma nominalë efektivë17, mbiçmimi vjetor i
lekut rezultoi mesatarisht 4.5% në vitin 2017, nga 3.2% që ishte në vitin 2016.
Mbiçmimi real rezultoi pranë atij nominal, si rrjedhojë e përafrimit të inflacionit
në vend me inflacionin mesatar të vendeve partnere tregtare.

17

Kursi nominal efektiv i këmbimit (KNEK/NEER) llogaritet kundrejt monedhave të pesë partnerëve
tregtarë kryesorë (Italia, Greqia, Gjermania, Turqia dhe Kina), duke përdorur peshat përkatëse
në tregti. Me qëllim përllogaritjen e kursit lira/lek dhe renminbi/lek, kursi zyrtar referues mbetet
ai i lirës turke dhe renminbit kinez ndaj dollarit amerikan. Kursi real efektiv i këmbimit (KREK/
REER) llogaritet në mënyrë të ngjashme si ai nominal, por merr parasysh edhe inflacionin në
vend dhe në partnerët tregtarë.
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Hapësirë informuese 3: Mbiçmimi i kursit të këmbimit – faktorët
përcaktues dhe implikimet
Pas një periudhe gati 5-vjeçare qëndrueshmërie, leku është mbiçmuar gjatë dy
viteve të fundit. Ky mbiçmim kulmoi në tremujorin e tretë të vitit 2017. Ndonëse
Banka e Shqipërisë ndjek një politikë monetare me objektiv final inflacionin
dhe një regjim të lirë të kursit të këmbimit, ajo i kushton vëmendje të veçantë
analizës së kursit të këmbimit, për vetë rolin e rëndësishëm që ai ka në ekonomi.
Analizat tona tregojnë se mbiçmimi i kursit të këmbimit pasqyron si veprimin e
faktorëve me natyrë afatgjatë, ashtu edhe veprimin e përkohshëm të faktorëve
me natyrë afatshkurtër.
Grafik 21. Ecuria e kursit të këmbimit Eur/Lek
në terma realë dhe trendi i tij afatgjatë*
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gjatë fundit të vitit 2016 dhe tre tremujorëve të parë
të vitit 2017 – dhe, paralelisht me të, rritjes së flukseve
hyrëse në llogarinë financiare, të cilat kanë korresponduar me periudhën e pikut
të investimeve të huaja direkte.
120

Sikundër ilustrohet në grafik, analizat tona sugjerojnë se ecuria e kursit ka qenë
përgjithësisht në linjë me faktorët e vet fondamentalë. Gjithsesi, ndonëse në
masë të vogël, shmangie nga kjo ecuri vihen re në periudhën 2009 – 2016,
kur kursi real i këmbimit ka qenë më i dobët se ai i diktuar nga fondamentet,
dhe në periudhën 2016 – 2017, kur ky kurs shfaqet më i fortë se niveli teorik
i përcaktuar nga fondamentet. (Në çdo rast, nisur nga sensitiviteti i rezultateve
ndaj analizave ekonometrike, konkluzionet e trajtuara nga vlerësime të tilla
duhen trajtuar me kujdes.)
Mbiçmimi i kursit të këmbimit vlerësohet të ketë prodhuar një ndikim rënës në
inflacion, në sajë të rënies së çmimit të mallrave të importit, qofshin këto me
destinacion konsumi apo me destinacion përdorimi të ndërmjetëm.
Nga ana tjetër, vlerësimi i ndikimit të këtij mbiçmimi në aktivitetin ekonomik
është më kompleks. Për sa kohë që tendenca afatgjatë mbiçmuese e kursit të
këmbimit pasqyron efektin e faktorëve realë fondamentalë dhe jo zhvendosje të
papritura portofolash financiarë, ajo nuk sjell pasoja të dëmshme për ekonominë
shqiptare. Ky mbiçmim është një tipar karakteristik për ekonomitë në zhvillim, në
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fazën e konvergjencës me partnerët më të zhvilluar tregtarë. Po ashtu, shmangiet
e përkohshme nga ekuilibri afatgjatë nuk sjellin pasoja të ndjeshme apo të
qëndrueshme. Në të kundërt, shmangiet e mëdha dhe afatgjata nga ekuilibri
tentojnë të prodhojnë efekte më serioze në aktivitetin ekonomik.
Në çdo rast, luhatjet e vlerës së monedhës kombëtare janë të pashmangshme
në një regjim të lirë të kursit të këmbimit. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë ka
tërhequr në vazhdimësi vëmendjen e operatorëve ekonomikë, për të shmangur
pozicionet e hapura dhe të pambrojtura valutore dhe për të rritur përdorimin
e monedhës kombëtare.
Kursi ekuilibër dhe devijimet kundrejt tij studiohen nga Hoda, B., (2012), “Kursi ekuilibër
i këmbimit në një ekonomi në zhvillim”, Banka e Shqipërisë, Material Studimor 04(54);
dhe Vika, I., Luçi, E., (2011), “Kursi ekuilibër i lekut kundrejt euros: Sa i zhvendosur është
ai” Banka e Shqipërisë, Material Studimor 07(30).

I

Aktiviteti kreditues është përmirësuar lehtësisht gjatë vitit, i mbështetur nga
kreditimi në lekë
Kredia për sektorin privat18 u zgjerua me ritme të moderuara në vitin 2017.
Duke përjashtuar efektin e nxjerrjes së kredive jashtë bilancit, portofoli i kredisë
u rrit me 3.3% gjatë vitit 2017, krahasuar me 3.1% një vit më parë.
Në fund të vitit, portofoli i kredisë bankare arriti në nivelin 36.5% të PBB-së,
ose 1 pikë përqindje më i ulët se një vit më parë. Tkurrja e këtij raporti është
ndikuar më së shumti nga shlyerjet dhe ristrukturimet e portofolit të kredisë së

Grafik 22. Ecuria e kredisë për sektorin privat (ndryshim vjetor në %)
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18

Të dhënat e kredisë janë rregulluar për kreditë e nxjerra jashtë bilancit dhe i referohen të
dhënave monetare që përfshijnë kredinë e dhënë për rezidentët. Kreditë e nxjerra jashtë
bilancit shënuan rreth 16.7 miliardë lekë në vitin 2017.
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bankave, në zbatim të planit të masave për uljen e kredive me probleme, si
dhe nga mbiçmimi i kursit të këmbimit, i cili ka sjellë rënien e vlerës së portofolit
të kredisë në valutë.19
Normat e ulëta të interesit kanë mbështetur rritjen e kreditimit në lekë gjatë vitit
2017. Kredia në lekë, me një rritje vjetore prej 7.2%, është kontribuesi kryesor
në zgjerimin e kredisë për sektorin privat. Në ndryshim nga një vit më parë,
zgjerimi i kredisë në lekë ka shërbyer më së shumti për financimin e individëve.
Kredia për individë ka shfaqur përmirësim të ritmeve të rritjes vjetore, duke
shënuar vlerën 7.1% në muajin dhjetor. Ndërkohë, zgjerimi vjetor i kredisë për
biznese me 1.4% shfaqet më i ulët se në vitin 2016, i ndikuar si nga ecuria e
dobët e kredisë për likuiditete, ashtu edhe nga ngadalësimi i ritmeve të rritjes
së kredisë për investime. Dinamika e kredisë për biznese vazhdon të reflektojë
si një kërkesë të pakët për financim, ashtu edhe hezitimin e bankave për të
lehtësuar kushtet e kreditimit.

Hapësirë informuese 4 : Ndryshimet në strukturën e kredisë ndër vite
Portofoli i kredisë së bankave u rrit me ritme të shpejta në periudhën para
krizës dhe shënoi ngadalësim të ndjeshëm në periudhën më pas. Kjo sjellje ka
reflektuar ecurinë e ekonomisë shqiptare, kërkesën për kredi, por dhe luhatjet që
ka pësuar oferta e bankave për kredi. Në veçanti, reduktimi i ofertës së kredisë
pas krizës pasqyroi rënien e gatishmërisë së tyre për të marrë përsipër rrezik, si
dhe ndikimin nga politikat e mëmave për zgjerimin e aktivitetit të tyre në rajon.I
Përtej profilit të rritjes së portofolit total, ecuria e kreditimit shfaq gjithashtu
ndryshime të rëndësishme strukturore. Këto ndryshime kanë kushtëzuar strukturën
e kredisë bankare dhe, potencialisht, kanë ndikuar dhe shpejtësinë e zgjerimit
të saj.
Grafik 23. Struktura e portofolit të kredisë së bankave në periudhën para
krizës (të dhënat i përkasin vitit 2008)
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E rregulluar për efektin mbiçmues të lekut ndaj valutave, rritja vjetore e kredisë së sektorit privat
është rreth nivelit 5%, duke shënuar përmirësim krahasuar me vitin 2016.
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Portofoli i kredisë bankare shfaqi tre tipare të dallueshme në periudhën 2004-2008:
ai pati një përqendrim të theksuar në segmentin e bizneseve (61%), në kreditimin në
valutë (71%), dhe në kreditimin e sektorëve të ndërtimit dhe të shërbimeve (78%).
Zgjerimi dhe përqendrimi i portofolit të kredisë në këta sektorë u diktua si nga
kërkesa e lartë e tyre për kredi, ashtu dhe nga politikat favorizuese të vetë bankave.
Ngadalësimi i aktivitetit ekonomik në vend dhe nënçmimi i lekut ndaj monedhave
të huaja në periudhën pas-krizës, u pasqyrua në rritjen e kredive me probleme
në tërësi. Megjithatë, nënvlerësimi i rrezikut të biznesit dhe i rrezikut financiar të
lidhur me luhatjet e kursit të këmbimit, si dhe ekspozimi relativisht i lartë i këtyre
segmenteve ndaj kredisë bankare, sollën një rritje proporcionalisht më të shpejtë
të kredive me probleme në segmentet e sipërpërmendura. Raporti i kredive me
probleme kulmoi në vitin 2014, me përkatësisht 26% për kredinë në valutë,
28% për kredinë për bizneset dhe 41% për kredinë në sektorin e ndërtimit.
Grafik 24. Raporti i kredisë me probleme sipas kategorive kryesore të kredisë
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Këto zhvillime patën dy pasoja të rëndësishme.
Së pari, mësimet e nxjerra nga periudha pas krizës kanë riorientuar politikat e
bankave për shpërndarjen e kredisë bankare drejt:
−
Kreditimit në monedhën vendase. Kjo zhvendosje është nxitur nga
ndërgjegjësimi i agjentëve ekonomikë për rrezikun e kursit të këmbimit, si
dhe nga ulja e normave të interesit në lekë. Nënsegmente të portofolit të
kredisë, që kanë shfaqur zhvendosje më të madhe drejt lekut, kanë qenë
kredia afatgjatë e lidhur me financimin e investimeve, si për bizneset dhe
për individët. Rritja e lartë e kredisë në lekë ka ndikuar në zhvendosjen
e portofolit të kredisë drejt një strukture më të ekuilibruar valutore.
−
Kreditimit të individëve, dhe të biznesit të vogël e të mesëm. Në kuadër
të një përqasjeje konservatore të bankave ndaj kreditimit të bizneseve,
standardet e kreditimit kanë qenë më favorizuese për biznesin e vogël
dhe të mesëm. Po ashtu, bankat kanë preferuar të zgjerojnë portofolin e
kredisë ndaj individëve, i perceptuar prej tyre si segment me rrezik më të
ulët dhe i nënkredituar. Ky kreditim vlerësohet se është favorizuar edhe
nga masat e marra për rritjen e formalizimit të tregut të punës.
−
Kreditimit të sektorit industrial. Preferenca për kreditimin e këtij sektori
pasqyron si kërkesën e shtuar, ashtu edhe nivelin e ulët të përdorimit të
levës financiare prej tyre.
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Grafik 25. Standardet e kreditimit, kërkesa për kredi dhe hendeku mes tyre,
balancë përgjigjesh, pp*
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Burimi: Vrojtimi i aktivitetit kreditues, Banka e Shqipërisë.

Dinamikat e portofolit të kredisë në periudhën para dhe pas krizës paraqiten
në grafikun e mëposhtëm.
Grafik 26. Dinamikat e portofolit të kredisë sipas segmenteve kryesore
(indeks 2008=100)
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Së dyti, ato kanë frenuar shpejtësinë e përmirësimit të kredisë në periudhën pas
krizës. Nga njëra anë, nevoja për ristrukturimin e portofolit ekzistues të kredisë,
zhvillimi i kapaciteteve të brendshme analitike, si dhe përkeqësimi i bilancit
financiar të bankave në përgjigje të nivelit të lartë të kredive me probleme,
kanë sjellë rënien e ofertës së kredisë bankare. Nga ana tjetër, nevoja për
përmirësimin e bilanceve dhe për ristrukturimin e modelit të biznesit të ekonomisë
shqiptare ka frenuar zgjerimin e kërkesës për kredi bankare.
Nisur nga sa më sipër, përfundimi i procesit të ristrukturimit të kredisë do
të ndihmojë në rritjen e shpejtësisë dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë së
kreditimit në vend.
I

Për më shumë shiko hapësirën informuese 5: “Ndikimi i kërkesës dhe ofertës në ecurinë
e kredisë”.
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Hapësirë informuese 5: ndikimi i kërkesës dhe ofertës në ecurinë e
kredisë
Rritja e kredisë për sektorin privat vijoi të luhatet në vlera të ulëta, edhe gjatë
vitit 2017. Shpjegimi i faktorëve përcaktues të këtij fenomeni ka qenë subjekt i
herëpashershëm i analizave tona empirike. Këto analiza sugjerojnë se ecuria e
aktivitetit kreditues pasqyron si zgjerimin e zbehtë të kërkesës për kredi, ashtu
dhe rikuperimin e ngadaltë të kredisë bankare.
Reduktimi i kërkesës menjëherë pas krizës reflektoi
ngadalësimin ekonomik në përgjithësi, por edhe
mbingarkesën me borxh të disa sektorëve të ekonomisë.
Nga ana tjetër, shtrëngimi i ofertës reflektoi, fillimisht,
ngërçin e likuiditetit të bankave mëma dhe, më pas,
rritjen e rrezikut të kreditit në përgjigje të ngadalësimit
të përgjithshëm të aktivitetit ekonomik. Të dy këta
tregues janë përmirësuar gjatë viteve të fundit, ndonëse
kërkesa për kredi duket se ka një ritëm më të lartë
përmirësimi se oferta.I Këto zhvillime janë reflektuar
në një hendek negativ të kreditimit të ekonomisë, çka
sugjeron se, në prani të një oferte më elastike për
kredi, niveli i kreditimit në vend do të ishte lehtësisht
më i lartë.

38%
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34%
33%
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2013T4

KSP/PBB trend

KSP/ PBB

*Trendi është llogaritur me metodën statistikore Hodrick–Prescott filtër.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Së pari, rritja e kredive me probleme.
Zgjerimi i shpejtë i portofolit të këtyre kredive
dhe problemet e bankave me ekzekutimin e kolateralit ndikuan të dy
dimensionet e rrezikut të kreditit: probabilitetin e perceptuar të mos-kthimit
të një kredie dhe humbjen potenciale të bankës në një rast të tillë. Ky
faktor reduktoi gatishmërinë e bankave për të dhënë kredi. Në të njëjtën
kohë, orientimi i vëmendjes së bankave në adresimin e kredive ekzistuese
me probleme zvogëloi më tej ofertën e tyre për kredi.
Së dyti, procesi i përgjithshëm i uljes së ekspozimit të grupeve të huaja
bankare dhe rritja e kundërshtisë së tyre ndaj rrezikut pas krizës greke,
ndikoi më tej në uljen e ofertës së kredisë bankareII. Politikat shtrënguese
të bankave mëma nuk janë detyrimisht të lidhura me rrezikun specifik
të vendit, por reflektojnë më shumë profilin e rrezikut të mëmës dhe
gatishmërinë e saj ndaj ekspozimit në rajone (grup-vende) të caktuara.
Së treti, ndryshimet e bëra në kuadrin rregullator evropian të mbikëqyrjes
bankare në vitin 2013III forcuan kërkesat për likuiditet dhe kapital të
bankave mëma, duke kufizuar hapësirat e tyre për të rritur ekspozimin
në rajon, madje duke diktuar edhe nevojën për t’u tërhequr pjesërisht
nga rajoni.

Paneli i mëposhtëm ilustron grafikisht ecurinë në kohë të faktorëve të mësipërm.
Sikundër mund të shihet, ndërkohë që niveli i kredive me probleme dhe rreziku i
kreditit në vend vijon të bjerë, dy faktorët e tjerë – me origjinë të huaj – vijojnë
të ndikojnë në një ofertë të shtrënguar kredie, kryesisht të bankave evropiane
që operojnë në Shqipëri.
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Ngadalësimi i ofertës së kredisë bankare shpjegohet
nëpërmjet tre faktorëve:

Grafik 27. Raporti kredi/PBB dhe
trendi i tij (në %)
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Grafik 28. Raporti i kredive me probleme (majtas); oferta dhe kërkesa
për kredi në vendet EQJL (balancë kumulative, djathtas)
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Burimi: Banka e Shqipërisë, FSI- FMN dhe Banka Evropiane e Investimeve - Vrojtimi i Aktivitetit Kreditues
në Vendet e EQJL-së. http://www.eib.org/about/economic-research/surveys.htm.

I

II

III

Shih p.sh. “Hapësirë informuese 4: Ecuria e kreditimit – një vlerësim i ndikimit të kërkesës
dhe ofertës për kredi”, Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë, 2016.
Note, S. dhe E. Suljoti, 2017, “Vlerësimi i përcaktuesve të kredisë bankare në vendet e
Evropës Qendrore dhe Juglindore”, material studimor i Bankës së Shqipërisë, 24 (83).
E ashtuquajtur paketa CRD IV, përmban Direktivën 2013/36/EU dhe Rregulloren (EU)
Nr. 575/2013, të cilat parashtrojnë kërkesa më të larta për likuiditet dhe kapital të
bankave me qëllim krijimin e rezervave të përshtatshme të bankave evropiane për të
përballuar situata krize.

Oferta e parasë në ekonomi shfaqi rritje të moderuar, duke reflektuar nga
njëra anë, kërkesën e dobët të agjentëve ekonomikë për financim dhe nga
ana tjetër, ndryshimet strukturore të mbajtjes së parasë
Masa monetare në ekonomi ka shënuar norma të moderuara rritjeje vjetore,
veçanërisht në gjashtëmujorin e dytë të vitit. Ecuria e parasë së gjerë vijon të
kushtëzohet nga financimi ende i plogësht i sektorit privat dhe nga ndryshimet
strukturore të parasë në kahun e pasivit, të diktuara nga zhvendosjet e depozitave
drejt maturiteteve mbi dy vjet dhe drejt letrave me vlerë të qeverisë.20 Struktura
kohore e parasë është zhvendosur drejt përbërësit likuid, si pasojë e zgjerimit
të shpejtë të depozitave pa afat.
Depozitat në fund të vitit rezultuan rreth 1.5% më të larta se një vit më parë.21
Stoku i tyre vlerësohet në rreth 71% ndaj PBB-së. Depozitat në valutë janë
zgjeruar me ritme më të shpejta, të nxitura nga flukset valutore nga jashtë
përgjatë vitit. Depozitat në lekë kanë shënuar rritje të moderuar, duke reflektuar
krijimin e ulët të parasë në lekë. Instrumentet alternative jashtë sistemit bankar
kanë tërhequr gjithashtu një pjesë të kursimeve të individëve, duke ndikuar
20
21

Të dy këta përbërës nuk përfshihen në llogaritjen e agregatëve monetarë.
Rregulluar për efektin e kursit të këmbimit, ato shënuan rritje me 2.4%.
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Grafik 29. Oferta monetare dhe depozitat në sistemin bankar
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

pjesërisht ecurinë e depozitave për individë (për më shumë, shiko Hapësirën
Informuese 4). Depozitat e biznesit kanë shënuar përgjithësisht ecuri pozitive
gjatë vitit.

Hapësirë informuese 6: Ndryshimet strukturore të parasë në
ekonomi
Ndjekja e një politike monetare lehtësuese nga Banka e Shqipërisë ka sjellë
rënien e normave të interesit në të gjithë harkun e instrumenteve të tregut
financiar. Paralelisht me të, edhe normat e interesit të instrumenteve financiare
në valutë janë në nivele tejet të ulëta, si pasojë e politikës monetare agresive të
ndjekur nga Banka Qendrore Evropiane dhe Rezerva Federale. Përveç ndikimeve
pozitive që ky zhvillim ka pasur në stimulimin e aktivitetit ekonomik, ai është
shoqëruar edhe me ndryshime strukturore të mbajtjes së parasë në ekonomi.
Agjentët ekonomikë kanë reaguar në dy mënyra të ndryshme ndaj ambientit
me norma të ulëta interesi.
−

−
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Së pari, një pjesë e kursimtarëve kanë preferuar t’i zhvendosin kursimet
e tyre financiare nga depozita me afat në llogari rrjedhëse dhe depozita
pa afat. Kjo kategori kursimtarësh ka preferuar likuiditetin shtesë që sjellin
këto instrumente, ndërkohë që kostoja oportune e kësaj zhvendosjeje është
në nivele të ulëta. Llogaritë rrjedhëse dhe depozitat pa afat përbëjnë
rreth 42% të stokut total të depozitave në sistemin bankarI në fund të vitit
2017, ose rreth 2 pikë përqindje më shumë se një vit më parë.
Së dyti, një pjesë e kursimtarëve kanë preferuar t’i zhvendosin kursimet e
tyre në depozita me afate maturimi mbi dy vjet. Në kërkim të marzheve
më të larta të fitimit, kjo kategori ka pranuar reduktimin e likuiditetit
të kursimeve të tyre. Depozitat me afat maturimi mbi dy vjet përbëjnë
rreth 10% të stokut të depozitave totale, duke shënuar rritje me 2.5 pikë
përqindje në vitin 2017.
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Këto zhvillime kanë ndikuar drejtpërdrejt strukturën e parasë. Zgjerimi i
depozitave pa afat ka ndikuar në rritjen e përbërësit likuid të parasë së gjerë,
ndërsa zhvendosja e depozitave në afate mbi dy vjet, të cilat statistikisht nuk
përfshihen në llogaritjen e agregatit M3II, ka ndikuar në zvogëlimin e tij. Për
rrjedhojë, agregati monetar M3 shënon rritje mesatare vjetore me rreth 2.6%
gjatë vitit 2017. Rregulluar për depozitat me afat mbi dy vjet, ky tregues shënon
një normë mesatare prej 4.6%, por duke ruajtur gjithsesi prirjen ngadalësuese
të ritmeve të rritjes.

Grafik 30. Ndryshime vjetore të instrumenteve të përfshira/papërfshira
në llogaritjen e agregatit M3
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në të njëjtën kohë me këto zhvillime, një pjesë e depozitave të individëve janë
zhvendosur në instrumente financiare jashtë sistemit bankar, përkatësisht në letra
me vlerë të borxhit publik. Gjatë vitit 2017, kthimi nga investimet në letrat me
vlerë ka qenë në rritje dhe kjo ka sjellë rritjen e interesit për të investuar në to.
Gjithashtu, ofrimi i instrumenteve me afate të larta maturimi dhe norma atraktive,
shërben si një nxitje shtesë për zhvendosjen e depozitave në këto instrumente.
Stoku i letrave me vlerë të individëve u shtua me rreth 6.6 miliardë lekë në vitin
2017. Reduktimi i depozitave me afat maturimi nën dy vjet në sistemin bankar
dhe zhvendosja e tyre në këto instrumente ka ndikuar më tej në zvogëlimin e
ritmeve të rritjes së parasë së gjerë.
I
II

Në analizën e depozitave përfshihen edhe depozitat me afat maturimi mbi dy vjet.
Banka e Shqipërisë ndjek metodologjinë e përcaktuar nga FMN-ja në ndërtimin statistikor
të treguesve monetarë. Paraja e gjerë në ekonomi matet nga agregati M3, i cili përjashton
depozitat me afat maturimi mbi dy vjet. Për më shumë rreth hartimit të statistikave monetare
referojuni adresës si vijon:
https://www.bankofalbania.org/web/pub/Metodika_e_SMF_Banka_e_Shqiperise_
Korrik_2003_902_1.pdf
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2.2.	Operacionet monetare në tregun e parasë

Banka e Shqipërisë e zbaton politikën e saj monetare nëpërmjet përdorimit
të instrumenteve indirekte të tregut. Këto instrumente përfshijnë operacionet
në treg të hapur, lehtësitë e përhershme dhe rezervën e detyruar. Operacioni
kryesor i tregut është marrëveshja e riblerjes dhe e anasjellë e riblerjes me
maturim shtatë ditor, norma e interesit e së cilës përbën dhe normën bazë të
interesit.

Operacionet në treg të hapur
Operacionet e tregut të hapur janë të klasifikuara në tre nënndarje: operacioni
kryesor, operacione rregulluese dhe operacione strukturore. Ato përdoren për
administrimin afatshkurtër të likuiditetit në tregun e parasë, me qëllim kryesor
përmbushjen e objektivit operacional të Bankës së Shqipërisë - orientimin e
normave afatshkurtra të interesit të tregut ndërbankar pranë normës bazë të
interesit të Bankës së Shqipërisë dhe minimizimin e luhatjeve të tyre.
Gjatë vitit 2017, norma mesatare e interesit të tregut ndërbankar ditor ka qenë
mjaft pranë normës bazë në 1.22%, ose mesatarisht 0.03 pikë përqindje më
e ulët, kundrejt mesatarisht 0.07 pikë përqindje që ka qenë në secilin vit në
periudhën 2014-2016. Edhe norma e interesit e tregtuar në tregun njëjavor ka
qenë mjaft pranë normës bazë, mesatarisht 0.02 pikë përqindje nën normën
bazë kundrejt 0.06 pikë përqindje në dy vitet e mëparshme. Interesat për
transaksionet 7-ditore janë luhatur në një interval relativisht të gjerë, 1.05% 1.52%. Tendenca e dy viteve të fundit, ku teprica
strukturore e likuiditetit në një pjesë të sistemit bankar
Grafik 31. Ecuria e likuiditetit të sistemit bankar
ka nxitur tregtim të likuiditetit në tregun ndërbankar
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Gjatë vitit 2017, likuiditeti mesatar i injektuar nga
Banka e Shqipërisë nëpërmjet operacioneve të
injektimit të përkohshëm të likuiditetit është rritur në
mesatarisht 34.40 miliardë lekë, pasi është luhatur
në mesatarisht 25-30 miliardë lekë në periudhën
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2014-2016. Nevoja për likuiditet e sistemit bankar ka ruajtur prirje rritëse
gjatë gjithë vitit 2017, duke rezultuar mesatarisht 38.70 miliardë lekë në
muajin dhjetor. Me rritjen e mungesës së likuiditetit në sistemin bankar, Banka e
Shqipërisë ka rritur gradualisht peshën e injektimeve afatgjata me maturim 7-91
ditë në mesatarisht 39.40% të injektimeve totale kundrejt mesatarisht 19.30%
gjatë vitit 2016, ku u shënua dhe vlera më e ulët e përdorimit të injektimeve të
gjata që prej vitit 2009.
Tabelë 3. Struktura e operacioneve injektuese të likuiditetit nga Banka e
Shqipërisë
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Instrumenti kryesor
55%
58%
74%
55%
60%
64%
55% 80.7% 61.6%
Injektimet afatgjata
45%
42%
26%
45%
40%
36%
45% 19.3% 39.4%
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë ka kryer operacione strukturore, duke
blerë bono thesari 12-mujore dhe maturuar bono thesari 3- dhe 6-mujore për
shkak të ndryshimeve në strukturën e emetimeve të Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë. Sasia totale e bonove të thesarit të blera nga Banka e Shqipërisë
gjatë vitit 2017 ka qenë 9.3 miliardë lekë, ndërsa zotërimi i letrave me vlerë
të qeverisë ka rënë me 500 milionë, krahasuar me fundin e vitit 2016.

Lehtësitë e përhershme
Lehtësitë e përhershme – depozita njëditore dhe kredia njëditore pranë Bankës
së Shqipërisë – u shërbejnë bankave të nivelit të dytë për të administruar
likuiditetin në bazë ditore, si dhe përcaktojnë një korridor në të cilin luhaten
normat e interesit në tregun ndërbankar. Ky korridor u ngushtua në vitin 2016
nga 3.50 pikë përqindje në 2.00 pikë përqindje dhe, që nga ulja e fundit
e normës bazë të Bankës së Shqipërisë në muajin maj 2016, depozita
njëditore është në nivelin 0.25% dhe kredia njëditore është në nivelin 2.25%,
e pandryshuar gjatë vitit 2017. Instrumenti i depozitës njëditore është përdorur
në mënyrë të vazhdueshme nga bankat gjatë vitit 2017, por shumat kanë
ardhur në rënie nga mesatarisht 5.5 miliardë lekë në tremujorin e parë të vitit në
më pak se 1.0 miliardë lekë në tremujorin e fundit. Përdorimi i kredisë njëditore
ka rezultuar në 20 raste gjatë vitit 2017, shifër e ngjashme me atë të vitit 2016
kur u regjistruan 25 raste, ndërsa shuma mesatare e përdorimit ka rënë në 1.1
miliardë lekë, kundrejt 1.7 miliardë lekëve në vitin 2016.

Rezerva e detyruar
Niveli i rezervës së detyruar aplikohet në masën 10% mbi depozitat deri
në dy vjet të bankave të nivelit të dytë, në monedhat Lek, Euro dhe Dollar
Amerikan. Rezerva e detyruar në lekë është instrument i politikës monetare që
synon rregullimin e likuiditetit në sistemin bankar dhe stabilizimin e normave të
interesit. Banka e Shqipërisë i lejon bankat të përdorin deri në 40% të rezervës
Banka e Shqipërisë
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së detyruar në lekë në bazë ditore, me kushtin e mbajtjes së nivelit mesatar
mujor të rezervës së detyruar jo më të vogël se niveli i përcaktuar për të. Ecuria
e rezervës së detyruar ka ndjekur ecurinë e bazës së depozitave që janë
subjekt i këtij instrumenti.
Norma e remunerimit të rezervës së detyruar në lekë ka pasqyruar ecurinë e
normës bazë të interesit të Bankës së Shqipërisë (70% e normës bazë). Duke
filluar nga muaji shtator 2016, bankat paguajnë për rezervën e detyruar në
euro një normë interesi të barabartë me normën e depozitës njëditore të Bankës
Qendrore Evropiane, e cila edhe gjatë vitit 2017 nuk ka ndryshuar dhe ka
qenë negative në -0.40%. Norma e remunerimit të rezervës së detyruar në usd
është 0%, që prej vitit 2011.
Normat e interesit të remunerimit të rezervave të tepërta në lekë dhe dollarë
amerikanë kanë vijuar të jenë 0% gjatë vitit 2017, sikurse një vit më parë. Nga
ana tjetër, norma e interesit të remunerimit të tepricave të gjendjes në euro ka
ndryshuar prej vitit 2016. Ajo u përcaktua 0.25 pikë përqindje më e ulët se
norma e interesit të depozitës të Bankës Qendrore Evropiane.
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2.3	Stabiliteti financiar

Në çdo vend, stabiliteti financiar është thelbësor për një rritje të qëndrueshme
ekonomike. Duke pasur të drejtën ekskluzive për zbatimin e politikës monetare,
për mbikëqyrjen e sektorit bankar dhe për ndërhyrjen e jashtëzakonshme në
banka, Banka e Shqipërisë ka një rol parësor në ruajtjen e stabilitetit financiar
të vendit, duke bashkëpunuar gjithashtu me autoritete të tjera.
Për qëllime të ushtrimit të funksionit të ruajtjes së stabilitetit financiar, Banka
e Shqipërisë e përkufizon stabilitetin financiar si një situatë në të cilën: a)
sistemi financiar kryen rolin e tij të ndërmjetësimit financiar dhe administrimit
të rreziqeve duke ndihmuar publikun dhe subjektet ekonomike në kryerjen
e veprimeve financiare të lidhura me kursimin, investimin, huamarrjen dhe
pagesat; dhe b) institucionet financiare janë në gjendje të përballojnë goditje
financiare të pafavorshme në veprimtarinë e tyre.
Spektri i veprimeve që kryen Banka e Shqipërisë për të përmbushur kontributin
e saj në drejtim të stabilitetit financiar, përfshin edhe hartimin dhe zbatimin
e politikës makroprudenciale. Kjo politikë synon që përmes instrumenteve
makroprudenciale (kryesisht me natyrë rregullative, prudenciale), të veprohet
për parandalimin dhe zbutjen e rreziqeve sistemike, dhe për rritjen e rezistencës
së bankave dhe institucioneve të tjera financiare, ndaj këtyre rreziqeve.
Për vlerësimin e rreziqeve sistemike, përcaktohen objektiva të caktuar dhe
monitorohen tregues financiarë të sistemit financiar (sektorit bankar) dhe të
ekonomisë reale. Ecuria e këtyre treguesve ndiqet në vijimësi, duke përdorur
teknika statistikore dhe gjykimin ekspert, për të dalluar prirjet dhe nivelet e rrezikut.
Për gjendjen financiare dhe ekspozimin ndaj rreziqeve të bankave dhe të disa
institucioneve financiare që mbikëqyren prej saj, Banka e Shqipërisë informon
rregullisht publikun nëpërmjet Deklaratës së Stabilitetit Financiar dhe Raportit
të Stabilitetit Financiar, që publikohen çdo gjashtë muaj. Si rregull, Raporti i
Stabilitetit Financiar vlerëson rreziqet që burojnë jo vetëm nga zhvillimet brenda
vetë sistemit financiar, por edhe nga ndërveprimi i tij me ekonominë reale,
vendase dhe të huaj. Rezistenca e tij ndaj rreziqeve, testohet edhe nëpërmjet
ushtrimit të provës së rezistencës.

Zhvillimet kryesore gjatë vitit 2017
Banka e Shqipërisë vlerëson që veprimtaria e sektorit bankar dhe e sistemit
financiar në përgjithësi gjatë vitit 2017 ka qenë e qëndrueshme. Rezultatet
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e provave të rezistencës, tregojnë se aftësia e sektorit bankar dhe e sistemit
financiar për të përballuar rreziqet e veprimtarisë mbetet e mirë. Në ecurinë
pozitive të treguesve të sektorit bankar, kanë kontribuar edhe zhvillimet në
ekonominë reale, në vend dhe jashtë.
Në fakt, zhvillimet ekonomike botërore dhe në rajon, kanë qenë më pozitive
gjatë vitit 2017. Rritja ekonomike ka qenë më e shpejtë, jo vetëm për vendet
me ekonomi të zhvilluar, por edhe për ato në zhvillim. Presionet inflacioniste
mbeten përgjithësisht të dobëta, ndonëse në vendet e zhvilluara ato treguan
shenja rigjallërimi. Edhe në Shqipëri, rritja ekonomike deri në tremujorin e tretë
2017, konfirmoi prirjen pozitive të viteve të fundit. Rritja ekonomike në botë
dhe në vend është mbështetur nga ruajtja e kushteve të favorshme të financimit
dhe vijimi i politikave monetare stimuluese.
Sektori bankar në vend, vijon të mbetet segmenti mbizotërues në sistemin
financiar, por pesha e tij ndaj PBB-së ka shënuar një rënie të lehtë gjatë gjysmës
së dytë të vitit 2017 për shkak të diferencës në normat e rritjes midis PBB-së dhe
bilancit të sektorit bankar. Aktivet e sektorit bankar kanë shënuar rritje modeste,
dhe norma e rritjes ka shënuar rënie gjatë gjithë vitit 2017. Ngadalësimi i ritmit
të rritjes së aktiveve ka ardhur si pasojë e ngadalësimit të rritjes në veprimet me
klientët dhe veprimet në letrat me vlerë.
Rezultati financiar neto i sektorit bankar është përmirësuar dukshëm gjatë
vitit 2017, duke sjellë rritjen e treguesve të rentabilitetit. Kontributin kryesor
pozitiv në ecurinë e rezultatit financiar e ka dhënë ulja e shpenzimeve për
rezervat (provigjionet) e rrezikut të kreditit, ndërsa të ardhurat neto nga interesi,
megjithëse mbeten zëri kryesor në të ardhurat e përgjithshme të veprimtarisë,
kanë vijuar të bien. Ulja e shpenzimeve për rrezikun e kreditit, reflekton uljen
e ndjeshme të kredive me probleme. Rënia e të ardhurave neto nga interesi,
reflekton kryerjen e veprimtarisë së ndërmjetësimit në një mjedis me norma të
ulëta interesi, ku rënia e shpenzimeve për interesa (me ndikim pozitiv) nuk ka
arritur të kompensojë rënien e të ardhurave nga interesi (me efekt negativ).
Treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit, shënoi 16.6% në fund të vitit 2017,
duke u rritur me 0.2 pikë përqindje në krahasim me një vit më parë.
Treguesit e përdorur nga Banka e Shqipërisë për monitorimin e ecurisë dhe
akumulimit të rreziqeve sistemike, kanë reflektuar përgjithësisht zbutje të
rreziqeve ndaj stabilitetit financiar gjatë vitit 2017. Në aspektin makroekonomik,
përmirësimi ka ardhur si pasojë e rimëkëmbjes së rritjes ekonomike, zhvillimeve
pozitive në tregun e punës, përmirësimit në deficitin e llogarisë korrente,
performancës fiskale dhe përmirësimit të pozicionit debitor të bizneseve. Në
aktivitetin e sektorit bankar, përmirësimi i treguesve reflekton rënien e kredive
me probleme, përmirësimin e rezultatit financiar, si edhe nivelet e mira të
kapitalizimit dhe likuiditetit.
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Rreziku i kredisë vijon të jetë i rëndësishëm për veprimtarinë e sektorit bankar
Gjatë vitit 2017, niveli i kredive me probleme shënoi rënie të ndjeshme si
rezultat i veprimeve të bankave për të mbledhur, ristrukturuar dhe fshirë nga
bilanci kreditë me probleme dhe ato të humbura. Gjatë vitit, teprica e kredive
me probleme u tkurr me 27% dhe raporti i kredive me probleme shënoi 13.2%
në fund të vitit, nga 18.2% në fund të vitit 2016. Përmirësimi i cilësisë së
kredisë është vërejtur në të gjitha llojet dhe afatet e maturimit, ndërkohë që
në tepricën aktuale të kredive me probleme, cilësia më e dobët vërehet në
kredinë në valutë, kredinë për bizneset dhe kredinë afatgjatë. Ulja e nivelit të
kredive me probleme është shoqëruar me përmirësimin e masës së mbulimit
me kapital, ndërsa mbulimi me fonde rezervë ka mbetur përgjithësisht i
qëndrueshëm. Këto zhvillime pritet të ndikojnë pozitivisht në ofertën e kredisë,
nëpërmjet përmirësimit të perceptimit të sektorit bankar ndaj kreditimit, si edhe
çlirimit të burimeve të bankave të përdorura më parë për trajtimin e kredive me
probleme. Angazhimi i bankave për të bërë ristrukturime që në fazën e hershme
të shfaqjes së vonesave në shlyerjen e kredive, mbështet uljen e mëtejshme të
tepricës së kredive me probleme dhe një kontroll më të mirë mbi flukset e reja
të tyre. Me gjithë përmirësimin e ndjeshëm ndaj nivelit mesatar të 3-4 viteve të
fundit, niveli i kredive me probleme në sektorin bankar, vlerësohet ende i lartë.
Për më tepër, kredia në valutë e pambrojtur nga kursi i këmbimit, me gjithë një
rënie të lehtë gjatë vitit 2017, ende përfaqëson rreth 25% të totalit të kredisë.
Rreziku i ekspozimit të sektorit bankar ndaj lëvizjeve në normat e interesit dhe
kursin e këmbimit, i njohur si rreziku i tregut, mbetet gjithashtu i pranishëm
Madhësia e ndikimit të drejtpërdrejtë të luhatjeve të kursit të këmbimit në bilancin
e bankave është e lidhur në mënyrë të drejtë me madhësinë e pozicionit të
hapur neto valutor të sektorit bankar. Sa më i madh të jetë ky pozicion në raport
me kapitalin rregullator, aq më i madh pritet të jetë ndikimi i drejtpërdrejtë i
lëvizjeve të kursit të këmbimit në bilancin e sektorit bankar. Gjatë vitit 2017,
pozicioni i hapur valutor i sektorit bankar, i përcaktuar kryesisht nga bankat e
mëdha, ka ruajtur kahun ‘në blerje’ dhe është luhatur brenda niveleve afatgjata.
Ky pozicion ka shënuar rënie gjatë gjysmës së parë dhe një rritje të lehtë
gjatë gjysmës së dytë të vitit, duke mbetur megjithatë nën nivelin e një viti më
parë dhe nën vlerën mesatare të 2 viteve të mëparshme, gjë që dëshmon
për një ekspozim të kufizuar të sektorit ndaj rrezikut të drejtpërdrejtë të kursit
të këmbimit. Nga ana tjetër, ekspozimi i tërthortë ndaj lëvizjeve në kursin e
këmbimit vlerësohet të ketë mbetur në nivele të larta për shkak të peshës ende
të konsiderueshme të kredisë së pambrojtur nga lëvizjet në kursin e këmbimit22
ndaj tepricës së kredisë (25%) dhe ndaj kredisë së përgjithshme në valutë
(44%). Pavarësisht se këto dy raporte kanë shënuar një rënie të lehtë gjatë vitit
2017, Banka e Shqipërisë vlerëson se sektori bankar duhet të vijojë përpjekjet
për ta ulur këtë ekspozim në mënyrë të qëndrueshme.
22

Kredia e pambrojtur nga lëvizjet në kursin e këmbimit është kredia e dhënë në një monedhë
të ndryshme nga monedha e të ardhurave të huamarrësit.
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Ekspozimi i sektorit bankar ndaj luhatjeve në normat e interesit vijon të jetë i
pranishëm duke qenë se diferenca midis mjeteve dhe detyrimeve të ndjeshme
ndaj normës së interesit, sipas periudhave të riçmimit, mbetet në vlera relativisht
të larta. Gjithashtu, një rritje e mundshme e normave të interesit në të ardhmen
mund të sjellë presion për rënie të aftësisë paguese të huamarrësve që kanë
kredi me norma të ndryshueshme interesi.
Prania e lartë e përdorimit të valutave në sektorin bankar, shoqërohet me
rreziqe të tregut dhe të likuiditetit
Në fund të vitit 2017, depozitat në valutë pranë sektorit bankar përbënin
rreth 53% të depozitave totale, ndërsa, kredia në valutë kishte zbritur në 56%
të totalit të portofolit të kredisë. Mjedisi me norma të ulëta interesi ka ndikuar
në këtë ecuri të treguesve, por ndryshimi i mundshëm i këtij mjedisi mund të
risjellë kanalizimin e burimeve në valutë drejt kreditimit në valutë. Nëse kjo
do të shoqërohej edhe me lëvizje të pafavorshme në kursin e këmbimit, do të
kishim rënie të aftësisë paguese të kredimarrësve të pambrojtur në valutë, dhe
kjo mund të dobësonte gjendjen financiare dhe të likuiditetit të sektorit bankar.
Për këto arsye, është e nevojshme që ekspozimi në valutë i sektorit bankar
dhe i klientëve të tij, të zhvillohet në përputhje me kërkesat prudenciale, dhe
të kufizohet vetëm tek klientët e sektorit që kanë një mbrojtje natyrale ndaj
rreziqeve të tregut.
Rreziku i likuiditetit në veprimtarinë e sektorit bankar ka vijuar të mbetet i ulët
Raportet e likuiditetit që monitorohen në vazhdimësi nga Banka e Shqipërisë,
si për monedhën vendase, ashtu edhe për monedhat e huaja, kanë vijuar
të qëndrojnë ndjeshëm mbi nivelet minimale të përcaktuara nga rregullorja
përkatëse. Burimi kryesor i financimit të kredidhënies janë depozitat, vlera e
të cilave është rreth dy herë më e lartë në krahasim me tepricën e kredisë së
dhënë nga sektori bankar. Një zhvillim që kërkon vëmendje, është rritja e
peshës së depozitave pa afat dhe llogarive rrjedhëse në strukturën e burimeve
të financimit. Në fund të vitit 2017, depozitat pa afat dhe llogaritë rrjedhëse
së bashku zinin 42% të totalit të depozitave nga 40% një vit më parë. Pesha e
konsiderueshme e depozitave pa afat i detyron bankat të ruajnë nivele të larta
aktivesh likuide, si edhe të kërkojnë kthime më të larta duke kryer investime më
afatgjata ose duke u ekspozuar në produkte me rrezik më të lartë.
Ndikimi i masave makroprudenciale të ndërmarra nga
Banka e Shqipërisë
Në kushtet e ngadalësimit të ndjeshëm të ritmit të rritjes së kredisë, të rritjes
së shpejtë të investimeve të bankave vendase pranë institucioneve financiare
jorezidente dhe të rënies së cilësisë së kredisë në përgjithësi, që nga viti 2013
Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë një paketë masash me natyrë kundërciklike, të
cilat parashikonin: a) heqjen e kërkesave për kapital për rastet kur rritja vjetore
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e stokut të kredisë rezultonte brenda intervalit 4-10%; b) rritjen e kërkesave
për kapital për shtesën e investimeve të sektorit bankar me subjektet financiare
jorezidente; dhe c) ndryshime lidhur me kërkesat për ristrukturimin e kredisë
standarde. Masa (a) u shfuqizua në fund të vitit 2016, ndërkohë që masat (b)
dhe (c) vijuan, me ndryshime, deri në fund të vitit 2017.
Masa që parashikon rritjen e kërkesave për kapital në raport me rritjen e
investimeve pranë subjekteve financiare jorezidente, gjatë një periudhe
rrëshqitëse 2-vjeçare, ka rezultuar në rënie të rritjes vjetore të investimeve pranë
jorezidentëve, në nivelin prej 1% gjatë 2017. Në kohën e fillimit të zbatimit të
masës, kjo normë shënonte 25%.
Masa (c), parashikon ristrukturimin e kredisë që në fazën kur ajo kategorizohet
si kredi e rregullt, por kredimarrësi ka nisur të shfaqë problemet e para në
pagesën e kredisë, si edhe uljen në 6 muaj nga 9 muaj të periudhës kohore
në të cilën kreditë e ristrukturuara mund të kthehen në kredi standarde, për sa
kohë që kredimarrësi të ketë shlyer në mënyrë të rregullt të paktën tre këste
të kredisë (kryegjë dhe interes). Ristrukturimi ka për qëllim të ruajë aftësinë
paguese të kredimarrësit dhe cilësinë e kredisë. Kur ristrukturimi kryhet në këto
kushte, kredia vijon të klasifikohet si kredi e rregullt, por i nënshtrohet një norme
provigjionimi më të lartë prej 10% në krahasim me normat prej 1% dhe 5%
të provigjionimit të kredive standard dhe atyre nënstandard. Nga një vlerësim
sasior i madhësisë së ndikimit të kësaj mase, rezulton se raporti i kredive me
probleme është ulur me rreth 1 pikë përqindje, dhe në mungesë të masës, ky
raport do të ishte 14.2% në fund të vitit 2017.
Aktivitetet dhe produktet e reja gjatë vitit 2017
Gjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë u angazhua në disa projekte të
rëndësishme për stabilitetin financiar. Më konkretisht, u përgatit dhe miratua
Strategjia e Politikës Makroprudenciale (në gusht 2017), u punua në drejtim
të përcaktimit të ciklit financiar dhe rezervave të kapitalit për rreziqet sistemike,
si edhe u përgatit, u konsultua dhe u finalizua strategjia për rritjen e përdorimit
të monedhës kombëtare në veprimtarinë e sistemit financiar dhe të ekonomisë
reale.
Politika makroprudenciale i kushtohet analizës dhe vlerësimit të rrezikut sistemik
dhe përbëhet nga tërësia e masave, kryesisht me natyrë prudenciale, që
synojnë zbutjen dhe minimizimin e rrezikut sistemik. Masat makroprudenciale
kontribuojnë në ruajtjen e stabilitetit financiar duke vepruar për parandalimin
e akumulimit të rreziqeve në sistemin financiar dhe duke forcuar rezistencën
e institucioneve që bëjnë pjesë në sistemin financiar. Strategjia e Politikës
Makroprudenciale23 do të shërbejë si një udhërrëfyes për aktivitetet dhe
masat makroprudenciale që do të ndërmarrë Banka e Shqipërisë në të
ardhmen. Ajo përmban një përshkrim të objektivave të ndërmjetëm të politikës
23

Politika është miratuar me vendimin nr. 38, datë 02.08.2017 të Këshillit Mbikëqyrës të
Bankës së Shqipërisë.
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makroprudenciale, një listë të instrumenteve që mund të përdoren për trajtimin
e rreziqeve sistemike, një tërësi treguesish të cilët shërbejnë për të sinjalizuar
nivelin e rrezikut dhe zbatimin e një instrumenti të caktuar, një përshkrim
të procesit vendimmarrës brenda Bankës së Shqipërisë dhe të koordinimit
ndërinstitucional, si edhe parimet e komunikimit në publik të zbatimit të politikës
makroprudenciale.
Paralelisht, u punua për përcaktimin e fazave të ciklit financiar dhe konceptimin
e rezervave të kapitalit në sektorin bankar për rreziqet sistemike. Përcaktimi
i ciklit financiar është një proces i vështirë por i domosdoshëm për të
operacionalizuar disa nga instrumentet e politikës makroprudenciale. Kriza
globale financiare e vitit 2008 tregoi se gjatë fazës rritëse të ciklit financiar,
akumulohen edhe rreziqet. Është pikërisht kjo fazë, kur sistemi financiar duhet
të fuqizojë pozicionet e tij të kapitalit dhe të rezervave të ndryshme, në mënyrë
që të përballojë humbjet e mundshme si rezultat i ndryshimit të kahut (rënies) të
ciklit financiar. Gjithashtu, gjatë vitit të kaluar është punuar për identifikimin e
treguesve të rreziqeve të ndryshme, veçanërisht të rrezikut të kreditit dhe atij të
likuiditetit. Nëpërmjet metodave statistikore do të vlerësohen nivelet e caktuara
të këtyre treguesve, të cilët shërbejnë si sinjale për zbatimin e instrumenteve
makroprudenciale.
Në Programin e Reformave Ekonomike 2016-2018, autoritetet shqiptare
u angazhuan për përgatitjen e një strategjie për zgjerimin e përdorimit të
monedhës kombëtare në sistemin financiar dhe në ekonominë shqiptare, të
njohur edhe si “strategjia e deeuroizimit”. Ky angazhim erdhi si rezultat i
nevojës për të përmirësuar efektivitetin e politikave ekonomike dhe financiare,
dhe për të ulur rreziqet për stabilitetin financiar. Në drejtim të politikave
makroekonomike, niveli i lartë i euroizimit ose përdorimit të valutës së huaj ul
efektivitetin e politikës monetare; kufizon rolin e kursit të lirë të këmbimit si një
stabilizues automatik i goditjeve makroekonomike; dhe cenon efektivitetin e
politikës fiskale nëpërmjet rritjes së mundshme të kostos së shërbimit të borxhit
dhe ndryshimit të padëshiruar të strukturës së tij. Krahas këtyre elementeve,
huamarrja e pambrojtur në valutë dhe mundësia e ndikimit të saj në rënien e
cilësisë së aktiveve, në përkeqësimin e gjendjes financiare dhe të likuiditetit
të sektorit bankar, përfaqësojnë sfida të rëndësishme për stabilitetin e sistemit
financiar.
Për ndërtimin e strategjisë, Banka e Shqipërisë bashkëpunoi me Ministrinë e
Financave dhe Ekonomisë, dhe me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. Të
tre institucionet miratuan një Memorandum Bashkëpunimi në datën 18 prill
2017, i publikuar menjëherë24. Përmes Memorandumit, palët nënshkruese janë
angazhuar që brenda fushave përkatëse të kompetencës dhe në mënyrë sa më
të harmonizuar, të identifikojnë dhe ndërmarrin veprimet e nevojshme, duke
përfshirë edhe komunikimin me publikun.
24

Në momentin e nënshkrimit, emërtimi i ‘Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë’ ishte ‘Ministria
e Financave’.
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Gjatë gjysmës së dytë të vitit 2017, Banka e Shqipërisë u angazhua për
ndërmarrjen e hapave konkretë në kuadrin e strategjisë së deeuroizimit duke
përgatitur dokumentin e Politikës “Mbi zgjerimin e përdorimit të monedhës
kombëtare në veprimtarinë e sektorit bankar dhe të institucioneve financiare
jobankare që rregullohen nga Banka e Shqipërisë”25, si edhe duke hartuar
disa ndryshime rregullative, të cilat synojnë ta bëjnë sa më të kushtueshme
veprimtarinë në valutë të sektorit bankar, si edhe të forcojnë mekanizmat e
ndërgjegjësimit të huamarrësve, kryesisht atyre të pambrojtur nga rreziku i kursit
të këmbimit, për rreziqet që shoqërojnë huamarrjen në valutë. Përveç angazhimit
për transparencë maksimale mbi çdo vendim dhe veprim që do të ndërmarrë,
Banka e Shqipërisë do të bashkëpunojë në vazhdimësi me industrinë bankare
dhe autoritetet e tjera që mbikëqyrin tregjet financiare në vend.
Theksojmë se kjo paketë masash, pjesë e strategjisë ndërinstitucionale:
-

-

-

-

-

25

Nuk synon uljen në zero të nivelit të përdorimit të valutave në veprimtarinë
e sektorit bankar, - në kushtet kur kjo është objektivisht e pamundur
për karakteristikat e ekonomisë dhe të sistemit financiar shqiptar, - dhe
do të ishte ekonomikisht shumë e kushtueshme. Në fakt synohet ulja e
euroizimit në nivelet mesatare të ekonomive me madhësi dhe strukturë
të ngjashme me atë të vendit tonë;
Nuk vendos kufizime të natyrës administrative për bankat apo klientët e
tyre, por vetëm krijon stimuj për bankat që gradualisht të rrisin përdorimin
e monedhës kombëtare në veprimtarinë e tyre;
Në afat të shkurtër, nuk sjell kosto shtesë për bankat dhe nuk ka efekt
të ndjeshëm në kursin e këmbimit, ecuria e të cilit përcaktohet nga një
larmi faktorësh të kërkesës dhe të ofertës;
Pas publikimit të Memorandumit të Bashkëpunimit, paketa e masave të
Bankës së Shqipërisë është diskutuar paraprakisht me industrinë bankare
gjatë vitit 2017, në mënyrë transparente dhe të detajuar. Rreth saj,
janë dhënë intervista në shtyp nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë,
dhe është diskutuar në Raportin e Stabilitetit Financiar të gjashtëmujorit
të parë të vitit 2017.
Mund të pasurohet me masa të tjera, në mënyrë të koordinuar midis
autoriteteve nënshkruese të Memorandumit, nëse rezulton e nevojshme
nga monitorimi dhe analiza e ecurisë së treguesve të caktuar.

Politika është miratuar me vendimin nr. 9, datë 07.02.2018 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës
së Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë

66

Raporti Vjetor, 2017
vjet Banka e Shqipërisë

Hapësirë informuese 7: Masat e Bankës së Shqipërisë në kuadër të
strategjisë së deeuroizimit
Studime të autorëve vendas dhe të huaj, evidentojnë nivelin e konsiderueshëm
të euroizimit në ekonominë dhe sistemin financiar shqiptar, analizojnë shkaqet
dhe rreziqet, dhe theksojnë nevojën që kjo dukuri të trajtohet. Trajtimi duhet
të synojë kontrollin e rreziqeve mbi qëndrueshmërinë financiare të subjekteve
ekonomike të ekspozuara ndaj goditjeve të pafavorshme në flukset e valutës dhe
kursin e këmbimit, si dhe ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe efektivitetin e
politikave ekonomike dhe financiare. Për shkak të karakteristikave të ekonomisë
dhe marrëdhënieve tregtare, Shqipëria do të ketë një nivel euroizimi më të lartë
se zero. Studimi më i fundit i përbashkët midis Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe
Bankës së Shqipërisë, mes të tjerash ka synuar të kuantifikojë nivelin e synuar
të raportit të depozitave në valutë ndaj masës monetare për Shqipërinë, duke
krahasuar treguesit monetarë dhe ekonomikë të Shqipërisë me ato të vendeve me
madhësi dhe strukturë ekonomike të ngjashmeI. Pasi gjen se niveli i atij treguesi
ka nevojë të ulet, studimi evidenton se kthimi i euroizimit në nivelin ‘optimal’
mund të arrihet përgjatë kohës nëpërmjet: (i) ruajtjes së stabilitetit ekonomik e
monetar, (ii) diferencimit të normave të remunerimit të depozitave në valutë; dhe
(iii) masave të targetuara prudenciale për të kufizuar kredinë për huamarrësit
e pambuluar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit.
Duke iu referuar analizave të mësipërme dhe në kuadër të strategjisë
ndërinstitucionale për të trajtuar dukurinë e euroizimit, Banka e Shqipërisë
miratoi disa masa që përfshijnë:
-

-

-

Përgatitjen e dokumentit të politikës së Bankës së Shqipërisë për rritjen
e përdorimit të monedhës kombëtare në veprimtarinë e bankave dhe të
institucioneve të tjera, të rregulluara dhe të mbikëqyrura nga Banka e
Shqipërisë. Ky dokument përcakton mënyrën se si Banka e Shqipërisë do të
kontribuojë në këtë proces dhe se si do të vlerësojë ndikimin e këtij kontributi;
Rritjen e ndërgjegjësimit të huamarrësve për rreziqet që shoqërojnë
huamarrjen në valutë, veçanërisht kur ajo është e pambrojtur nga rreziku
i kursit të këmbimit; në këtë kuadër, bankave t’u kërkohet t’u ofrojnë
huamarrësve potencialë një hua alternative në lekë, si edhe ta pajisin
huamarrësin me një shembull që tregon mënyrën se si ndryshon kësti i kredisë
në rastin e një nënçmimi hipotetik të theksuar të kursit të këmbimit të lekut;
Rritjen e kërkesës minimale për aktive likuide në valutë, në raport me
detyrimet afatshkurtra në valutë, në nivelin 20%; për lekun, ky raport u
ruajt në nivelin 15%;
Rritjen e normës së rezervës së detyrueshme për depozitat në valutë në
nivelin 12.5% (ishte 10%), kur raporti i depozitave në valutë ndaj totalit të
depozitave të bankës është jo më i madh se 50%; dhe në nivelin 20% për
pjesën e depozitave në valutë që kapërcejnë nivelin 50%; uljen e normës
së rezervës së detyrueshme në lekë në nivelin 7.5% (ishte 10%) kur afati i
maturimit të depozitës është jo më i gjatë se 12 muaj, dhe në nivelin 5%
në rastin kur afati i depozitës është mbi 12 muaj (deri në 24 muaj).

Paketa e masave u miratua nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në
mbledhjen e datës 7 shkurt 2018. Masat do të hyjnë në zbatim, në mënyrë të
fazuar, deri në qershor 2018.
I
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2.4. Mbikëqyrja

Funksioni mbikëqyrës në Bankën e Shqipërisë mbështetet në tre shtylla
bazë: licencimi, rregullimi dhe mbikëqyrja. Kjo e fundit realizohet nëpërmjet
kryerjes së analizave nga jashtë dhe ekzaminimeve në vend. Mbikëqyrja dhe
rregullimi i vazhdueshëm i veprimtarive financiare në vend, kryesisht asaj
bankare, mbetet në fokusin e këtij funksioni dhe përbën veprimtarinë kryesore
të tij26.
Funksioni mbikëqyrës në Bankën e Shqipërisë ushtrohet nëpërmjet: përmirësimit
të vazhdueshëm të kuadrit rregullativ, në përputhje me direktivat evropiane,
praktikat më të mira dhe specifikat e tregut; licencimit të institucioneve financiare
të shëndosha, duke shtuar vlerë në rritjen e konkurrueshmërisë në treg; zbatimit
të një mbikëqyrjeje të vazhdueshme, të materializuar nga inspektimet në
vend dhe analizat periodike; marrjes së masave korrektuese efektive; si edhe
bashkëpunimit me autoritete të huaja mbikëqyrëse dhe rregullatore, apo autoritete
të tjera vendase të ngarkuara me përgjegjësi për mbikëqyrjen e institucioneve
financiare. Mbikëqyrja dhe rregullimi i vazhdueshëm i veprimtarisë bankare,
mbetet në fokusin e funksionit mbikëqyrës dhe përbën veprimtarinë kryesore të
tij.
Nëpërmjet ushtrimit të funksionit mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë synon: të
sigurojë një veprimtari të shëndoshë të institucioneve financiare; të kontribuojë
në forcimin e stabilitetit financiar; të nxisë disiplinën e tregut dhe konkurrencën
e ndershme.
Në këtë kontekst, viti 2017 ka njohur një sërë zhvillimesh në punën mbikëqyrëse
si dhe në ecurinë e pjesës së sistemit financiar, që mbikëqyr Banka e Shqipërisë.
Praktika mbikëqyrëse ka ecur drejt përmirësimit të metodologjisë së kontrollit të
bankave, si nëpërmjet përafrimit të standardeve me parimet e Bazelit, ashtu dhe
nëpërmjet përpjekjeve për t’iu përshtatur praktikave më të mira. Këto zhvillime
janë mbështetur nga rishikimi i vazhdueshëm i kuadrit rregullativ. Procesi i
vetëvlerësimit të bankave mbi nevojat e brendshme për kapital është një nga
zhvillimet e rëndësishme që pritet të përmirësojë strukturat e tyre të menaxhimit.
Ai rrit përgjegjësinë mbikëqyrëse për t’iu përshtatur këtyre zhvillimeve nëpërmjet
rishikimit të metodologjisë së brendshme për vlerësimin e qeverisjes korporative.
Ndryshime të ndjeshme janë bërë edhe në procesin e parandalimit të pastrimit
të parave, nëpërmjet rishikimit të kuadrit rregullativ përkatës dhe ndërtimit të
metodologjive të brendshme për vlerësimin e profilit të rrezikut të subjekteve të
mbikëqyrura. Bashkëpunimi i rritur me Bankën Qendrore Evropiane pritet t’u
japë mbështetje këtyre zhvillimeve.
26

Banka e Shqipërisë publikon informacion të detajuar mbi zhvillimet në sistemin bankar dhe
procesin e mbikëqyrjes bankare në Raportet Vjetore të Mbikëqyrjes.

Banka e Shqipërisë

68

Raporti Vjetor, 2017
vjet Banka e Shqipërisë

Nga ana tjetër, sistemi bankar ka njohur përmirësime të profilit të rrezikut, ku
treguesi i kredive me probleme ra me rreth 5 pikë përqindje gjatë vitit, duke
arritur në 13.2%. Nivelet e kapitalit dhe të likuiditetit mbeten të kënaqshme.
Vëmendje të veçantë kanë marrë proceset konsoliduese me bashkimin e
pritshëm të dy bankave në Shqipëri, si dhe planet strategjike për ripozicionim
në treg në varësi të faktorëve dominues afatshkurtër dhe afatgjatë.
Përafrimi i praktikave mbikëqyrëse
Përgatitja e kuadrit rregullator për Vlerësimin e Brendshëm të Mjaftueshmërisë
së Kapitalit ka qenë një nga zhvillimet e rëndësishme të mbikëqyrjes gjatë vitit
2017, në drejtim të përafrimit të praktikave mbikëqyrëse me ato të parimeve
të Bazelit dhe të direktivave të BE-së. Ky proces vlerësohet veçanërisht
i rëndësishëm, pasi plotëson perspektivën mbikëqyrëse me dimensionin
vetëvlerësues të bankave. Ai kontribuon në mënyrë cilësore në ndërtimin e një
profili rreziku sa më objektiv për bankat dhe rrjedhimisht, përmirëson edhe
procesin mbikëqyrës të orientuar nga rreziku.
Dokumenti që e rregullon këtë proces është hartuar në kuadrin e një udhëzimi
dhe në zbatim të Shtyllës së dytë të Bazel II, i cili përcakton kriteret për ndërtimin
e një procesi të brendshëm nga bankat për vlerësimin e rreziqeve të pambuluara
nga rregullorja ekzistuese për mjaftueshmërinë e kapitalit. Dokumenti identifikon
kërkesat bazë për vlerësimin e rreziqeve shtesë dhe llogaritjen e kapitalit shtesë
për mbulimin e këtyre rreziqeve sipas metodave të përcaktuara dhe atyre të
ndërtuara nga vetë banka bazuar në profilin e rrezikut dhe strategjinë e saj.
Raporti që bën këtë vlerësim do të shqyrtohet gjatë vitit 2018 nga Banka
e Shqipërisë. Ai do të diskutohet me bankat në drejtim të mjaftueshmërisë
së vetëvlerësimit të ambientit të kontrollit për administrimin e rreziqeve dhe
kërkesave sasiore respektive për kapital.
Gjatë vitit 2017 ka qenë në zbatim projekti i ngritur në bashkëpunim me
Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për rishikimin e metodologjisë
mbikëqyrëse në vlerësimin cilësor të strukturave të bankave. Ky projekt shikon
mënyrën e analizës dhe të adresimit nga mbikëqyrja të elementeve të qeverisjes
korporative për strukturat e ngritura, funksionimin dhe pavarësinë e komiteteve
të bankës, strukturat dhe funksionimin e strukturave të kontrollit të brendshëm në
vlerësimin e rreziqeve. Zhvillimi i këtij projekti është në fazën përfundimtare, ku
janë diskutuar dhe prezantuar në parim hapësirat që do të duhet të rishikohen
me qëllim përmirësimin e tyre. Paraqitja e tyre në një dokument të formalizuar
vlerësues me rekomandime konkrete pritet brenda tremujorit të parë të vitit
2018, me qëllim miratimin e përmirësimeve dhe vënien në funksionim të kuadrit
të rishikuar gjatë vitit 2018.
Banka e Shqipërisë është duke përgatitur kuadrin rregullator për përafrimin e
praktikave mbikëqyrëse me Bazel III për llogaritjen e likuiditetit. Gjatë vitit të
kaluar është punuar për hartimin e kuadrit rregullator në përputhje me Direktivën
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Evropiane dhe paralelisht u ngrit infrastruktura për kryerjen e një ushtrimi
paraprak me bankat për llogaritjen e treguesit LCR (Liquidity Coverage Ratio).
Ky ushtrim ka për qëllim evidentimin e hershëm të problemeve në interpretimin
e tij dhe vlerësimin paraprak të pozicionit të bankave ndaj këtij treguesi. Ky
proces do të kryhet gjatë vitit 2018.
Ndjekja dhe adresimi i ecurisë së kredive me probleme
Kreditë me probleme kanë ndjekur tendencën rënëse të 4 viteve të fundit. Gjatë
vitit 2017, vlera absolute e kredive me probleme është ulur me më shumë se një
të katërtën e tyre prej 27%, duke e ulur treguesin përkatës në 13.23%, një rënie
vjetore kjo me 5 pikë përqindje. Vlera e mbetur në bilanc e këtyre kredive ka një
mbulim me provigjione në masën mbi 70%. Rënia prej rreth 30 miliardë lekësh
e kredive me probleme gjatë vitit ka ardhur si rrjedhojë e procesit të fshirjes së
tyre nga bilanci në masën 16.7 miliardë lekë, prej trajtimit të kredimarrësve
të mëdhenj nga bankat, shlyerjes së detyrimeve të prapambetura nga ana e
kredimarrësve, si dhe e ristrukturimeve, duke përmirësuar klasifikimet. Banka
e Shqipërisë vlerëson se treguesi i kredive me probleme mbetet ende i lartë
dhe kërkon vëmendje për të përmirësuar më tej tendencën rënëse, nëpërmjet
mirëmbajtjes se portofolit ekzistues të rregullt dhe zgjidhjen sa më efikase të
portofolit me probleme.
Në këtë kontekst, përmbushja e objektivave vjetorë të bankave lidhur me ecurinë
e kredive me probleme, si dhe hartimi i Planeve të Rimëkëmbjes e të Zgjidhjes
së kredimarrësve të mëdhenj janë ndjekur me vëmendje të posaçme nëpërmjet
raportimeve periodike të kërkuara nga bankat në vitin 2017. Informacioni i
dërguar ka synuar qartësimin e nivelit të marrëdhënieve me çdo kredimarrës,
si dhe pritshmëritë dhe planet për zhvillimet e ardhshme. Ato kanë qenë objekt
diskutimi me bankat për të gjetur hapësira për zgjidhje të qëndrueshme, si dhe
për ta shtrirë këtë frymë në të gjithë sistemin. Ky raportim do të vijojë edhe
gjatë vitit 2018 e më tej, nëpërmjet raportimeve të standardizuara, dhe do të
shërbejë si bazë nisjeje për kuadrin rregullativ për huamarrësit e përbashkët.
Me asistencën e Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar është
duke u hartuar një kuadër rregullativ, që synon të nxisë bankat të bashkëpunojnë
për koordinimin e përpjekjeve për adresimin e kredimarrësve të përbashkët duke
filluar që në fazë të hershme të shfaqjes së problemeve. Ky kuadër përcakton
elemente motivuese për t’i sjellë bankat në një emërues të përbashkët në
vendimmarrjet e tyre dhe zgjidhjen e koordinuar të problematikave të shfaqura,
duke ofruar si ndihmëse marrëveshje bashkëpunimi si midis tyre ashtu edhe me
huamarrësit, me qëllim përcaktimin e kritereve dhe mënyrës së bashkëpunimit.
Aktualisht ky kuadër rregullativ është hartuar si draft dhe pas diskutimit me
industrinë bankare pritet të miratohet në pjesën e parë të vitit 2018.
Cilësia e analizës së ecurisë së kredisë është përmirësuar nëpërmjet detajimit të
të dhënave të marra në drejtim të kalimit midis klasave sipas të cilave klasifikohen
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kreditë, faktorët që ndikojnë në ecurinë e kredisë si edhe monedhave kryesore,
ku është i përqendruar aktiviteti i kredidhënies. Kjo mënyrë analize është testuar
dhe është vënë në funksion gjatë vitit të kaluar dhe do të vijojë me një frekuencë
tremujore.
Bashkëpunimi me autoritete të huaja
Bashkëpunimi me autoritetet e huaja mbikëqyrëse është intensifikuar në mënyrë
të ndjeshme. Këtu përmendim diskutimin e përmbajtjes së marrëveshjes së
bashkëpunimit midis Bankës së Shqipërisë dhe Bankës Qendrore Evropiane.
Kjo marrëveshje hap rrugën drejt një bashkëpunimi të qëndrueshëm nëpërmjet
shkëmbimit të informacionit me interes të përbashkët, të eksperiencave
profesionale, si dhe të koordinimit të vendimmarrjes, një hap ky i rëndësishëm
në procesin e integrimit të institucioneve shqiptare në strukturat e Bashkimit
Evropian. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë u ftua të marrë pjesë me statusin
e vëzhguesit në dy nga kolegjet e mbikëqyrësve të organizuara për grupet
bankare greke me prani ndërkombëtare (përfshirë atë në Shqipëri) dhe në një
inspektim të targetuar në një nga bankat me origjinë nga BE-ja. Informacioni
i marrë dhe takimet me autoritete homologe të vendeve të tjera kanë dhënë
kontribut në bashkërendimin e aktiviteteve dhe masave mbikëqyrëse, si dhe në
krijimin e një profili më të qartë për bankat në Shqipëri dhe grupin ku bëjnë
pjesë. Ky bashkëpunim pritet të vijojë edhe në vitin 2018 e më tej.
Konsolidimi i sistemit bankar
Tendencat konsoliduese të sistemit bankar të identifikuara vitet e kaluara, u
materializuan gjatë vitit 2017 me vendimin për bashkimin e Bankës Intesa
SanPaolo me Bankën Veneto, kryesisht si pasojë e zhvillimeve ndërkombëtare
dhe vendimmarrjes së Bankës së Italisë dhe Bankës Qendrore Evropiane në
koordinim me grupin Intesa SanPaolo në Itali, në vijim të shpalljes së falimentit
të grupit bankar Veneto. Procesi i thithjes së Bankës Veneto pritet të përfundojë
në vitin 2018, vit që do ta gjejë sistemin bankar me një numër më të vogël
bankash. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë vlerëson se ka hapësira të mëtejshme
për konsolidim, në pritje për t’u materializuar në vijimësi dhe është duke ndjekur
me shumë kujdes të gjitha zhvillimet në këtë drejtim. Ky vlerësim mbështetet në
shprehje të interesit për zgjerim nga banka të caktuara, si dhe tkurrje të disa
bankave si pasojë e rishikimit të planeve të pranisë në Ballkan të bankave
mëma.
Vlerësimi i procesit të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe
Financimit të Terrorizmit nga MONEYVAL
Gjatë vitit 2017 janë kryer disa ndryshime të rëndësishme në rregulloren e
Bankës së Shqipërisë për të gjitha subjektet nën juridiksionin e saj (bankat,
subjektet financiare jobanka, shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre, si
dhe zyrat e këmbimit valutor), lidhur me parandalimin e pastrimit të parave dhe
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financimit të terrorizmit. Veçantia e këtyre ndryshimeve janë kërkesat shtesë për
raportim nga subjektet financiare të të dhënave sasiore dhe cilësore, sipas një
formati të standardizuar në bazë vjetore (duke përfshirë edhe një pyetësor).
Ndryshimet kanë synuar të adresojnë, krahas problematikave të evidentuara
në zbatueshmërinë e kuadrit ligjor dhe rregullativ në fuqi për këtë qëllim, edhe
zbatimin e standardeve ndërkombëtare dhe rekomandimeve të lëna gjatë
raundit të katërt të vlerësimit të Shqipërisë nga ekspertët e Moneyval.
Si rezultat i këtyre ndryshimeve lindi edhe nevoja e përmirësimit të kuadrit
mbikëqyrës për subjektet e sipërcituara. Konkretisht ky kuadër është plotësuar
me hartimin dhe miratimin e një metodologjie për vlerësimin nga jashtë
dedikuar vetëm për rrezikun e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit
të terrorizmit (PPP/PFT), të shoqëruar nga një matricë vlerësimi rreziku për këtë
fushë. Sistemi i vlerësimit nga jashtë të rrezikut PPP/PFT, përbën një instrument
të rëndësishëm në mbështetje të procesit mbikëqyrës sipas përqasjes së bazuar
në rrezik. Mbi bazën e raportimeve për të dhënat e vitit 2016, Banka e
Shqipërisë ka kryer për herë të parë vlerësimin e ekspozimit të këtij rreziku të
subjekteve dhe aktualisht është në fazën e kryerjes së analizës së dytë bazuar në
të dhënat e raportuara nga subjektet për vitin 2017. Rezultatet e këtij vlerësimi,
do t’i shërbejnë fokusit të procesit mbikëqyrës në subjektet dhe aktivitetet me
rrezik të lartë në fushën e PPP/PFT-së.
Në tremujorin e fundit të vitit 2017, Komiteti i Ekspertëve për Vlerësimin e
Masave kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit (MONEYVAL)
kreu raundin e pestë të vlerësimit të Shqipërisë. Banka e Shqipërisë ka qenë
pjesë e rëndësishme e këtij procesi si mbikëqyrëse e sistemit financiar, duke
qenë mjaft aktive me plotësimin e informacionit të nevojshëm të kërkuar si
nëpërmjet formateve të paracaktuara, ashtu edhe nëpërmjet takimeve të
drejtpërdrejta. Zhvillimet e përmendura më sipër u vlerësuan pozitivisht nga
ekspertët e Komitetit Moneyval të KiE-së, gjatë procesit të vlerësimit. Aktualisht,
raundi i pestë i vlerësimit të Shqipërisë, është në fazën e hartimit të raportit të
vlerësimit nga ekspertët dhe pritet që raporti përfundimtar me rekomandimet
përkatëse të miratohet nga ky komitet brenda gjashtëmujorit të parë të vitit
2018.
Ekzaminimet në vend
Gjatë vitit 2017 janë zhvilluar 14 ekzaminime të plota dhe të pjesshme të
subjekteve banka, jobanka, si dhe shoqërive të kursim-kreditit. Në funksion të
orientimit të burimeve nga aktivitetet që ekspozojnë më tepër subjektet ndaj
rreziqeve, në funksion të parimit të mbikëqyrjes së bazuar në rrezik, këtë vit
janë ekzaminuar tre banka sistemike. Gjithashtu, është kryer një numër më
i madh ekzaminimesh të pjesshme në banka, ndërkohë që i është kushtuar
vëmendje edhe ekzaminimit të subjekteve jobanka, numri dhe pesha e të cilave
në sistemin financiar po vjen në rritje. Objektivi kryesor i ekzaminimeve mbetet
përcaktimi i një profili rreziku sa më të plotë për subjektet e licencuara.
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Nisur nga faktorët dhe zhvillimet e mësipërme, fushat kryesore që kanë qenë
në fokusin e ekzaminimeve të vitit 2017, mund të përmblidhen si më poshtë:
Në sektorin bankar, gjatë këtij viti janë konstatuar përmirësime në drejtim të
plotësimit/përmirësimit të kuadrit të brendshëm, përputhshmërisë me kuadrin
rregullativ mbikëqyrës (veçojmë pasqyrimin e klasifikimit dhe krijimin e fondeve
rezervë për ekspozimet e kredimarrësve), rikuperimit të kredive me probleme,
respektimit të treguesve rregullatorë (në veçanti të kapitalit dhe të likuiditetit),
etj. Njëkohësisht, çështje të rëndësishme mbikëqyrëse vijojnë të mbeten:
përmirësimi i sistemeve të qeverisjes, forcimi i rolit mbikëqyrës të organeve
drejtuese, si dhe rritja e pavarësisë, efektivitetit dhe aftësisë parandaluese të
sistemeve të kontrollit. Ndërkohë që janë vlerësuar krahas rritjes së kujdesshme
të veprimtarisë kredituese dhe përpjekjet në zgjidhjen dhe rikuperimin e kredive
me probleme. Vëmendje të veçantë ka marrë vlerësimi i planeve strategjike të
bankave, në terma të identifikimit të pritshmërive të tregut, orientimit të burimeve
dhe përshtatjes së strukturave me këto pritshmëri, dhe pranueshmërisë së
filozofisë së aksionerit/bankës mëmë. Pjesë e këtij vlerësimi është edhe trajtimi
i kujdesshëm i zgjerimit të aktiviteteve bankare dhe i formave të zgjedhura të
investimit me gjithë kompleksitetin e tyre. Gjithashtu, sigurimi i transparencës
me klientët është gjithmonë pjesë e rëndësishme e vlerësimit dhe e verifikimeve
gjatë ekzaminimeve në vend.
Në lidhje me subjektet financiare jobanka, vlerësohet se sistemet e kontrollit
në këto subjekte kanë ende hapësira për të siguruar efektivitetin, pavarësinë
dhe autoritetin e duhur. Këtu do të kontribuonte edhe përmirësimi i mbështetjes
nga sistemet e informacionit. Këta faktorë janë materializuar në një nivel më të
lartë të mangësive në drejtim të pasqyrimit të saktë të klasifikimit dhe fondeve
rezervë për ekspozimet e kredimarrësve, çështje të transparencës me klientët
etj. Nga ana tjetër, subjektet jobanka paraqiten mjaft aktive jo vetëm në
rritjen apo ndërthurjen e veprimtarive, por edhe në zgjerimin e përdorimit të
instrumenteve të huasë (krahas kapitalit të tyre) për financimin e aktivitetit (titujt
e borxhit, pjesëmarrje në programe kombëtare financimi/zhvillimi, huamarrje
nga bankat apo institucionet ndërkombëtare etj.). Kjo prirje konsiderohet si
një fazë normale zhvillimi për këto subjekte dhe shtimi i palëve të interesuara,
investitorëve, që analizojnë e monitorojnë aktivitetin e subjekteve financiare
jobanka pritet të kontribuojë pozitivisht në forcimin e sistemeve të qeverisjes
dhe kontrollit të tyre.
Disa prej shoqërive të kursim-kreditit janë ekzaminuar për herë të parë pas
përfundimit të procesit të konsolidimit dhe shkëputjes nga unionet. Përgjithësisht,
konstatohet se procesi i shkëputjes është menaxhuar me kujdes nga organet
drejtuese të shoqërive, duke ruajtur ritmet pozitive të aktivitetit dhe rezultatet
financiare. Nga ana tjetër, është evidentuar nevoja për përmirësimin e kuadrit
të brendshëm të këtyre subjekteve, plotësimin e strukturave operative, rritjen
e nivelit profesional të organeve drejtuese, ndarjen e qartë të detyrave dhe
përgjegjësive etj. Reagimi ndaj rekomandimeve të ekzaminimit ka qenë pozitiv
dhe brenda afateve të parashikuara.
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Në përfundim të ekzaminimeve të kryera janë lënë rekomandime për
përmirësimet e nevojshme dhe është ndjekur me rigorozitet zbatimi i tyre.
Gjithashtu, janë marrë masa mbikëqyrëse ndaj disa subjekteve, për të cilat u
evidentuan shkelje të përsëritura të kërkesave rregullatore.
Rishikimi i kuadrit rregullativ dhe metodologjik
Hartimi dhe rishikimi i kuadrit rregullativ mbikëqyrës synoi plotësimin dhe
përmirësimin e tij në funksion të sigurimit të një mbikëqyrjeje efektive, në
përputhje me kërkesat ligjore në fuqi dhe në përafrim me direktivat dhe rregulloret
e Bashkimit Evropian dhe parimet e Komitetit të Bazelit, duke konsideruar
në vazhdimësi problematikat e vërejtura dhe sugjerimet e subjekteve të
mbikëqyrura, të sjella përmes një komunikimi të vazhdueshëm me këto të fundit.
Në vijim përshkruhen disa nga ndryshimet kryesore rregullative:
•

•

•

•

•

Banka e Shqipërisë, me qëllim rregullimin e plotë të mbikëqyrjes së
grupeve bankare që ushtrojnë veprimtarinë në tregun bankar vendas,
realizoi rishikimin tërësor të rregullores “Për mbikëqyrjen e konsoliduar”.
Kjo iniciativë konsideroi dispozitat e ligjit “Për bankat në Republikën e
Shqipërisë” për mbikëqyrjen e konsoliduar, si dhe kërkesat dhe parimet
e parashikuara në direktivat dhe rregulloret evropiane dhe standardet e
Komitetit të Bazelit. Rregullorja përcakton kushtet, rregullat dhe kërkesat
rregullatore për realizimin e mbikëqyrjes së konsoliduar sasiore dhe
cilësore, për qëllime të administrimit të rrezikut që rrjedh nga grupi
bankar dhe grupi financiar.
Rregullorja “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit” u rishikua
pjesërisht, me qëllim vijimin me zbatimin e masës që penalizon (në terma
të kërkesës për kapital) vendosjet e sektorit bankar me jorezidentët.
Në plotësim të rekomandimeve të Komitetit të Ekspertëve të Moneyvalit, gjatë vlerësimit të fundit për Shqipërinë, si dhe me qëllim zgjidhjen
e disa çështjeve të konstatuara gjatë mbikëqyrjes në vend lidhur me
zbatueshmërinë e kërkesave të autoritetit mbikëqyrës për parandalimin
e pastrimit të parave, u rishikuan dhe plotësuan kërkesat e parashikuara
në rregulloren “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të
terrorizmit”.
Forcimi i mëtejshëm i rregullave të transparencës ndaj klientit, përdorues
i produkteve dhe shërbimeve bankare e financiare, u realizua nëpërmjet
rishikimit të rregullores “Mbi transparencën për produktet e shërbimet
bankare dhe financiare”. Rishikimi i pjesshëm i rregullores synoi
adresimin e disa problematikave të shfaqura në bankat e sistemit bankar
lidhur me transparencën ndaj klientit, si dhe përafrimin e mëtejshëm me
direktivat evropiane për mbrojtjen e konsumatorëve.
Rregullorja “Për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes në mbikëqyrjen e
veprimtarive bankare dhe financiare” u rishikua pjesërisht, duke synuar
sigurimin e përputhshmërisë së procesit të vendimmarrjes dhe delegimit të
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tij, në veçanti, për pasqyrimin e proceseve të parashikuara në rregulloret
e reja të mbikëqyrjes për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre.
Rregulloret “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet
financiare jobanka” dhe “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë
e subjekteve financiare jobanka”, u rishikuan njëkohësisht dhe në
mënyrë të ndërvarur. Ndryshimet mbështeten kryesisht në adresimin
e disa problematikave të konstatuara gjatë procesit mbikëqyrës, por
njëkohësisht synojnë edhe disa lehtësime për subjektet, gjatë kryerjes së
veprimtarisë së tyre financiare.
Në zbatim të detyrimeve të Ligjit 133/2016 “Për rimëkëmbjen dhe
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë”,
lidhur me plotësimin e kuadrit rregullativ me akte rregullative, u realizua
rishikimi tërësor i udhëzimit ekzistues “Mbi planet e rimëkëmbjes”.
Rregullorja e re “Për planet e rimëkëmbjes së bankave”, e cila
zëvendësoi udhëzimin në fuqi, përcakton kërkesat mbikëqyrëse për
planet e rimëkëmbjes së bankave dhe të grupeve bankare, kryesisht
mbi përmbajtjen e këtyre planeve, të mënyrës dhe afatit për paraqitjen
dhe përditësimin e tyre, përfshirjen e një liste të treguesve cilësorë
dhe sasiorë si pjesë integrale mjaft e rëndësishme e planeve, si dhe
parashikimin e kritereve të autoritetit mbikëqyrës për vlerësimin e tyre.
Procesit të rëndësishëm të drejtimit efektiv të bankave dhe të kritereve
të miratimit të administratorëve të bankave, iu shtuan disa kërkesa
të reja, nëpërmjet rishikimit pjesor të rregullores “Mbi parimet bazë
të drejtimit të bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe kriteret
për miratimin e administratorëve të tyre”. Ky rishikim synoi përafrimin
me kërkesat më të reja të akteve rregullative të Bashkimit Evropian në
fushën e mirëqeverisjes, si dhe plotësimin e disa rekomandimeve të
Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim në projektin për vlerësimin
e kuadrit ligjor, rregullativ dhe të praktikave mbikëqyrëse të Bankës së
Shqipërisë në këtë fushë. Ndryshimet konsistojnë kryesisht në kërkesa
të reja të autoritetit mbikëqyrës lidhur me përkufizimin e konceptit të
oreksit/tolerancës ndaj rrezikut dhe të kapacitetit të rrezikut të bankave
dhe të detyrimit për publikimin e deklaratës së oreksit/tolerancës si
pjesë e raportit vjetor të tyre, të hartimit të një politike të veçantë për
emërimin e anëtarëve të këshillit drejtues të bankës, të disa kërkesave
shtesë për strukturën/njësinë e administrimit të rrezikut dhe për
strukturën/njësinë e përputhshmërisë, të kërkesave për realizimin e një
analize dhe vetëvlerësimi të bankës për administratorët që propozohen
për miratim, mbi përshtatshmërinë e njohurive profesionale të tij me
pozicionin në të cilin propozohet, si dhe mbi procesin e rivlerësimit
periodik të administratorëve dhe sa herë gjykohet e nevojshme në
varësi të rrethanave, gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre në bankë, etj.
Rregullorja “Për sistemin e kontrollit të brendshëm” u rishikua pjesërisht,
duke u përshtatur në të njëjtën linjë me ndryshimet në rregulloren “Mbi
parimet bazë të drejtimit të bankave dhe degëve të bankave të huaja
dhe kriteret për miratimin e administratorëve të tyre”, si dhe duke u
përafruar me praktikat më të mira në fushën e kontrollit të brendshëm.
Banka e Shqipërisë
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Hapësirë informuese 8: Udhëzimi “Mbi procesin e vlerësimit të
brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit”
Me vendimin nr. 26, datë 3.5.2017, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë
miratoi udhëzimin “Mbi procesin e vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë
së kapitalit”.
Ky udhëzim plotëson kuadrin e tre shtyllave të Akordit të kapitalit të Komitetit të
Bazelit, nëpërmjet prezantimit të kërkesave të detajuara për bankat, tashmë edhe
për Shtyllën e dytë – Procesin e Vlerësimit të Brendshëm të Mjaftueshmërisë së
Kapitalit. Udhëzimi përcakton kërkesat për hartimin dhe zbatimin e Procesit të
Vlerësimit të Brendshëm të Mjaftueshmërisë së Kapitalit (PVBMK) për bankat, si
dhe pritshmëritë mbikëqyrëse për strukturën dhe përmbajtjen e raportit të këtij
procesi, që duhet të paraqitet pranë Bankës së Shqipërisë. Procesi i Vlerësimit
të Brendshëm të Mjaftueshmërisë së Kapitalit realizohet në mënyrë të pavarur
nga banka dhe siguron vlerësimin e mjaftueshmërisë së niveleve aktuale dhe
të ardhshme të kapitalit, bazuar në profilin e rrezikut dhe strategjitë e bankës.
Për realizimin e këtij procesi vlerësimi, banka duhet të ndjekë dy hapa: së pari, të
përcaktojë nivelin e rrezikut specifik që mund të ndërmarrë, me qëllim përcaktimin
e kapacitetit të saj rrezik-mbajtës dhe sigurimin e kapitalit të mjaftueshëm për të
mbuluar këtë rrezik, dhe së dyti, të bëjë një analizë kritike të nivelit të rrezikut
që mund të ndërmerret në mënyrë të arsyeshme, duke konsideruar të gjitha
mundësitë dhe kërcënimet që i korrespondojnë këtij rreziku.
PVBMK-ja është një proces që mbështetet tërësisht mbi proceset dhe sistemet
e brendshme të çdo banke, të cilat e ndihmojnë atë për administrimin dhe
kontrollin efektiv të profilit të rrezikut dhe për përcaktimin e nivelit të nevojshëm
të kapitalit. Ky proces është i orientuar drejt elementeve sasiore të procesit të
administrimit të rrezikut - vlerësimi i kërkesave të brendshme për kapital dhe të
kapitalit për mbulimin e rrezikut - si dhe të elementeve cilësore të tij, të krijuara
për të forcuar rregullat e brendshme të drejtimit dhe kontrollit të bankës, të cilat
mundësojnë administrimin efektiv dhe zbutjen e këtij rreziku.
Bankat, në hartimin e PVBMK-së, duhet të konsiderojnë minimalisht zbatimin e
këtyre parimeve bazë:
a)
b)

c)
d)

Parimi i përgjegjësisë. Zbatimi dhe zhvillimi i PVBMK-së është përgjegjësi
e bankës.
Parimi i proporcionalitetit. Bankat do të zbatojnë PVBMK-në, pavarësisht
madhësisë dhe kompleksitetit të tyre. Çdo bankë përdor mjetet dhe
proceset e përshtatshme në PVBKM-në e saj, ndërsa duhet të provojë për
Bankën e Shqipërisë, se procesi i vlerësimit është i plotë dhe i përshtatshëm
për rreziqet që lindin nga veprimtaria dhe mjedisi ku ushtrohet kjo
veprimtari.
Parimi i rëndësisë (materialitetit) të rreziqeve. PVBMK-ja orientohet drejt
rreziqeve, të cilat mund të kenë ndikim të rëndësishëm (material) mbi
gjendjen aktuale ose të ardhshme të mjaftueshmërisë së kapitalit të bankës.
Parimi i perspektivës (looking forward). PVBMK-ja fokusohet në sigurimin e
kapitalit të mjaftueshëm të bankës, duke konsideruar zhvillimet e ardhshme
dhe ecurinë e veprimtarisë së saj.

Banka e Shqipërisë, bazuar në procesin e vlerësimit të brendshëm të
mjaftueshmërisë së kapitalit të realizuar nga banka, do të ndërtojë Procesin
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e Rishikimit dhe Vlerësimit Mbikëqyrës, me qëllim krijimin e një gjykimi të
përgjithshëm mbi profilin e rrezikut të bankës dhe të nevojave të saj për kapital.

Kuadri licencues dhe miratimet
Sektori bankar shqiptar vazhdon të dominohet nga filialet e grupeve të huaja
bankare, me origjinë kapitali nga Bashkimi Evropian. Aktualisht vazhdojnë të
ushtrojnë aktivitetin e tyre në Republikën e Shqipërisë, 16 banka.
Tabelë 4. Struktura e pronësisë së bankave (numri i bankave, fund i periudhës)

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bankat në Shqipëri, prej të cilave;
16
16
16
16
16
16
Degë të bankave të huaja
Struktura e pronësisë së bankave, sipas origjinës së kapitalit, prej të cilave:
14
14
14
13
13
13
Me kapital privat në shumicën e pronësisë të huaj1
10
10
10
9
9
9
- nga vendet e Bashkimit Evropian2
1
1
1
1
1
1
- nga Turqia3
1
1
1
1
1
1
- nga një institucion financiar ndërkombëtar (Arabia Saudite)4
1
1
1
1
1
1
- nga Kuvajti5
1
1
1
1
1
1
- nga Konfederata e Zvicrës6
2
2
2
3
3
3
Me kapital privat me shumicën e pronësisë vendase7
1
“Shumicë” është në çdo rast shumica e thjeshtë e 50% të votave plus 1 votë.
2
Bankat me origjinë kapitali nga vendet e BE-së janë nga: Italia (Banka Intesa Sanpaolo
Albania, Veneto Banka), Austria (Banka Raiffeisen), Gjermania (Banka Procredit), Franca
(Banka Societe Generale Albania), Greqia (Banka Tirana, Banka Alpha Albania, Banka
NBG Albania), Bullgaria (Banka e Parë e Investimeve, Albania).
3
Banka Kombëtare Tregtare.
4
Banka e Bashkuar e Shqipërisë.
5
Banka e Kreditit të Shqipërisë.
6
Banka Ndërkombëtare Tregtare.
7
Bankat me shumicë kapitali vendas, në fund të vitit 2017, janë: Banka Union, Banka Credins
dhe Banka Amerikane e Investimeve.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë dha miratimin për transferimin e 100% të
pronësisë së aksioneve të një banke, transferimin e pjesëmarrjes influencuese
(të tërthortë) në kapitalin aksioner të një banke tjetër, u vlerësuan dhe u miratuan
tre kërkesa të bankave për shtimin e veprimtarive financiare të lejueshme në
aneksin e licencës, që konsistojnë në ushtrimin e veprimtarisë së ndërmjetësimit
në sigurime dhe risigurime, u miratua kërkesa e një banke për hapjen e një
filiali jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet transformimit të
degës së saj atje në filial.
Bazuar në kuadrin ligjor dhe rregullativ, u dha miratimi për 36 administratorë
të bankave, të cilët sipas pozicioneve renditen respektivisht në:16 anëtarë të
këshillave drejtues, 6 anëtarë të komiteteve të kontrollit dhe 14 drejtues ekzekutivë.
Gjatë vitit 2017, rrjeti i bankave u zgjerua vetëm me dy degë të reja, ndërkohë
që bankat kanë sjellë njoftime për reduktimin e numrit të degëve/agjencive
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brenda vendit (nëpërmjet mbylljes, bashkimit). Në fund të vitit 2017, bankat
ushtrojnë veprimtarinë e tyre nëpërmjet 473 degëve/agjencive bankare, nga
494 degë/agjenci që rezultonin në fund të vitit 2016.
Mbështetur në aplikimet e paraqitura, Banka e Shqipërisë mori vendime për
dhënie licencash të reja dhe dha miratime paraprake për subjekte financiare
jobanka. Numrit të subjekteve financiare jobanka iu shtuan tre subjekte të reja
të licencuara, kryesisht për ushtrimin e veprimtarive financiare të kredidhënies
(mikrokredisë), të qirasë financiare, të shërbimeve të pagesave dhe transferimit
të parave etj. Kështu, në fund të vitit 2017 rezultojnë 31 subjekte financiare
jobanka të licencuara. Ndërkohë, pjesë e miratimeve për subjektet financiare
jobanka kanë qenë miratimet paraprake për dy administratorë, si dhe miratimet
për ushtrimin e veprimtarive financiare shtesë për dy subjekte dhe për transferimin
e pjesëmarrjes influencuese të kuotave të kapitalit për tre subjekte. Gjatë vitit
2017 u pezullua licenca e dy subjekteve financiare jobanka, nga të cilat njëra
është aktive, pas përfundimit të afatit të pezullimit.
Risi për vitin 2017 ishte miratimi i drejtuesve të shoqërive të kursim-kreditit,
si kërkesë e ligjit të ri “Për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre” dhe të
rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të kursimkreditit dhe të unioneve të tyre”. Miratimet u dhanë për 5 kryetarë të këshillave
drejtues të shoqërive të kursim-kreditit, 6 kryetarë të komiteteve të kontrollit të
shoqërive të kursim-kreditit dhe 5 administratorë të shoqërive të kursim-kreditit.
Gjithashtu, në mbështetje të kuadrit ligjor dhe rregullativ, në vitin 2017 u
finalizua procesi i shndërrimit të një unioni të shoqërive të kursim-kreditit në
shoqëri të kursim-kreditit dhe revokimi i licencës së një shoqërie të kursim-kreditit
si rezultat i këtij procesi. Kështu, në fund të vitit 2017, numërohen 13 shoqëri
të kursim-kreditit dhe një union i shoqërive të kursim-kreditit.
Licencimi i zyrave të këmbimit valutor vijoi edhe në vitin 2017, periudhë
gjatë të cilës u dhanë 39 licenca të reja, ndërkohë që 41 zyrave të këmbimit
valutor iu revokua licenca, për shkak të ndërprerjes së aktivitetit. Në fund të
vitit 2017, në tregun e këmbimeve valutore, ushtrojnë aktivitetin 426 zyra të
këmbimit valutor.
Tabelë 5. Numri i bankave dhe subjekteve financiare të licencuara nga Banka
e Shqipërisë (fund i periudhës)
Banka dhe degë të bankave të huaja
Subjekte financiare jobanka
Zyra të këmbimit valutor
Unione të shoqërive të kursim-kreditit
Shoqëri të kursim-kreditit
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë

2012 2013 2014 2015 2016 2017
16
16
16
16
16
16
21
21
22
27
28
31
322
333
356
397
428
426
2
2
2
2
2
1
126
121
113
111
13
13
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2.5. Ndërhyrja e Jashtëzakonshme

Gjatë vitit 2017, hyri në fuqi ligji nr. 133/2016 “Mbi rimëkëmbjen dhe
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë”. Ky ligj
përcakton Bankën e Shqipërisë si Autoritet i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme
për bankat dhe degët e bankave të huaja që ushtrojnë aktivitetin e tyre në
vend.
Ndërhyrja e jashtëzakonshme është procesi i ristrukturimit të një banke nga
Banka e Shqipërisë përmes instrumenteve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme,
në kuadër të ruajtjes së interesit publik dhe stabilitetit financiar. Kjo ndërhyrje
synon të minimizojë ndikimin që mund të ketë një bankë e cila është në paaftësi
paguese ose në vështirësi të thella financiare, mbi ekonominë reale, sistemin
financiar dhe fondet publike në vend. Në cilësinë e Autoritetit të Ndërhyrjes
së Jashtëzakonshme, Banka e Shqipërisë mund të përdorë disa instrumente për
zbatimin e ndërhyrjes së strukturuar në një bankë:
1.
2.

3.

4.

Shitjen e aktivitetit tregtar, që nënkupton shitjen e pjesshme ose të plotë
të biznesit të bankës të një subjekti privat.
Ndarjen e aktiveve, që synon të transferojë aktivet, të drejtat dhe detyrimet
e bankës objekt i ndërhyrjes së jashtëzakonshme, në një shoqëri për
administrimin e aktiveve pjesërisht apo plotësisht në pronësi publike.
Bankën urë, që nënkupton transferimin e plotë ose të pjesshëm të
aktivitetit të bankës objekt i ndërhyrjes së jashtëzakonshme, te një
subjekt bankë me kapital publik.
Rikapitalizimin nga brenda, që synon përthithjen e humbjeve nga
aksionerët dhe kreditorët e bankës, përmes zhvlerësimit të aksioneve
dhe/ose konvertimit të instrumenteve të borxhit në kapital.

Në mars të vitit 2017, Banka e Shqipërisë krijoi Departamentin për Ndërhyrjen
e Jashtëzakonshme, si njësia përgjegjëse për realizimin e mandatit të Bankës
së Shqipërisë në këtë fushë. Gjatë vitit të parë të punës së tij, Departamenti për
Ndërhyrjen e jashtëzakonshme u angazhua në hartimin e bazës rregullative të
detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji nr. 133/2016 “Mbi rimëkëmbjen dhe
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë”.
Në cilësinë e Autoritetit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, Banka e Shqipërisë
është përgjegjëse për hartimin e akteve nënligjore për operacionalizimin
e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, hartimin e planeve të ndërhyrjes së
jashtëzakonshme, të cilat synojnë të parashikojnë mënyrën se si mund të ndërhyhet
në mënyrë të strukturuar në një bankë, dhe themelimin e Fondit të Ndërhyrjes
së Jashtëzakonshme, që do të shërbejë për zbatimin e instrumenteve që ka në
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dispozicion Banka e Shqipërisë. Gjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë ka punuar
në drejtim të plotësimit të elementeve të përmendura më sipër, si në vijim.
Hartimi i akteve nënligjore
Në shtator të vitit 2017, Banka e Shqipërisë miratoi rregulloren “Mbi organizimin
dhe funksionimin e Departamentit për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme”, duke
përcaktuar funksionet kryesore të departamentit në drejtim të përmbushjes së
funksionit të ri. Në vijim, gjatë muajit tetor u miratua dhe rregullorja për “Fondin
e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme dhe procedurat për administrimin e tij”, e cila
përcaktoi themelimin e këtij fondi dhe tërësinë e procedurave për plotësimin
dhe administrimin e plotë të tij.
Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme
“Fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme” u themelua për qëllime të zbatimit
të instrumenteve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme nga Banka e Shqipërisë.
Brenda vitit 2027, “Fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme” duhet të arrijë
nivelin e synuar prej 0.5% të totalit të detyrimeve, të llogaritura si diferencë
midis aktiveve totale dhe kapitalit rregullator të të gjitha bankave të licencuara
në Republikën e Shqipërisë. Bankat paguajnë kontribute të rregullta vjetore, me
qëllim plotësimin e nivelit të synuar të fondit, brenda afatit të përcaktuar në ligj.
Gjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë hartoi metodologjinë
për llogaritjen e këtyre kontributeve, si dhe procedurën
për kryerjen e pagesës së secilës bankë. Pagesa e
parë në “Fondin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme” u
krye gjatë muajit janar të vitit 2018. Në total, niveli
2023
i synuar i “Fondit për ndërhyrjen e Jashtëzakonshme”
2024
2022
shënon 6.3 miliardë lekë. Për plotësimin e tij, kontributi
i sektorit bankar për vitin e parë shënon 632 milionë
2027
lekë, kontribut i cili paguhet në mënyrë proporcionale në
2021
niveli i synuar
2025
bazë të peshës së secilës bankë në detyrimet e sektorit.
6.3 miliardë lekë
Niveli i synuar i fondit si dhe kontributi vjetor që duhet të
2020
paguajë sektori bankar, përllogaritet dhe përditësohet
2019
çdo vit nga Banka e Shqipërisë, me qëllim përshtatjen
2018
2026
e tyre sipas zhvillimeve më të fundit në bilancin e sektorit
632 milionë lekë
bankar. Përveç kontributeve vjetore, “Fondi i ndërhyrjes
Burimi: Banka e Shqipërisë.
së jashtëzakonshme” mund të plotësohet edhe përmes
kontributeve të jashtëzakonshme të bankave, huave,
subvencioneve, donacioneve etj.

Grafik 32. “Fondi i ndërhyrjes së
jashtëzakonshme” dhe plotësimi i tij përmes
kontributeve vjetore

“Fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme” administrohet nga Agjencia e Sigurimit
të Depozitave në përputhje me politikën e administrimit të mjeteve financiare që
miratoi Banka e Shqipërisë. Në këtë politikë përcaktohen procedurat, kriteret
dhe kufijtë e përqendrimit dhe maturitetit që zbatohen nga Agjencia e Sigurimit
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të Depozitave me qëllim garantimin e sigurisë së mjeteve financiare të fondit
dhe ruajtjen e një profili me rrezik të ulët dhe likuiditet të lartë.
Sipas dispozitave të ligjit nr. 133/2016 “Mbi rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e
jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë”, “Fondi i ndërhyrjes së
jashtëzakonshme” mund të përdoret për disa qëllime si p.sh.: për të garantuar
aktivet ose pasivet e bankës në ndërhyrje të jashtëzakonshme, bankës urë
apo shoqërisë për administrimin e aktiveve; për t’i dhënë likuiditet bankës në
procedurën e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, bankës urë apo shoqërisë për
administrimin e aktiveve; për të blerë aktivet e bankës në procedurën e ndërhyrjes
së jashtëzakonshme, për të kontribuar në kapital dhe për të siguruar fondet e tjera
të nevojshme për bankën urë apo shoqërinë për administrimin e aktiveve; për t’i
kompensuar bankës në ndërhyrje të jashtëzakonshme humbjet e pambuluara që
lindin për shkak të përjashtimit të detyrimeve të pranuara të kreditorëve; për mbulimin
e shpenzimeve për administrimin e “Fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme”; etj.
Planifikimi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme
Hartimi i planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme është një ndër funksionet
thelbësore të mandatit të ri të Bankës së Shqipërisë. Plani i ndërhyrjes së
jashtëzakonshme hartohet për çdo bankë dhe grup bankar që kryen veprimtarinë
në Republikën e Shqipërisë. Qëllimi i planit është të përcaktojë funksionet kritike
për çdo bankë, të vlerësojë nëse një bankë mund të jetë objekt i ndërhyrjes
së jashtëzakonshme apo mund të likuidohet sipas procedurës së likuidimit
të detyruar, si dhe të përgatisë hapat që duhen ndjekur në rast se është e
nevojshme të ndërhyhet në bankë.
Gjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë ka punuar për hartimin e rregullores
“Për planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme”, e cila përfshin përcaktimin e
përmbajtjes së planit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, si dhe vlerësimin e
mundësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme. Kjo rregullore, përveç se vjen
në zbatim të detyrimeve që parashtron ligji i mësipërm, synon të parashikojë
të gjitha hapat në drejtim të planifikimit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe
të evidentojë veprimet që ndërmerren dhe masat që zbatohen në rast se për
një bankë plotësohen kushtet për ndërhyrje të jashtëzakonshme. Gjithashtu,
në planin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme identifikohet çdo pengesë e
rëndësishme për mundësinë e ndërhyrjes së jashtëzakonshme në një bankë
dhe përshkruhen veprimet përkatëse për heqjen e tyre.
Për hartimin e planeve individuale të bankave, gjatë vitit 2018, Banka e
Shqipërisë do të mbledhë informacion mbi qeverisjen dhe menaxhimin e
bankës, veprimtaritë kryesore të saj, strukturën e pasiveve, kolateralet e
vendosura, zërat jashtë bilancit, sistemet e përdorura nga banka për kryerjen
e pagesave, klerimit dhe shlyerjes, sistemet e informacionit, ndërlidhjet dhe
ndërvarësitë financiare të bankës, si dhe marrëveshjet kontraktuale që mund të
ndikohen nga veprimet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme.
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2.6 Emetimi i monedhës

Banka e Shqipërisë ka të drejtën ekskluzive të nxjerrjes e të qarkullimit të
monedhës kombëtare “Lek”. Ajo përcakton format, masat, peshat, modelin dhe
karakteristikat e tjera të kartëmonedhave dhe monedhave metalike shqiptare,
me kurs ligjor brenda vendit, si edhe të monedhave e kartëmonedhave që do
të shtypen për qëllime numizmatike.

Kartëmonedha në Qarkullim27
Në fund të vitit 2017, në qarkullim rezultuan 134,319,471 copë kartëmonedha
me vlerë rreth 270.248 miliardë lekë. Në krahasim me vitin 2016, numri i
kartëmonedhave në qarkullim është rritur me rreth 3,1 milionë copë, ndërsa në
vlerë ai është rritur me 5.75%. Ndryshimi i këtyre treguesve është shoqëruar
edhe nga ndryshimet përkatëse në strukturën e parasë në qarkullim, duke shkuar
në favor të kartëmonedhave me vlerë nominale 5000 Lekë dhe 2000 Lekë.
Vlera mesatare e një kartëmonedhe në qarkullim në fund të vitit 2017 arriti në
2012 lekë, nga 1941 lekë që ishte në fund të vitit 2016.
Grafik 33. Struktura e kartëmonedhës në qarkullim
Struktura e kartëmonedhës në qarkullim
më 31.12.2016 (copë)

Struktura e kartëmonedhës në qarkullim
më 31.12.2017 (copë)
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Monedha metalike në qarkullim
Në fund të vitit 2017, në qarkullim rezultuan 184,060,761 copë monedha
metalike me vlerë 4.437 miliardë lekë. Në krahasim me vitin 2016, rezulton
27

Është numri dhe vlera e kartëmonedhave të hedhura në qarkullim nga Banka e Shqipërisë.
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një rritje e numrit të monedhave metalike me 7.9% dhe një rritje e vlerës së
tyre me 8.2%. Në fund të vitit 2017, raporti i përgjithshëm midis vlerës së
monedhës metalike ndaj kartëmonedhës rezultoi pothuajse i njëjtë me vitin e
kaluar.
Grafik 34. Struktura e monedhës metalike në qarkullim

Struktura e monedhës metalike në
qarkullim me 31.12.2017 (copë)
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tregues të Qarkullimit të Parasë
Në fund të vitit 2017, raporti i parasë në qarkullim ndaj agregatit M2 ishte
38%28, ndërsa në fund të vitit 2016, i njëjti raport ishte 35%. Më tej, koeficienti
i qarkullimit të parasë29 në Bankën e Shqipërisë në vitin 2017, rezultoi 0.432,
ndërkohë që ky koeficient për vitin 2016 ishte 0.412.

Riciklimi i cash-it dhe cilësia e kartëmonedhës në qarkullim
Gjatë vitit 2017, u përpunuan rreth 109 milionë copë kartëmonedha, të cilat u
kontrolluan për autenticitet dhe përshtatshmëri për riqarkullim. Nga përpunimi,
rezultuan rreth 23.4 milionë copë kartëmonedha të papërshtatshme për
përdorim, të cilat u tërhoqën nga qarkullimi. Norma e sortimit30 ishte 21.48%,
ndërsa gjatë vitit 2016, i njëjti tregues ishte 22.16%. Kartëmonedhat e
papërshtatshme për qarkullim janë zëvendësuar rast pas rasti me kartëmonedha

28

29

30

Sqarim: është përdorur vlera për agregatin M2 bazuar në të dhënat paraprake zyrtare
publikuar deri në fund të vitit 2017.
Është raporti i numrit të kartëmonedhave dhe monedhave metalike të arkëtuara në sportelet
e Bankës së Shqipërisë mbi gjendjen mesatare vjetore të numrit të kartëmonedhave dhe
monedhave në qarkullim.
Është raporti i numrit të kartëmonedhave dhe monedhave metalike të papërshtatshme mbi
numrin total të tyre gjatë një viti.
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të reja të përshtatshme për qarkullim. Koeficienti i qarkullimit të kartëmonedhës31
për vitin 2017 rezultoi në vlerën 0.85, që do të thotë se një kartëmonedhë
kthehet mesatarisht më pak se një herë në vit në sportelet e Bankës së Shqipërisë.
Ky koeficient është më i lartë për prerjet 500 Lekë dhe 1000 Lekë (rreth 1.6
dhe rreth 1.2), dhe më i vogël për prerjet 5000 Lekë dhe 2000 Lekë (rreth
0.24 dhe 0.72), gjë që tregon se këto të fundit kthehen më rrallë në sportelet
e Bankës së Shqipërisë.
Studimi i strukturës dhe tematikave të parasë në qarkullim
Objektivat e Bankës së Shqipërisë në fushën e emisionit përfshijnë përmirësimin
e cilësisë së kartëmonedhave në qarkullim, rritjen e angazhimit për mbrojtjen
nga falsifikimi, si dhe rishikimin e tematikave, dizenjimit dhe elementeve të
sigurisë në serinë e kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor.
Gjatë vitit 2017, u miratua rishikimi i serisë së kartëmonedhave në drejtim të
përmirësimit cilësor të dizenjimit të tyre, duke ruajtur tematikën ekzistuese, si
dhe përmirësimin e dukshëm të disa elementeve të sigurisë.
Gjithashtu, gjatë vitit 2017, përfundoi përcaktimi i tematikës që do të vendoset
në kartëmonedhën e re të prerjes 10000 Lekë, ku në pamjen e përparme të
kartëmonedhës do të vendoset imazhi i portretit të Asdrenit, dhe në pamjen e
pasme, “Flamuri kombëtar” dhe disa vargje nga “Himni i flamurit”.
Mbrojtja e kartëmonedhës dhe monedhës metalike nga
falsifikimi
Për ruajtjen e integritetit të monedhës kombëtare në qarkullim, ka vijuar puna
për rritjen dhe ruajtjen e cilësisë së tyre. Në këtë kuadër, janë përgatitur dhe
miratuar për shtypje seria e re e kartëmonedhave kombëtare. Në këtë seri
është përmirësuar shkalla e sigurisë për elementet ekzistuese të sigurisë, si
dhe janë shtuar elemente sigurie të reja, me qëllim rritjen e rezistencës së
kartëmonedhave ndaj falsifikimit.
Vëmendje e shtuar i është kushtuar edhe aktiviteteve parandaluese, shoqëruar
me procesin e monitorimit të kujdesshëm të të gjitha rasteve të monedhave
të falsifikuara dhe të zbuluara në qarkullim, si dhe me rritjen e aftësisë dhe
kapaciteteve për parandalimin dhe mbrojtjen e monedhave nga falsifikimi,
duke zhvilluar aktivitete të ndryshme me karakter trajnues dhe profilaktik në
fushën e mbrojtjes së monedhës.
Përgjatë vitit 2017, sasia e kartëmonedhave dhe monedhave metalike të
falsifikuara, zbuluar në qarkullim, ka një tendencë të lehtë rritjeje krahasuar me vitin
2016. Krahasuar me sasinë e kartëmonedhave në qarkullim, ato mbeten në sasi
31

Është raporti i numrit të kartëmonedhave të arkëtuara në sportelet e Bankës së Shqipërisë mbi
gjendjen mesatare vjetore të numrit të kartëmonedhave në qarkullim.
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krejtësisht të papërfillshme. Numri i kartëmonedhave
false për 1 milion copë kartëmonedha në qarkullim
ka qenë 5.7 copë kartëmonedha në vitin 2017.
Krahasuar me monedhën Euro, ky raport është
dukshëm më i vogël.
Struktura e kartëmonedhave false vijon të jetë e
njëjtë me atë të vitit të kaluar, me prerjen 1000
Lekë që zë edhe pjesën më të madhe të totalit të
kartëmonedhave, e pasuar nga prerjet 500 Lekë
dhe 2000 Lekë.

Grafik 35. Ecuria e kartëmonedhave
false, në vite (copë KM)
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2.7 Sistemi i pagesave

Operimi në terma të sigurta dhe efikase i sistemeve të pagesave, si baza e
tregjeve financiare, përbën një parakusht thelbësor për zbatimin e politikës
monetare, stabilitetin financiar dhe zhvillimin ekonomik në përgjithësi. Me
qëllim përmbushjen e objektivave në fushën e sistemeve të pagesave, Banka
e Shqipërisë edhe përgjatë vitit 2017 ka intensifikuar përpjekjet për nxitjen e
stabilitetit të tyre dhe garantimin e qarkullimit të sigurt, të shpejtë dhe me kosto
të ulët të parasë në ekonomi. Në këtë kuadër, janë marrë masa me qëllim
rregullimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve të pagesave dhe instrumenteve të
pagesave, si dhe komponentëve përbërës të tyre. Gjithashtu, në mbështetje
të këtyre objektivave, Banka e Shqipërisë ka luajtur një rol më proaktiv, në
kuadër të nxitjes së iniciativave të aktorëve të tregut.

Mbikëqyrja e sistemeve të pagesave
Në kuadër të konsolidimit të mëtejshëm të funksionit mbikëqyrës të sistemeve
të pagesave, përgjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë ka punuar për zbatimin
e parimeve ndërkombëtare mbikëqyrëse në këto sisteme. Zbatimi i këtyre
parimeve, garanton sigurinë e sistemeve dhe promovon efikasitetin e tyre
duke mbështetur përdorimin sa më të gjerë nga tregjet financiare dhe agjentët
ekonomikë, çka nxit formalizimin e ekonomisë shqiptare dhe ndërmjetësimin
financiar.
Më konkretisht, gjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë ka punuar për zbatimin
e parimeve të Bankës Ndërkombëtare për Rregullim “Mbi infrastrukturën e
tregjeve financiare32”, si dhe të rregullores së Bankës Qendrore Evropiane nr.
795/2014 “Për mbikëqyrjen e sistemeve të pagesave me rëndësi sistemike33”
nën mbështetjen e ekspertëve të Bankës së Italisë dhe të Bankës Botërore.
Vlerësimi i sistemeve të pagesave në bazë të këtyre parimeve, si dhe marrja
e masave për zbatim e tyre, vlerësohet të mbështesë jo vetëm sigurinë dhe
efikasitetin e këtyre sistemeve në nivel vendi, por dhe nxitjen e besueshmërisë
së tyre në nivel ndërkombëtar, si dhe krijimin e parakushteve të nevojshme drejt
aderimit në tregun e përbashkët evropian.
Në përmbushje të objektivave afatmesëm të zhvillimit, Banka e Shqipërisë i
ka kushtuar vëmendje të veçantë edhe zhvillimit dhe rregullimit të sistemeve të
pagesave me vlerë të vogël dhe instrumenteve të përdorura në to. Për sa më
sipër, Banka e Shqipërisë, përgjatë vitit 2017, ka punuar për përshtatjen e
kuadrit ligjor dhe rregullativ vendas me Direktivën e Shërbimeve të Pagesave.
32
33

https://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_217_r_0006_en_txt.pdf
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Krijimi dhe zbatimi i këtij kuadri ligjor dhe rregullativ vlerësohet të kontribuojë
në nxitjen e konkurrencës në tregun e shërbimeve të pagesave, në rritjen e
transparencës në shërbimet e ofruara nga tregu dhe në krijimin e një kuadri të
konsoliduar për mbrojtjen e konsumatorit. Gjithashtu, përafrimi i praktikave të
rregullimit të tregut të shërbimeve të pagesave me ato evropiane përbën një
hap themelor në lidhje me integrimin dhe zbatimin e rekomandimeve në kuadër
të lëvizjes së lirë të kapitalit dhe aderimin në Tregun e Vetëm të Pagesave
në Euro (SEPA). Së fundi, krijimi i bazës ligjore dhe rregullative të sipërcituar
vlerësohet të kontribuojë dhe në nxitjen e zhvillimit të shërbimeve inovative, por
gjithnjë të zhvilluara në terma të sigurta dhe efikase.
Përtej përmbushjes së objektivave afatmesëm të sipërcituar, gjatë vitit 2017,
Banka e Shqipërisë ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me sistemin bankar
dhe Shoqatën Shqiptare të Bankave me qëllim nxitjen e zhvillimit të tregut të
sistemeve dhe instrumenteve të pagesave, nëpërmjet nxitjes së diskutimeve mbi
zhvillimet më të fundit, si dhe akomodimin e nevojave për përshtatje rregullative,
të cilat nxisin efikasitetin e këtyre sistemeve dhe instrumenteve.

Roli reformator i Bankës së Shqipërisë në fushën e sistemeve
të pagesave
Një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e tregjeve financiare dhe të
pagesave, me qëllim rritjen e efikasitetit dhe besueshmërisë së këtyre tregjeve
dhe infrastrukturave përkatëse, zë dhe funksioni reformator/ katalizator i Bankës
së Shqipërisë. Për të përmbushur këtë qëllim, Banka e Shqipërisë shfrytëzon
ekspertizën e saj në fushën e sistemeve të pagesave dhe e ndan atë me aktorët
e tregut nëpërmjet konsultimeve të rregullta dhe takimeve të koordinuara me
përfaqësues të sektorit privat dhe publik. Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë
ka vijuar punimet me qëllim konsolidimin e bashkëpunimit ndërinstitucional
nëpërmjet funksionimit të Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave (KKSP).
Nëpërmjet Komitetit, Banka e Shqipërisë ka intensifikuar aktivitetin kërkimor
në nivel ndërinstitucional, duke synuar rritjen e transparencës dhe edukimin
e publikut si një mjet të rëndësishëm për nxitjen e zhvillimit të tregut. Më
konkretisht, në mbledhjen e radhës, KKSP-ja ka iniciuar një sërë projektesh
me qëllim hulumtimin e çështjeve me prioritet për tregun, në bashkëpunim me
institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare.
Gjithashtu, përgjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me
Bankën Botërore dhe institucione qeveritare si Ministri i Shtetit për Diasporën,
është angazhuar dhe në fushën e dërgesave në para të emigrantëve. Në këtë
kuadër, vëmendje i është kushtuar vlerësimit të tregut të remitancave, si dhe
përpjekjeve për rritjen e eficiencës së këtij burimi të rëndësishëm për ekonominë
e vendit.
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Së fundi, vëmendje e veçantë gjatë kësaj periudhe i është kushtuar edhe
ndërveprimit me aktorë të ndryshëm të tregut dhe palë të interesuara për t’u
përfshirë në tregun shqiptar të sistemeve dhe shërbimeve të pagesave.
Komiteti Kombëtar i Sistemit të Pagesave
Me qëllim nxitjen e zhvillimit të sistemeve dhe instrumenteve të pagesave, KKSPja edhe përgjatë vitit 2017 ka vijuar përpjekjet për materializimin e objektivave
të synuar. Në mbledhjen e organizuar në maj të vitit 2017 u iniciuan një sërë
projektesh, të cilat vlerësohet se do të kontribuojnë në krijimin e parakushteve të
nevojshme për nxitjen e reformimit të tregut të pagesave me vlerë të vogël, dhe
si rrjedhojë promovimin e përdorimit të instrumenteve elektronike të pagesave.
Në terma konkretë, në mbledhje, institucionet anëtare të KKSP-së u angazhuan
për:
-

-

-

Nxitjen e përfshirjes financiare nga pikëpamja e pagesave. Anëtarët
u angazhuan në zbatimin e rekomandimeve, të cilat synojnë të
adresojnë hapësirat e evidentuara nga raporti i hartuar nga Banka
Botërore në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë për përfshirjen
financiare nga pikëpamja e pagesave. Raporti analizon tregun dhe
adreson rekomandime në bazë të shtatë parimeve kryesore, si vijon: a)
përmirësimin e kuadrit ligjor dhe rregullativ në zbatim; b) zhvillimin dhe
përmirësimin e infrastrukturave për shërbimet financiare; c) zgjerimin e
zotërimit në llogaritë e pagesave dhe përdorimit të shërbimeve të tyre;
d) zgjerimin e pikave të aksesit të këtyre shërbimeve; e) rritjen e edukimit
dhe ndërgjegjësimit financiar; f) rritjen e vëllimeve të transaksioneve të
procesuara nga sistemet e pagesave; si dhe g) nevojën për angazhim
ndërinstitucional si të sektorit publik ashtu edhe atij privat, i cili është
tejet i rëndësishëm për zbatimin e rekomandimeve.
Hartimin dhe zbatimin e një projektstrategjie për reformimin e tregut të
pagesave me vlerë të vogël me mbështetjen e ekspertizës së Bankës
Botërore. Strategjia do të shërbejë si një strategji afatmesme zhvillimi e
KKSP-së për nxitjen e zhvillimit në këto sisteme, nëpërmjet një planveprimi
për të gjithë aktorët e tregut. Strategjia e sipërcituar paraqet dhe mjetet
e monitorimit mbi zbatimin e saj, si dhe përcakton objektiva sasiorë.
Aktualisht, hartimi i strategjisë është finalizuar dhe do të miratohet në
mbledhjen e radhës së KKSP-së.
Finalizimin e studimit mbi matjen e kostove të instrumenteve të pagesave
në Shqipëri. Kryerja e një studimi të tillë është vlerësuar shumë efektive
nga bankat qendrore të vendeve të zhvilluara si në kuadër të luftës
kundër përdorimit të parasë fizike në ekonomi, ashtu edhe në kuadër të
identifikimit të mundësive për reduktimin e kostove që mbart përdorimi
i instrumenteve të pagesave në ekonomi. Studimi i sipërcituar, është
finalizuar nga Banka e Shqipërisë dhe Banka Botërore dhe do të bëhet
publik brenda muajve të parë të vitit 2018.
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-

-

-

Analizimin e tregut të remitancave në Shqipëri dhe zbatimin e
projektit Greenback, të Bankës Botërore në qytetin e Beratit. Projekti i
sipërpërmendur konsiston në rritjen e përfshirjes financiare dhe edukimit
financiar të emigrantëve dhe familjeve të tyre, si pritës të këtyre fondeve,
si dhe krijimin e kanaleve sa më efikase në terma të kostove për dërgimin
e fondeve.
Hartimi i projektligjit për shërbimet e pagesave. Duke i konsideruar
shërbimet e pagesave, si dhe instrumentet e lidhura me to, si një
komponent të rëndësishëm të sistemeve të pagesave, Banka e
Shqipërisë ka punuar për zbatimin e Direktivës së Bashkimit Evropian
2015/2366 “Për shërbimet e pagesave në tregun e brendshëm”.
Zbatimi në praktikë i kësaj direktive vlerësohet të kontribuojë ndjeshëm
në përmirësimin e sigurisë dhe efikasitetit të shërbimeve të pagesave,
nëpërmjet nxitjes së konkurrencës, rritjes së kushteve të transparencës
dhe përcaktimit të qartë të të drejtave dhe detyrimeve të ofruesve dhe
përdoruesve të këtyre shërbimeve. Gjithashtu, direktiva krijon kushte
për adresimin e duhur të rreziqeve, të mbartura nga zbatimi i risive
teknologjike (Fin-Tech) në shërbimet e pagesave. Aktualisht, Banka e
Shqipërisë është në proces finalizimi të projektligjit. Megjithatë, duke
vlerësuar ndikimin e gjerë të këtij projektligji, konsultimi me aktorët e
tregut paraqet një rëndësi të veçantë.
Së fundi, por jo me më pak rëndësi, gjatë kësaj periudhe është punuar për
rishikimin e kuadrit rregullativ për organizimin dhe funksionimin e KKSPsë, me qëllim zgjerimin e pjesëmarrjes në KKSP edhe të institucioneve
të shërbimeve të pagesave dhe transfertave, atyre të parasë elektronike
dhe operatorëve të sistemeve të shlyerjes dhe klerimit. Ky rishikim vjen
në përgjigje të rekomandimeve të Bankës Botërore për zbatimin e
praktikave më të mira ndërkombëtare.

Ecuria e sistemeve AIPS dhe AECH
Sistemi i Shlyerjes së Pagesave Ndërbankare me Vlerë të
Madhe (AIPS)
Në përmbushje të objektivave të Bankës së Shqipërisë, sistemi AIPS, infrastruktura
bazë për shlyerjen e tregjeve financiare, ka reflektuar siguri dhe efikasitet gjatë
vitit 2017, duke shmangur incidentet dhe shmangie nga rregullat e operimit.
Në sistemin AIPS, u shlye një vëllim prej 125,641 transaksionesh me një vëllim
total të likuiditetit të qarkulluar në sistem prej 8,472 miliardë lekësh. Krahasuar
me një vit më parë, vëllimi dhe vlera e transaksioneve të shlyera janë rritur
përkatësisht me 3% dhe 10%. Gjithashtu, prirje në rritje paraqet dhe vlera e
transaksioneve të procesuara në AIPS në raport me PBB-në, duke diktuar një
përdorim gjithnjë e më të madh të sistemit, dhe rëndësinë e këtij sistemi për
ekonominë shqiptare.
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Grafik 36. Ecuria e sistemit AIPS sipas numrit dhe vlerës (majtas),
vlera e transaksioneve në AIPS ndaj PBB (në % djathtas)
9000

140,000

8000

120,000

7000

100,000

6000

80,000

5000

60,000

4000
3000

40,000

2000

20,000

1000
0

-

Masat e marra nga BSH

500%
400%
300%
200%
100%
0%
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Numri i transaksioneve (majtas)
Vlera - mld lekë (djathtas)

600%

Vlera e transaksioneve
në AIPS ndaj PPB-së
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Nga pikëpamja e përdorimit të sistemit AIPS, peshën më të lartë në terma të
vëllimit e zënë “Pagesat për klientët34” (53.46% pagesa të gjeneruara nga
individë, biznese dhe institucione shtetërore), duke diktuar rëndësinë e sistemit
në ndërmjetësimin e aktivitetit ekonomik. Nga ana tjetër, zërin kryesor në
terma të vlerës e zënë “Shlyerje nga sistemi AFISAR” (40.35%) për shlyerjen
e transaksioneve me tituj, duke diktuar rëndësinë e sistemit nga pikëpamja e
shlyerjes së tregjeve financiare dhe zbatimit të politikës monetare.
Mirëfunksionimi i sistemit AIPS nxit zhvillimin e tregjeve financiare, duke
akomoduar nevojat për shlyerje të infrastrukturave mbështetëse bazuar në
hapësirat rregullative për funksionimin e sistemit. Për sa më sipër, iniciativat
private dhe publike mund t’i shfrytëzojnë këto hapësira
për garantimin e një shlyerjeje sa më të sigurt në librat
Grafik 37. Raporti i Kredisë Brenda Ditës
e Bankës së Shqipërisë.
ndaj totalit të AIPS në miliardë lekë
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34

Nga pikëpamja e adresimit të rreziqeve, rritja e
aktivitetit të sistemit AIPS nuk është shoqëruar me
nevoja për mbështetje me likuiditet nga Banka e
Shqipërisë. Më konkretisht, Kredia Brenda Ditës
(KBD) është ulur si në terma të numrit, ashtu edhe të
vlerës (përkatësisht me 22% dhe 26%), duke reflektuar
edhe një rënie të vlerës mesatare për transaksion. Ky
zhvillim reflekton një rënie të ekspozimit të sistemit
ndaj rrezikut të likuiditetit (Grafiku 37), ku raporti i
KBD-së ndaj vlerës së shlyer në AIPS (miliardë lekë)
ka pësuar rënie të konsiderueshme gjatë vitit 2017.
Prirja gjithnjë e në rënie e nevojës për financim të
aktivitetit të sistemit AIPS me KBD, përtej kushteve të

Nxitje e përdorimit të sistemit AIPS nga aktorët ekonomikë pas masave të marra nga Banka
e Shqipërisë në vitin 2011 mbi komisionet e aplikuara për përdoruesit fundorë.
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likuiditetit në treg, dikton dhe mënyrën e re të përdorimit të këtij instrumenti dhe
administrimit të kolateralit për garantimin e tij nëpërmjet sistemit AFISAR.
Sistemi i klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AECH)
Në sistemin AECH, gjatë vitit 2017, janë kleruar 553,433 pagesa, me një
vlerë mesatare për transaksion prej rreth 180,000 lekësh. Krahasuar me një vit
më parë, aktiviteti i sistemit AECH ka pasqyruar një rritje për sa i përket vëllimit
dhe vlerës së pagesave të kleruara përkatësisht prej 9% dhe prej 8.5%.
Grafik 38. Ecuria e numrit dhe e vlerës së transaksioneve të kleruara
në AECH në vite (majtas) dhe raporti i transaksioneve të procesuara
në AECH në raport me popullsinë mbi 15 vjeç*
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* 23.5% e popullsisë mbi 15 vjeç kryen një transaksion ndërbankar në vit nëpërmjet sistemit AECH.
Kjo shifër bëhet edhe më e qenësishme nëse merret në konsideratë që në Shqipëri rreth 40% e
popullsisë (vlerësim Findex 2014, Banka Botërore) zotëron një llogari bankare për kryerjen e pagesave
ndërbankare.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Nga shpërndarja e pagesave sipas pjesëmarrësve, ka vijuar të rritet përdorimi
i sistemit me vlerë të vogël nga bankat, për pagesat e klientëve të tyre. Më
konkretisht, për sa i përket aktivitetit bankar, kemi një rritje të ndjeshme të
numrit të transaksioneve prej 16.12%, si dhe të vlerës së tyre prej 13.85%,
krahasuar me vitin 2016, duke arritur në një nivel përdorimi të sistemit për këtë
qëllim në masën 60% ndaj totalit të aktivitetit (40% transaksionet për Ministrinë
e Financave). Prirja në rritje e numrit të transaksioneve nga bankat, tregon
familjarizimin e publikut me instrumentet e pagesave dhe përdorimin e tyre në
nivel ndërbankar, si dhe përçimin e masave të marra nga Banka e Shqipërisë
në vitin 2011 mbi komisionet e aplikuara nga bankat në përdoruesit fundorë.
Duke vlerësuar kontributin e sistemit AECH në nxitjen e përdorimit të instrumenteve
të pagesave, Banka e Shqipërisë ka vijuar përpjekjet për nxitjen e zgjerimit
të instrumenteve të kleruara në të, si dhe të aktorëve të cilët klerojnë pagesa
nëpërmjet këtij sistemi. Një mbështetje e konsiderueshme në këtë drejtim
vlerësohet të ketë dhe zbatimi i projektligjit “Për shërbimet e pagesave”.
Nga pikëpamja e rreziqeve, vlen të theksohet se shpërndarja e transaksioneve
të kleruara në sistemin AECH sipas seancave, ka një përqendrim më të lartë
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në seancën e parë të klerimit. Zhvillimi i sipërcituar shmang mbingarkesat në
flukset e pagesave në seancën e fundit të klerimit, duke minimizuar rreziqet e
mbartura nga këto mbingarkesa.

Instrumentet e pagesave
Nxitja e përdorimit të instrumenteve të pagesave për shkëmbimet midis
aktorëve ekonomikë, dhe kryesisht atyre në formë elektronike, të cilat paraqiten
më efikase, është tejet e rëndësishme për ekonominë shqiptare nëse merret në
konsideratë fakti që përdorimi i parasë fizike në ekonomi mbart një kosto prej
rreth 1.7% të PBB-së35 për ekonominë shqiptare. Në këtë kuadër, zhvillimet e
tregut janë në monitorim të vazhdueshëm nga Banka e Shqipërisë, me qëllim
nxitjen e zhvillimeve si nëpërmjet kuadrit rregullativ, ashtu edhe nëpërmjet
zhvillimeve infrastrukturore në përmbushje të objektivit afatmesëm për garantimin
e qarkullimit të sigurt, të shpejtë dhe me kosto të ulët të parasë në ekonomi.
Raportimet e bankave për instrumentet e pagesave, tregojnë se në vitin 2017
janë kryer rreth 13.3 milionë pagesa nga individët dhe bizneset, me një vlerë
totale prej 4,665 miliardë lekësh. Zhvillimi i sipërcituar dikton një shtim të
numrit dhe vlerës së pagesave të kryera nëpërmjet instrumenteve të pagesave
përkatësisht me 11.18% dhe 3.41% krahasuar me vitin 2016.
Nga totali i numrit të pagesave të klientëve, edhe përgjatë kësaj periudhe
vihet re një përdorim i lartë i transfertave të kreditit (në masën 61.33%), nga
të cilat rreth 72.2% janë pagesa të instruktuara në formë letër. Pavarësisht këtij
zhvillimi, vitet e fundit, vihet re një prirje në rritje e përdorimit të instrumenteve
elektronike si transfertat në formë joletër (home banking), dhe e atyre me karta.
Grafik 39. Ecuria e numrit të instrumenteve të pagesave në vite-numër
(majtas) dhe përdorimi i instrumenteve të pagesave, gjatë 2017, nga
individët dhe bizneset (djathtas)
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Vlerësimi nga studimi i Bankës së Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën Botërore.
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Home Banking
Shërbimet home banking36 po gjejnë një përdorim gjithnjë e më të gjerë në
tregun shqiptar. Promovimi i përdorimit të këtij instrumenti në tregun tonë, si
një nga instrumentet me efikasitet më të lartë në terma të produktivitetit dhe të
kostove të mbartura nga përdorimi, bazuar në studimet e Bankës së Shqipërisë
mbi kostot e instrumenteve të pagesave, vlerësohet si tejet i rëndësishëm.
Nga pikëpamja e ofrimit të shërbimit, evidentohet se në fund të vitit 2017, 14
nga 16 banka ofrojnë produkte të ndryshme home banking. Krijimi i kushteve
të përshtatshme nga kahu i ofertës (bankat) është reflektuar në një prirje gjithnjë
e në rritje të përdorimit të këtyre shërbimeve. Më konkretisht, edhe në vitin
2017 vihet re një rritje e konsiderueshme prej 26.32% e vëllimit të pagesave
home banking dhe e vlerës së këtyre transaksioneve prej 60.11%, krahasuar
me një vit më parë.
Prirja gjithnjë e në rritje e përdorimit të home banking, lidhet ngushtë me
ekzistencën e infrastrukturës, si edhe me përhapjen
Grafik 40. Ecuria e përqindjes së llogarive të
e mundësive për ta aksesuar internetin edhe përmes
aksesueshme
nga interneti ndaj totalit të llogarive,
një smart phone. Rol pozitiv vlerësohet të kenë
dhe ecuria e raportit të shfrytëzimit të llogarive të
luajtur edhe politikat e bankave, në promovimin e
aksesueshme nga interneti*
këtyre mënyrave alternative të pagesave, çka është
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*Raporti i utilizimit tregon sa përdoret mesatarisht një llogari me
akses nga interneti për kryerje transaksionesh.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në Republikën e Shqipërisë, në fund të vitit 2017, rezultojnë 14 banka të
licencuara si emetuese kartash, 9 nga të cilat janë të licencuara edhe si
pranuese kartash.
Infrastruktura e ofruar nga bankat e licencuara si emetuese kartash dhe ato
të licencuara si pranuese kartash, tregon se, në fund të vitit 2017, numri i
terminaleve POS ka shënuar një rritje prej përkatësisht 2.57%, ndërkohë që
numri i ATM-ve ka pësuar një rënie me 6.63%, krahasuar me vitin 2016.
Këto produkte mundësojnë aksesimin e llogarisë bankare në distancë, nëpërmjet një linje
interneti, linje telefoni apo një software-i që banka i vë në dispozicion klientit të saj.
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Pavarësisht prirjes pozitive të shtimit në numër të terminaleve POS, përqendrimi
i tyre vijon të jetë i lartë në qarkun e Tiranës,37 në masën 85.95%. Vlen të
theksohet se numri i POS-ve për 1.000.000 banorë rezulton në 2,541, çka
paraqet nivelin më të ulët krahasuar me vendet e tjera të rajonit, e ndjekur nga
Kosova me një nivel 5,982 POS për 1.000.000 banorë.
Zhvillime mjaft pozitive kanë shënuar dhe terminalet për përdorimin e kartave me
para elektronike, të cilat vijojnë të paraqesin ritme rritëse në masën 104.56%
krahasuar me fundin e vitit 2016. Megjithatë, duhet theksuar se kjo rritje
reflekton dhe efektin statistikor të bazës së ulët krahasuese. Nxitja e përdorimit
të instrumenteve të parasë elektronike vlerësohet të ketë ndikim në përfshirjen
financiare të popullsisë, duke mundësuar aksesin në shërbime bankare (hapjen
e një llogarie paraje elektronike dhe zotërimin e një karte të parapaguar) nga
kategori të popullsisë të cilat nuk mund të kenë akses në shërbime të tjera, si
për shembull nuk janë pagamarrës.
Gjatë vitit 2017, vihet re një rritje me 4.9% e emetimit të kartave të debitit dhe
me 12.1% e kartave të kreditit. Gjithashtu, funksionimi në treg i kartave me
funksion paraje elektronike, ka paraqitur ritme të shpejta rritëse.
Nga përdorimi i kartave bankare në terminalet ATM dhe POS, rezulton se,
peshën kryesore të transaksioneve të procesuara me karta e zënë tërheqjet
cash nga ATM-të, tregues ky i një ekonomie ende me përdorim të lartë të
cash-it. Gjatë vitit 2017, vërehet një rënie e numrit dhe e vlerës së pagesave
Grafik 41. Zhvillimet e ATM dhe POS (lart) dhe zhvillimet e kartave të
debitit dhe të kreditit (poshtë)
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Burimi: Banka e Shqipërisë.
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me karta në POS-e fizike dhe virtuale, përkatësisht me 7.8% dhe me 24.9%.
Në terma relativë, pagesat e kryera me karta të parapaguara arrijnë deri në
8.37% të pagesave me karta debiti dhe krediti. Krahasuar me vitin e kaluar,
kemi një rritje të pagesave me këto karta prej 18.47%. Përdorimi jo i lartë i
kartave si mjet pagese reflekton nivelin e familjarizimit të publikut, edukimin e
ulët financiar, si dhe infrastrukturën e kufizuar të POS-eve nga ana e bizneseve.
Transaksionet me para fizike
Për sa i përket transaksioneve me para fizike (cash) të kryera nga klientët në
sportelet e bankave, për vitin 2017, vihet re një ulje në numër krahasuar me një
vit më parë. Përkatësisht këtë vit është shënuar një ulje e lehtë e transaksioneve
në arkë me 5.48% në terma të numrit dhe një rritje e lehtë me 0.82% në terma
të vlerës, krahasuar me një vit më parë.
Tabelë 6. Numri dhe vlera e transaksioneve cash në sportelet e bankave

Viti 2017
Vlerë
Vlerë
Numër
Numër
(mln Lekë)
(mln Lekë)
Transaksione cash në Arkë
11,388,857 2,572,650 10,765,198 2,593,771
1. Depozitime cash në Arkë
7,645,500 1,577,539 7,175,011 1,608,616
2. Tërheqje cash në Arkë
3,743,357
995,111 3,590,187
985,155
Burimi: Raportimet e bankave sipas “Metodologjisë për raportimin e instrumenteve të pagesave”.
Përshkrimi

Viti 2016

Pavarësisht uljes së përdorimit të parasë fizike, nga perspektiva e tërheqjeve
dhe depozitimeve në sportelet e bankave në vitin 2017, përdorimi i parasë
fizike në ekonominë shqiptare është një fenomen mbizotërues38, i cili mbart
kosto të larta për aktorët e ndryshëm dhe ekonominë në përgjithësi. Në këtë
kuadër, bashkërendimi i përpjekjeve në nivel tregu për nxitjen e përdorimit të
instrumenteve sa më efikase dhe me kosto të ulëta paraqesin një rëndësi të
veçantë dhe përbëjnë një nga prioritetet e Bankës së Shqipërisë.

38

Nga një studim i Bankës së Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën Botërore rezulton se
nga bizneset e anketuara, 99.2% e të gjitha pagesave janë pranuar në para fizike (cash),
ndërsa 66% e pagesave të kryera nga ta janë kryer gjithashtu në cash. Gjithashtu, nga ana
e konsumatorëve shqiptarë diktohet një përdorim i lartë i parasë fizike (96% e pagesave të
kryera nga konsumatorët rezultojnë në cash, ndërkohë që pagesat e marra për ta nga të tretë,
90% e tyre rezulton të kryhet në cash).
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-5,48%
-6,15%
-4,09%

0,82%
1,97%
-1,00%

Raporti Vjetor, 2017

2.8 Administrimi i rezervës valutore

Banka e Shqipërisë është autoriteti kombëtar përgjegjës për mbajtjen dhe
administrimin e rezervave valutore të Shqipërisë. Ajo përdor mundësitë e saj
më të mira për të arritur dhe ruajtur një nivel të caktuar të rezervës valutore,
e cila mbështet qëndrueshmërinë financiare të vendit dhe është në përputhje
me politikën monetare.
Grafik 42. Ecuria e rezervës valutore në
Bankën e Shqipërisë (mln eur)
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Rez.Bruto
Në fund të dhjetorit 2017, stoku i rezervës valutore rezultoi
2,994.28 milionë EUR, ku përfshihet edhe ari monetar, në një
shumë prej 54.88 milionë EUR, ose 1.8% i totalit.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Rregullorja e re “Për politikën dhe mënyrën e
administrimit të rezervës valutore”, miratuar nga
Këshilli Mbikëqyrës në muajin shkurt 2017, bën
një përcaktim të qartë të qëllimeve për të cilat
mbahet rezerva valutore. Në përputhje me praktikat
ndërkombëtare, në qëllimet e mbajtjes së rezervave
u citua, krahas zbatimit dhe mbështetjes së politikës
monetare dhe politikës së kursit të këmbimit, edhe
ruajtja e stabilitetit financiar. Më tej, objektivat e
procesit të administrimit të rezervës valutore miratohen
sërish nga Këshilli Mbikëqyrës. Si objektiva parësorë
janë përcaktuar likuiditeti dhe siguria, ndërkohë që
sigurimi i të ardhurave nga administrimi i rezervës
përfaqëson objektivin e tretë, përsa kohë nuk cenohen
objektivat e likuiditetit dhe të sigurisë.

Emrat e subjekteve/institucioneve të lejuara, në
të cilat investohet rezerva valutore miratohen nga Komiteti i Investimit. Këto
emra përfshijnë qeveritë e ShBA-së, Japonisë, Britanisë së Madhe, Kanadasë,
Australisë dhe Eurozonës, si dhe agjenci apo institucione të lidhura me qeveritë,
të cilat përgjithësisht janë të renditura të paktën AA- (për qeveritë e Eurozonës,
renditja minimale e pranuar është BBB-39). Në emrat e lejuar për investim
përfshihen dhe institucione shumëpalëshe apo të tjera subjekte të renditura të
paktën AA-.

Përbërja e portofolit të rezervës sipas monedhave
Në fund të vitit 2017 përbërja sipas monedhave e rezervës valutore ishte:
Usd
22.0%

39

Eur
63.4%

Gbp
2.6%

Jpy
2.2%

Aud
1.5%

Sdr
5.7%

Ar
1.8%

Rmb
0.8%

Emrat/instrumentet e renditura deri në BBB- përfshihen në kategorinë “Për investim” (investment
grade).
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Ekspozimi në monedhat Aud (dollari australian) dhe
Rmb (renminbi kinez) pasqyron vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës për investimin e një pjese të rezervës
sipas shportës së SDR-së, por ku pesha e monedhës
RMB shpërndahet në dy monedha, RMB dhe AUD,
sipas një raporti që rishikohet/miratohet nga Komiteti
i Investimit.

Grafik 43. Pesha e monedhave përbërëse
të rezervës valutore
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0-3 vjet. Pesha e instrumenteve të borxhit me afat mbi
5 vjet, nuk tejkalon 1.7% të portofolit të rezervës.
Portofoli i administruar nga administratori i jashtëm
(Banka Botërore) është investuar kundrejt një portofoli
referencë 0-3 vjet, kryesisht në instrumente borxhi të
emetuara nga qeveri.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 44. Shpërndarja e rezervës sipas
afatit të maturimit të instrumenteve (2017)
600.00

Përbërja e portofolit të rezervës sipas
renditjes dhe llojit të emetuesve

Milionë Eur

500.00
400.00
300.00
200.00

Më shumë se 90% e portofolit të rezervës valutore
rezulton e investuar me emra me renditje të cilësisë së
lartë (klasa AAA dhe AA). Pjesa kryesore e aktiveve
në të cilat është investuar rezerva përfaqësohet nga
instrumentet e borxhit të emetuara nga qeveritë/
banka qendrore (79%), ndjekur nga institucionet
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 45. Klasa e renditjes së instrumenteve të investimit dhe lloji i emetuesve
Peshat sipas klasave të renditjes
në fund të vitit 2017
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shumëpalëshe (8%), banka/institucione të tjera financiare (6%), agjenci (5%),
institucione të garantuara nga qeveritë (1%) dhe autoritete qeveritare/organe
publike (1%).
Kthimi nga investimi i portofolit të rezervës

Në %

Kthimi absolut i rezervës në total (përjashtuar pjesën e rezervës në ar dhe
pjesën e fondit të administruar nga Banka Botërore si administrator i jashtëm),
ka rezultuar rreth -0.029% për vitin 2017, krahasuar
me 0.24% për vitin paraardhës. Rënia e kthimit,
Grafik 46. Kthimi i rezervës valutore ndër vite
reflekton mjedisin sfidues ndërkombëtar, ku normat e
1.40
interesit të emetimeve të borxhit në EUR, që është
1.20
edhe monedha kryesore përbërëse e rezervës
1.00
valutore, janë në nivele tepër negative, për shkak të
politikës monetare të ndjekur nga BQE-ja (norma e
0.80
depozitës së BQE-së vijon të jetë -0.40%). Gjatë vitit
0.60
2017, normat e interesit kanë vijuar të qëndrojnë në
0.40
terren negativ për emetimet e thesarit në Eurozonë.
0.20
Për rrjedhojë, mundësitë e investimit me një normë
pozitive kthimi, por duke ruajtur nivelin e pranuar të
2013
2014
2015
2016
2017
rrezikut të kreditit, për pjesën e portofolit të Euro-s
(0.20)
janë reduktuar edhe më tej krahasuar me një vit më
*Në llogaritjen e kthimit nuk merret parasysh efekti i kursit të parë. Kështu, në mbyllje të vitit 2017, rreth 93% e
këmbimit dhe kthimi nga ari monetar.
Burimi: Banka e Shqipërisë. investimeve në letra me vlerë në portofolin e Euro-s
rezultojnë me një normë negative interesi që varion
nga -0.3 pikë bazë në -85 pikë bazë.

Hapësirë informuese 9: Ndikimi i ambientit të
huaj në investimin e rezervës valutore

Grafik 47. Ecuria e normës 2-vjeçare të interesit
për emetimet e qeverive me peshë të
rëndësishme në portofolin e rezervës
Ecuria e normave të interesit në tregjet USD dhe EUR
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Burimi: Bloomberg.

Viti 2017 u karakterizua nga një përmirësim i sentimentit
global mbi rritjen reale ekonomike në pothuaj të gjitha
ekonomitë e vendeve, në monedhat e të cilave mbahet
portofoli i rezervës valutore. Veçanërisht e shëndetshme
ishte rritja ekonomike në SHBA dhe Eurozonë, duke
bërë që bankat qendrore përkatëse të reagonin me
rritje të normave të interesit (Rezerva Federale) ose
me zvogëlim të masës së stimulit monetar (Banka
Qendrore Evropiane). Kurbat e normave të interesit
për emetimet e thesarit globalisht, por sidomos ajo e
dollarit amerikan, e mbyllën vitin më të sheshta (ose
ruajtën nivelet e mesatares historike të tyre pa pjerrësim
si në Eurozonë), duke e shprehur rritjen e normave të
interesit si rezultat i optimizmit, kryesisht në pjesën nën
3 vjet të kurbës.
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Kthimi absolut i rezervës valutore sërish në nivele të ulëta pasqyron vijueshmërinë
e një mjedisi ende me norma të ulëta interesi, në monedhat/tregjet kryesore në
të cilat investohet portofoli i rezervës valutore.
Kontributi në kthim i monedhës EUR, e cila përbën më shumë se 60% të portofolit
të rezervës, ishte negativ në pasqyrim të situatës së normave negative të interesit
në Eurozonë.

Tabelë 7. Normat e interesit për emetimet e qeverive të Eurozonës në
mbyllje të vitit 2017 (shifrat janë në %)
Maturimi

1 muaj

3 muaj

6 muaj

1 vit

2 vjet

3 vjet

4 vjet

5 vjet

6 vjet

Gjermani

(1.34)

(0.85)

(0.77)

(0.70)

(0.64)

(0.55)

(0.39)

(0.20)

(0.10)

Hollandë

-

(0.89)

(0.82)

(0.81)

(0.71)

(0.56)

(0.42)

(0.29)

(0.06)

Finlandë

-

-

-

(0.76)

(0.68)

(0.49)

(0.36)

(0.17)

0.00

Austri

-

-

-

(0.67)

(0.57)

(0.49)

(0.39)

(0.15)

(0.02)

Belgjikë
Francë

-

(0.84)

(0.74)

(0.64)

(0.55)

(0.46)

(0.35)

(0.17)

0.04

(1.10)

(0.79)

(0.73)

(0.65)

(0.49)

(0.31)

(0.15)

(0.01)

0.11

Irlandë

-

-

-

(0.69)

(0.57)

(0.50)

(0.17)

(0.02)

0.04

Slloveni

-

-

-

(0.49)

(0.49)

(0.28)

-

(0.22)

-

Spanjë

-

(0.60)

(0.54)

(0.54)

(0.42)

(0.04)

0.03

0.34

0.58

Itali

-

(0.65)

(0.46)

-

(0.46)

(0.28)

0.02

0.30

0.71

Burimi: Bloomberg.

Grafik 48. Kthimi i portofoleve në emetime
thesari me renditje AAA - AA, me
kohëzgjatje mesatare rreth 1.7 vjet

Ndërkaq kontributi në kthim i monedhës USD dhe
monedhave të tjera të rezervës ishte pozitiv, si
rrjedhojë e bazës më të lartë të normave të interesit
në këto monedha mesatarisht gjatë vitit.

Tregjet në USD dhe EUR
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Kthimi i krijuar nga administrimi aktiv i portofolit
të rezervës gjatë vitit 2017 ishte pozitiv. Sipas
monedhave, peshën më të madhe të kontributit në këtë
kthim e pati monedha euro. E njëjta situatë u paraqit
edhe në monedhat joeuro, ku kthimi relativ ishte i lartë,
por me kontribut më të vogël në total, si rrjedhojë e
peshës së vogël që kanë këto monedha në rezervë.
Në grafikun 48, pasqyrohet ecuria e performancës
së tregjeve në dy monedhat kryesore ku investohet
rezerva valutore, EUR dhe USD.
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Burimi: Indekset e publikuara nga Bof AML.

Zhvillime të tjera në kuadër të funksionit të administrimit të
rezervës valutore
Gjatë vitit 2017, ka vijuar bashkëpunimi i Bankës së Shqipërisë me Bankën
Botërore në kuadër të marrëveshjes “Për administrim dhe konsulencë në investimin
e rezervës valutore” (RAMP). Banka Botërore ka vijuar të ofrojë trajnime dhe
programe edukimi të specializuara, si CFA (Chartered Financial Analyst), PRM
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(Professional Risk Manager) dhe ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants). Këto kualifikime kanë synuar konsolidimin dhe rritjen e mëtejshme
të shkallës së profesionalizmit të punonjësve të angazhuar në procesin e
administrimit të rezervës valutore, të stafit që mbështetet ose monitoron ecurinë
e këtij procesi, si dhe të stafit të Bankës në përgjithësi. Gjatë këtij viti, është
iniciuar dhe trajnimi për anëtarët e Komitetit të Investimit me qëllim marrjen
e përvojave në drejtim të përgjegjësisë dhe detyrave të realizuara nga kjo
strukturë vendimmarrëse në kuadër të përmbushjes së funksionit të administrimit
të rezervës valutore.
Përsa i takon bazës rregullative ku mbështetet zhvillimi i aktivitetit të administrimit
të rezervës valutore, në muajin dhjetor u realizua një ndryshim në politikën e
investimit për administrimin e rezervës valutore me qëllim rregullimin e investimit
në një klasë të re instrumenti - obligacionet e mbuluara. Ky instrument përfaqëson
një alternativë tipike investimi për bankat qendrore dhe në procesin e miratimit
të tij iu dha vëmendje e veçantë shkallës së rrezikut të kreditit të pranuar. Me
rëndësi gjatë investimit në këtë klasë instrumenti ishte dhe administrimi i rrezikut
ligjor dhe në këtë kuadër Banka e Shqipërisë u drejtua dhe mori asistencë
nga Banka e Gjermanisë. Vijueshmëria e komunikimit mes dy institucioneve
do të mundësojë marrjen e një informacioni të përditësuar, tek i cili Banka e
Shqipërisë do të mbështetet për krijimin e një kuadri monitorimi sa më të plotë
gjatë realizimit të investimeve në obligacionet e mbuluara.
Në muajin shtator, Këshilli Mbikëqyrës miratoi dhe përmbajtjen e re të
rregullores “Për funksionet e strukturave drejtuese në procesin e vendimmarrjes
për administrimin e rezervës valutore”. Gjatë rishikimit të plotë të kësaj
rregulloreje, në përmbajtje të saj u pasqyruan: kompetencat e Guvernatorit
në kuadër të përmbushjes së funksionit të administrimit të rezervës valutore;
plotësimi i kompetencave dhe riformulimi i përgjegjësive të hallkave në
zinxhirin vendimmarrës lidhur me administrimin e rezervës, përfshirë këtu dhe
kompetencat e drejtorit të Departamentit të Operacioneve Monetare.
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Hapësirë informuese 10: Flukset që ndikuan rezervën valutore,
gjatë vitit 2017
Gjatë vitit 2017, rezerva valutore bruto, e vlerësuar dhe e raportuar në
monedhën Eur, është rritur me rreth 50.15 milionë euro, duke regjistruar në fund
të muajit dhjetor vlerën 2,994.28 milionë euro. Viti 2017 është karakterizuar
nga një luhatshmëri e lartë e nivelit të rezervave të tepërta të bankave të nivelit
të dytë pranë Bankës së Shqipërisë. Muaji dhjetor sërish regjistroi një rritje të
ndjeshme të stokut të rezervës bruto, si rrjedhojë e zhvendosjes së likuiditetit në
valutë të bankave të nivelit të dytë në formën e rezervës së tepërt pranë Bankës
së Shqipërisë.
A. Veprimet e lidhura me aktivitetin e Ministrisë së Financave kanë pasur ndikim
pozitiv në shumën 48.47 milionë euro, sipas zërave të mëposhtëm:
•
o
o
•
•

hyrje neto nga lëvrimi i huave të dhëna në shumën 346.83 milionë euro:
nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) në shumën 73.60 milionë euro;
Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) etj., në shumën
273.23 milionë euro.
hyrje nga emetimi i borxhit në valutë në tregun e brendshëm në shumën
79.06 milionë euro:
transferta përfshirë dhe shërbimin e borxhit 377.42 milionë euro.

B. Veprimet e bankave të nivelit të dytë dhe subjekteve të tjera kanë pasur ndikim
pozitiv në shumën 28.72 milionë euro, sipas zërave të mëposhtëm:
•
derdhje nga bankat e nivelit të dytë në llogarinë e tyre pranë Bankës
së Shqipërisë për plotësimin e rezervës së detyrueshme, për veprime që
lidhen me kapitalin, etj. 1,459.29 milionë euro;
•
transferta 1,430.67 milionë euro;
•
hyrje neto për llogari të subjekteve të tjera (ASD, etj.) 0.10 milionë euro.
C. Veprimet e Bankës së Shqipërisë kanë pasur ndikim pozitiv në shumën 106.33
milionë euro, sipas zërave të mëposhtëm:
•
blerje e valutës nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe institucione
të tjera në shumën 72.89 milionë euro:
o
nga bankat e nivelit të dytë 71.19 milionë euro;
o
nga institucione të tjera 0.92 milionë euro;
o
nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë 0.78 milionë euro.
•
Hyrje nga interesa, kupona, etj. (të llogaritura në bazë cash-i) të krijuara
nga investimi i rezervës valutore llogariten në rreth 38.88 milionë euro;
•
shlyerja e detyrimeve të Bankës së Shqipërisë ndaj FMN-së 2.49 milionë
euro;
•
transferta rreth 2.95 milionë euro.
D. Faktorët e tregut kanë pasur ndikim negativ në shumën 133.38 milionë euro,
sipas zërave të mëposhtëm:
•
luhatjet në kursin e këmbimit të monedhave në përbërje të rezervës
valutore kanë ndikuar negativisht vlerën e rezervës bruto të raportuar në
euro, duke regjistruar një efekt rreth 98.58 milionë euro;
•
efekti i rivlerësimit për portofolin, si rrjedhojë e luhatjes së normave të
interesit, llogaritet në një vlerë negative prej rreth 34.80 milionë euroshI.
I
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2.9 Statistikat

Në përputhje me përcaktimet në ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”, Programin
Zyrtar të Statistikave, si dhe Ligjin “Për statistikat zyrtare”, funksioni i statistikave
në Bankën e Shqipërisë në ushtrimin e veprimtarisë së saj, synon nxjerrjen
e statistikave të paanshme, objektive dhe të besueshme në shërbim dhe në
përmbushje të objektivave ligjorë të Bankës, si bankë qendrore e Republikës
së Shqipërisë dhe si agjenci statistikore brenda Sistemit Kombëtar Statistikor.
Banka e Shqipërisë është përdoruese dhe prodhuese e statistikave në lidhje me
tregjet financiare, institucionet financiare, infrastrukturën financiare dhe bilancin
e pagesave. Në këtë kontekst, zhvillimi i statistikave monetare dhe financiare,
dhe të sektorit të jashtëm të ekonomisë është një përgjegjësi themelore e Bankës
së Shqipërisë dhe ndihmon vendimmarrjen e politikës monetare dhe stabilitetit
financiar. Njëkohësisht, Banka e Shqipërisë kryen funksione statistikore në
shërbim të publikut, duke bërë që të konsiderohet një nga agjencitë kombëtare
të statistikave dhe të jetë burim i rëndësishëm statistikash për publikun shqiptar
dhe të huaj.
Gjithashtu, Banka e Shqipërisë përmbush detyrimet raportuese pranë
institucioneve ndërkombëtare, FMN, BB si dhe Eurostat e BQE, në kuadër të
integrimit evropian të vendit. Banka e Shqipërisë është anëtare në Sistemin e
Përmirësuar të Shpërndarjes së të Dhënave të Përgjithshme (e-GDDS) dhe në
sisteme të ndryshme raportimi të drejtuara nga FMN-ja.
Në funksion të vizionit strategjik, Banka e Shqipërisë ka intensifikuar punën për:
(i) përafrimin metodologjik të statistikave me standardet ndërkombëtare dhe
harmonizimin e tyre sipas acquis communautaire; (ii) zgjerimin dhe detajimin e
produkteve statistikore në dispozicion të publikut, duke mbajtur në konsideratë
barrën e raportimit, si dhe një qasje më të shpejtë dhe më të lehtë të përdoruesve
të jashtëm në të dhëna; dhe (iii) rritjen e cilësisë dhe integritetit të statistikave të
Bankës së Shqipërisë.
Përafrimi i metodologjive me standardet ndërkombëtare
Banka e Shqipërisë ka vijuar punën për përafrimin metodologjik të statistikave me
standardet ndërkombëtare dhe harmonizimin e tyre sipas acquis communitare.
Përpjekje konkrete janë ndërmarrë për hartimin e treguesve të rinj, si dhe për të
përmirësuar sistemin e përpunimit të të dhënave.
Në fushën e statistikave monetare dhe financiare, në kuadër të përafrimit
me standardet ndërkombëtare të hartimit (BQE, FMN), si dhe në zbatim të
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rekomandimeve të raportit të ekspertëve të BQE-së, është bërë progres në
drejtimet e mëposhtme:
•

U miratua rregullorja “Mbi raportimet në Bankën e Shqipërisë për
statistikat e normave të interesit”, e cila përafron plotësisht rregulloren
(EU) Nr. 1072/2013 e BQE-së, datë 24.9.2013 (ECB/2013/33).

Statistikat e normave të interesit janë baza e analizës së mekanizmit të
transmetimit monetar. Gjithashtu, ato mundësojnë monitorimin e zhvillimeve
strukturore në sistemin bankar dhe financiar, si dhe analizën e aspekteve të
stabilitetit financiar, të tilla si marzhi i normave të interesit të bankave, ndryshimet
në përfitueshmërinë e këtyre të fundit etj. Kjo statistikë rrit më tej ekspertizën
tonë mbi analizën e mekanizmit të transmetimit monetar dhe do të ofrohet për
përdoruesit dhe publikun në fund të vitit 2018, me plotësimin e serisë.
•

Është realizuar përafrimi metodologjik dhe hartimi i treguesve të shëndetit
financiar (FSI), në përputhje me standardin40 dhe njëkohësisht, publikimi
për herë të parë i FSI-ve në faqen e Shqipërisë në FMN (http://fsi.imf.org).

Nga muaji nëntor 2017, kjo statistikë u ofrohet përdoruesve në seri kohore, që
daton prej dhjetorit 2010. FSI-të përfshijnë informacion të agreguar mbi institucionet
financiare, si dhe tregues përfaqësues të tregjeve, në të cilat këto institucione
operojnë. Ato janë gjerësisht të përdorura në përcaktimin e standardeve kombëtare
për vlerësimin e rrezikut, janë burim informacioni për hartimin e indekseve të
stabilitetit financiar, si edhe përfaqësojnë referenca kryesore sasiore për raportimet
e stabilitetit financiar kombëtar, rajonal dhe global.
•

Është konsoliduar metodologjia dhe është hartuar i plotë, për të dytin
vit radhazi, blloku statistikor i Llogarive Financiare - rrjedhës së fondeve
(flow of funds) për Shqipërinë, konform standardit më të fundit të
kompilimit të llogarive financiare - Sistemit Evropian të Llogarive, ESA
2010.

Llogaritë financiare përbëjnë një burim të rëndësishëm informacioni për
analiza të politikës monetare dhe stabilitetit financiar. Për politikën monetare
është e rëndësishme të kuptohet rrjedhja e fondeve dhe instrumentet, ndërsa
për stabilitetin financiar është e rëndësishme të kuptohet shkalla e ekspozimit
ndërmjet sektorëve. Hartimi i këtij blloku statistikor ka marrë vlerësimin pozitiv të
Misionit të Asistencës Teknike të FMN-së), i cili sugjeroi kalimin në publikim të
kësaj statistike. Në afat të mesëm do të punohet për zgjatjen e serive në kohë,
domosdoshmëri dhe kërkesa që rrjedhin nga detyrimet në kuadër të llogaritjes
dhe raportimit të treguesve MIP (Macroeconomic imbalances procedure)41.

40
41

Udhëzuesin Metodologjik të Hartimit e FSI-ve (FMN 2006).
Për Shqipërinë, plotësimi i MIP-it është projekti i mbështetur nga BQE-ja dhe Eurostat-i dhe
koordinohet nga Banka e Shqipërisë. Treguesit më të shumtë të përfshirë në të janë tregues
që harton BSh-ja, dhe duhet të raportohen në një shtrirje kohore 10- vjeçare.
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•

Në dhjetor, për herë të parë, Banka e Shqipërisë ofroi për publikun
statistikën e Llogarive Financiare të sektorit të korporatave financiare
në seri kohore që prej dhjetorit 2012, në periodicitet vjetor dhe të
detajuar sipas nënsektorëve. Gjithashtu, në faqen zyrtare të Bankës së
Shqipërisë u publikua “Lista e njësive institucionale të klasifikuara në
sektorin financiar”, sipas ESA 2010.

Hartimi i listës së njësive institucionale të klasifikuara në sektorin financiar,
përbën një hallkë të rëndësishme në hartimin me cilësi të statistikave monetare
dhe llogarive financiare. Procesi i klasifikimit të institucioneve është diskutuar,
gjithashtu, në grupin ndërinstitucional të punës (BSh, INSTAT dhe MFE), si dhe
me ekspertë të huaj nga EUROSTAT-i dhe FMN-ja. Publikimi dhe rifreskimi
(vjetor) i listës është detyrim i Bankës së Shqipërisë.
•

Në kuadër të mbulimit të plotë të statistikave monetare për sektorin
financiar, për herë të parë, u realizua hartimi i gjendjes monetare
të korporatave të tjera financiare në përputhje me standardet
ndërkombëtare42.

Në fund të muajit tetor, është realizuar me sukses transmetimi i të dhënave në
faqen e Shqipërisë pranë FMN-së, (International Financial Statistics, IMF), duke
iu siguruar përdoruesve mbulim të plotë të sektorit financiar për informacion
në drejtim të statistikave monetare dhe financiare. Këto statistika ofrohen
në frekuencë tremujore dhe në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë do të
publikohen nga muaji mars 2018.
•

Ka vijuar puna për llogaritjen e statistikave në kuadër të Procedurës
së Deficitit të Tejkaluar (EDP) sipas standardeve metodologjike dhe
praktikave më të mira ndërkombëtare.

Procedura e Deficitit të Tejkaluar përfaqëson një bllok të rëndësishëm statistikor
për monitorimin e shëndetit të financave publike në vendet anëtare dhe vendet
kandidate në drejtim të respektimit të dy kritereve të Maastricht-it. Projekti
rajonal (2016-2019) i koordinuar nga FMN-ja dhe financuar nga SECO
po mbështet grupin e punës ndërinstitucional për EDP-në, prej më shumë se
një viti dhe ka dhënë një impakt pozitiv në përputhshmërinë e të dhënave të
qeverisë të hartuara nga tre institucionet. Përgjegjësitë ndërinstitucionale për
hartimin e tabelave të Procedurës së Deficitit të Tejkaluar janë dakordësuar
në Marrëveshjen e Mirëkuptimit43. Ministria e Financave dhe Ekonomisë është
institucioni kryesor në burimin e të dhënave. INSTAT-i ka detyrimin e hartimit
të metodologjisë dhe të dhënave të treguesve jofinanciarë, ndërkohë Banka e
Shqipërisë ka detyrimin të hartojë metodologjinë dhe të dhënat për treguesit
financiarë.
42
43

SNA 2008/ESA 2010, MFSMCG IMF 2016.
Nënshkruar mes Bankës së Shqipërisë, INSTAT-it dhe Ministrisë së Financave (sot Ministria e
Financave dhe Ekonomisë), datë 03.10.2016.
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•

Në muajin shkurt, u publikua për herë të parë Moduli i Rezervës
Ndërkombëtare dhe Likuiditetit në valutë.

Moduli i rezervës për likuiditet është dizenjuar nga FMN-ja pas krizës
financiare globale së bashku me FSI-në dhe statistikat e borxhit të jashtëm,
dhe përfaqëson një produkt statistikor të rëndësishëm për analizën e shëndetit
financiar të ekonomive. Kjo statistikë raportohet pranë FMN-së në frekuencë
mujore, si dhe ofrohet për publikun në seri kohore nga janari 2014.
•

Në zbatim të rekomandimeve të lëna nga misioni i asistencës teknike të
FMN-së për statistikat e sektorit të jashtëm, janë hartuar dhe transmetuar
në FMN, treguesit e mëposhtëm:

-

Seti i plotë i “Anketës së koordinuar të investimeve të portofolit (CPIS)”,
së bashku me metodologjinë përkatëse;
Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare sipas monedhës;
Anketa e koordinuar e investimeve direkte (CDIS), outword.

•

U finalizua Sistemi i Raportimit të Transaksioneve Ndërkombëtare (ITRS).

ITRS-ja mundëson zgjerimin e bazës së informacionit për hartimin e statistikave
të bilancit të pagesave, si dhe rritjen e nivelit të detajimit. Ky raportim vjen
si domosdoshmëri për përmbushjen e kritereve mbi ndarjen gjeografike,
ndarjen sipas sektorëve institucionalë, frekuencën e kompilimit, publikimit dhe
shpërndarjes së statistikave.
Statistikat moderne nuk perceptohen pa mbështetjen e fuqishme të IT-së për
mbledhjen, hartimin dhe shpërndarjen e tyre
Në drejtim të arritjes së standardeve ndërkombëtare lidhur me infrastrukturën e
raportimit, ruajtjes dhe kontrollin e të dhënave, gjatë vitit 2017, janë përfshirë
në sistemin elektronik të raportimit rregullator (ERRS): (i) subjektet raportuese
financiare jobanka; (ii) shoqëritë e kursim-kreditit; (iii) paketa e mbikëqyrjes së
konsoliduar për grupet financiare; gjithashtu, janë përfshirë të plota raportimet
në kuadër të mbikëqyrjes së sistemit të pagesave dhe ato të funksionit të
emisionit pranë Bankës së Shqipërisë.
Gjithashtu, gjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë inicioi projektin e “Automatizimit
të procesit të hartimit dhe shpërndarjes së statistikave të sektorit të jashtëm”.
Automatizimi i sistemit të hartimit dhe shpërndarjes së statistikave të sektorit të
jashtëm, përbën ndërtimin e një themeli të rëndësishëm për bllokun e statistikave
që prodhon Banka e Shqipërisë, duke ndërtuar një arkitekturë solide edhe për
zhvillimin e mëtejshëm të blloqeve të tjera statistikore.
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Rritja e cilësisë dhe integritetit të statistikave
Në muajin mars, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi “Kodin
e praktikave për statistikat në Bankën e Shqipërisë”. Shtatë parimet e Kodit
përmbledhin objektivat e bankës në shtatë aspekte të praktikës së saj në
fushën e statistikave. Ato lidhen me rëndësinë, integritetin, cilësinë, aksesin në
produktin statistikor (disponueshmërinë), konfidencialitetin, barrën në raportim
dhe efektivitetin e shpenzimeve.
Dokumenti u hartua në përputhje me Parimet Themelore të Statistikave Zyrtare të
Komisionit Evropian dhe Komisionit të Statistikave të Kombeve të Bashkuara, si
dhe parimet e përcaktuara sipas Kodit të Standardeve të Statistikave Evropiane.
Ai është i ngjashëm me Kuadrin e Vlerësimit të Cilësisë së të dhënave të
FMN-së, si dhe në harmoni me përmbushjen e parimeve për transparencën,
objektivat e Bankës së Shqipërisë dhe drejtimin e zhvillimit strategjik të saj në
afat të gjatë. Gjithashtu, hartimi i këtij dokumenti përmbush rekomandimet e
Eurostat-it në pyetësorin LPR44 (Light Peer Review of the Implementation of the
European Statistics Code of Practice in the Republic of Albania). Kodi synon
garantimin e integritetit të procesit statistikor në Bankën e Shqipërisë. Ekzistenca
e tij përmirëson më tej besimin e publikut të gjerë në informacionin ku bazohet
vendimmarrja për politikën monetare dhe politikat e tjera ekonomike.
Për herë të parë, në vitin 2017, Banka e Shqipërisë bëri publike “Politikën
dhe kalendarin e rishikimit të statistikave të Bankës së Shqipërisë”. Rishikimi
është një aspekt i rëndësishëm i qeverisjes së mirë në fushën e statistikave, si
dhe kërkesë/komponent bazë i standardit të cilësisë së të dhënave. Publikimi
i politikës së rishikimit siguron transparencë të plotë për përdoruesit lidhur me
rishikimin e statistikave të publikuara.
Që prej qershorit 2017, Shqipëria zbaton Sistemin e Përmirësuar të Shpërndarjes
së të Dhënave të Përgjithshme të FMN-së (eGDDS45) dhe u angazhua në
përmbushjen e një sërë kërkesave strikte për prodhimin, shpërndarjen dhe
dokumentimin e të dhënave statistikore.
Sistemi Përmirësuar i Shpërndarjes së të Dhënave të Përgjithshme është miratuar
nga Bordi Ekzekutiv i FMN-së në maj të vitit 2015. Faqja përmbledhëse e të
dhënave kombëtare, e cila paraqitet në faqen zyrtare të internetit të INSTAT-it ,
përmban lidhje të statistikave të publikuara nga prodhuesit zyrtarë të statistikave,
përkatësisht të Bankës së Shqipërisë, Institutit të Statistikave dhe Ministrisë së
Financave dhe Ekonomisë. Kjo faqe synon të shërbejë si një qendër publikimi
e përgjithshme për statistikat themelore makroekonomike.

44

45

LPR-të janë pjesë e strategjisë së Sistemit Evropian të Statistikave (ESS) për implementimin e
Kodit të Praktikave. Objektivi i tyre është rritja e integritetit, pavarësisë dhe përgjegjshmërisë
së autoriteteve statistikore, që janë pjesë e sistemit statistikor.
Enhanced General Data Dissemination System e-GDDS.
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Statistika të besueshme, në kohë dhe ndërkombëtarisht të krahasueshme
përbëjnë një udhëzues kyç të domosdoshëm mbi aktivitetet ekonomike gjithnjë
e më të globalizuara dhe komplekse të ditëve të sotme. Aderimi në e-GDDS
dëshmon për një nivel më të lartë zhvillimi dhe transparence të sistemit statistikor
kombëtar shqiptar dhe kontribuon para së gjithash, në garantimin e Shqipërisë
si vend për investime biznesi dhe financiare.
Pa besimin e përdoruesve, statistikat nuk mund të përmbushin rolin e tyre si
një e mirë publike. Masat e marra nga Banka e Shqipërisë në drejtim të
qeverisjes së statistikave në Bankën e Shqipërisë shoqëruar edhe me kontributin
dhënë në projektligjin “Për statistikat zyrtare”, ndihmojnë për të forcuar më tej
besueshmërinë në produktin statistikor të Bankës së Shqipërisë.
Bashkëpunimi në nivel institucional
Pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me INSTAT-in dhe Ministrinë e
Financave dhe Ekonomisë në shtator 2016, bashkëpunimi me këto institucione
është shtrirë në disa drejtime, ku më kryesoret përmenden ngritja e dy grupeve
ndërinstitucionale të punës, respektivisht me fokus në: (i) llogaritë kombëtare,
statistikat monetare dhe bilancin e pagesave dhe (ii) procedurën e deficitit të
tepërt EDP e llogaritë financiare të qeverisë.
Ngritja dhe funksionimi i grupeve të punës ka sjellë shkëmbim të përshtatshëm
të të dhënave statistikore të mbledhura/hartuara nga institucionet përkatëse, si
dhe harmonizim më të mirë metodologjik midis tre agjencive statistikore.
Bashkëpunimi me INSTAT-in është shtrirë dhe në kuadër të hartimit të Procedurës
së Disbalancës Makroekonomike. Procedura e Disbalancës Makroekonomike
(Macroeconomic Imbalance Procedure - MIP) është një sistem për monitorimin
e politikave ekonomike dhe zbulimin në kohë të rreziqeve të mundshme në
funksionimin normal të ekonomisë së shteteve anëtare dhe të Bashkimit Evropian
në tërësi. MIP-i është pjesë e gjashtë propozimeve legjislative mbi qeverisjen
ekonomike të miratuara nga Parlamenti dhe Këshilli Evropës në nëntor 2011,
dhe si e tillë ajo është pjesë e EU acquis për t’u përshtatur nga vendet kandidate
deri në datën e aderimit. Në nëntor 2017, u iniciua aktiviteti i ri në kuadër
të MIP-it “Burimet e të dhënave të nevojshme për llogaritjen e treguesve të
Procedurës së Disbalancës Makroekonomike”(PP7.1), i cili do të koordinohet
nga Banka e Shqipërisë.
Gjithashtu, në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional në fushën e statistikave,
në vitin 2017, Banka e Shqipërisë mori pjesë aktive në iniciativën për hartimin
e Ligjit “Për statistikat zyrtare”.
Gjatë vitit 2017, është forcuar bashkëpunimi me AMF-në për sigurimin e
informacionit statistikor për sistemin financiar jobankar nën juridiksionin e AMFsë. Përfitimet që do të rezultojnë nga këto sinergji do të përdoren për të mbyllur
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dhe adresuar disa boshllëqe në drejtim të informacionit për vendimmarrje
politikash dhe për të përmirësuar afatet kohore dhe mbulimin me informacion
relevant, duke rritur njëkohësisht transparencën në treg.
Në aspektin ndërkombëtar, Banka e Shqipërisë vazhdon të mbajë marrëdhënie
korrekte raportimi të statistikave në kohë dhe sipas standardeve metodologjike
dhe të transmetimit (platformave) me FMN-në, EUROSTAT-in, BQE-në, si dhe
të përfitojë asistencë teknike nga këto institucione në kuadër të përmirësimit të
cilësisë së statistikave dhe përafrimit të tyre me standardet ndërkombëtare.
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2.10 Kërkimi shkencor

Banka e Shqipërisë synon të mbështesë procesin vendimmarrës të saj në
themele të forta dijesh dhe njohurish të testuara mbi ekonominë shqiptare.
Investimi në krijimin e kapaciteteve të shëndosha kërkimore ndihmon në
rritjen cilësore të punës, të reputacionit dhe të besueshmërisë së Bankës së
Shqipërisë, si një institucion që zotëron metodologjitë përkatëse dhe njohuritë
e nevojshme për të garantuar ekuilibrat makroekonomikë të vendit. Për këto
arsye, zhvillimi aktiv i kërkimit shkencor zë një vend parësor në strategjinë e
zhvillimit të Bankës së Shqipërisë.
Gjatë vitit 2017, fokusi i hulumtimit shkencor në Bankën e Shqipërisë ka qenë
i orientuar kryesisht drejt objektivit të politikës monetare, çështjeve që lidhen me
ruajtjen e stabilitetit financiar dhe mbikëqyrjes bankare, si dhe bashkëveprimit
midis këtyre objektivave. Në përputhje me strategjinë afatmesme të kërkimit
shkencor, puna kërkimore ka vijuar të mbështesë procesin vendimmarrës
për hartimin dhe zbatimin e politikave të Bankës së Shqipërisë, zhvillimin
e metodologjive të reja të analizës empirike dhe pasurimin e portofolit të
modeleve ekonometrike mbi të cilat mbështetet vendimmarrja.
Në kuadër të modelimit të ekonomisë, si një aspekt mjaft i rëndësishëm i kërkimit
shkencor, është punuar për ndërtimin e dy modeleve të reja ekonometrike:
DSGE dhe BVAR, të cilat reflektojnë karakteristikat e ekonomisë shqiptare dhe
synojnë të mbështesin procesin e vendimmarrjes së politikës monetare. Modeli
DSGE ka si qëllim të përmirësojë diskutimet dhe analizat makroekonomike të
Bankës, nëpërmjet identifikimit të burimeve të ndryshme të goditjeve strukturore
dhe parashikimit e vlerësimit të treguesve kryesorë makroekonomikë. Ndërsa
modeli BVAR, duke qenë një model relativisht i lehtë në përdorim dhe më pak
i kushtueshëm në mirëmbajtje, por njëkohësisht mjaft efikas në parashikimin e
treguesve kryesorë ekonomikë, synon të shërbejë si model krahasimor për të
vlerësuar performancën parashikuese të modelit DSGE apo të modeleve të
tjera më të ndërlikuara të Bankës.
Në fushën e stabilitetit financiar, vlerësimet empirike tregojnë se sjellja e bankave
ndaj konkurrencës së rritur ka qenë thelbësore për rritjen e stabilitetit të bankave
pas krizës financiare. Kjo lidhje ka qenë më e fortë në rastin e bankave të
vogla. Rezultatet dëshmojnë gjithashtu se lidhja ndërmjet përqendrimit bankar
dhe treguesit të stabilitetit është negative, gjë që nënkupton se konkurrenca e
plotë duhet të jetë struktura e dëshiruar e tregut për të nxitur më tej stabilitetin
e bankave, pasi një fuqi më e vogël e bankave për të kontrolluar tregun gjatë
periudhave të krizave mund të sjellë njëkohësisht stabilitet më të madh në
sektorin bankar shqiptar.
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Zhvillimi i sistemit bankar vlerësohet të jetë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik
të vendit, si në afatin e gjatë, ashtu edhe në afatin e shkurtër. Megjithatë,
vërehet se shpërndarja e kredisë së dhënë nga bankat nuk ka qenë shumë
eficiente dhe për më tepër ajo paraqitet në mënyrë fragmentare, e përqendruar
vetëm në disa sektorë të tregut. Bankat tregtare kanë ndjekur politika relativisht
të kujdesshme të kreditimit, duke ndikuar pozitivisht në stabilitetin e sistemit
bankar. Nga ana tjetër, vlerësimet empirike sugjerojnë se politika monetare
lehtësuese e uljes së normës bazë të interesit në nivele rekord mund të ketë
ndikuar negativisht në performancën e fitimit të bankave, veçanërisht të bankave
të vogla.
Sa i përket sektorit të jashtëm të ekonomisë, studimet gjejnë se vendosja e çmimit
të eksporteve shqiptare influencohet gati njëlloj si nga faktorët e brendshëm,
ashtu edhe nga ata të jashtëm. Këto gjetje sugjerojnë se eksportuesit tanë, edhe
pse të vegjël në tregun ndërkombëtar, gëzojnë një farë fuqie në negocimin
e çmimeve e nuk i marrin ato të vendosura tërësisht nga blerësit. Ndërsa,
importuesit e mallrave paraqiten më të ndjeshëm, duke qenë se ecuria e
çmimeve ndërkombëtare dhe ndryshimet në kursin e këmbimit influencojnë rreth
70% të ecurisë së çmimit të importeve.
Studimet dhe projektet kërkimore me të dhëna mikro janë përqendruar në
vlerësimin e konsumit të familjeve shqiptare; vlerësimin e gjendjes financiare
dhe huamarrëse të ndërmarrjeve mikroekonomike; përfshirjen dhe aksesin në
financim dhe produkte bankare; vlerësimin e shkallës së fleksibilitetit të pagave
në Shqipëri; si dhe janë angazhuar në projekte të reja me të dhëna të “mëdha”,
analiza e situatës së “përfshirjes financiare”, e të tjera.
Duke përdorur të dhëna mikro që mbulojnë 17,000 familje shqiptare nga
Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës (LSMS) në periudhën 2002-2012,
vlerësimet tregojnë që konsumi i familjeve shqiptare reagon pozitivisht ndaj
ndryshimeve në të ardhura dhe të pasurisë reale (matur nëpërmjet vlerës reale
të pasurisë së patundshme që ato zotërojnë). Megjithatë, ky reagim nuk është
homogjen, pasi norma marzhinale për konsum ndaj nivelit të të ardhurave
dhe vlerës së pasurisë reale varion në varësi të moshës së kryefamiljarit dhe
brishtësisë së familjes.
Anketa e realizuar mbi vlerësimin e gjendjes financiare dhe huamarrëse të
ndërmarrjeve mikroekonomike në sektorin bujqësor pohon nivelin e ulët të
përfshirjes financiare të këtij sektori, që ka peshë të konsiderueshme si në vlerën
e shtuar bruto, ashtu edhe në numrin e të punësuarve. Sipas të anketuarve,
aksesi në financim dhe kostoja e ofrimit të produkteve bankare radhitet si
problemi i tretë më shqetësues, pas konkurrencës së pandershme dhe gjetjes së
tregut për produktet e tyre.
Gjithashtu, gjatë vitit 2017 u iniciua projekti mbi Big Data, i nxitur nga zhvillimet
e reja në teknologjitë e kërkimit shkencor në bankat e tjera qendrore. Në
bashkëpunim edhe me Bankën e Italisë, Departamenti i Kërkimeve ndërmori
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hapat e parë për njohjen dhe vlerësimin e analizave me të ‘dhëna të mëdha’,
ku synohet përdorimi i tyre në Bankën e Shqipërisë për vlerësimin e treguesve
të caktuar ekonomikë dhe financiarë.
Një aspekt tjetër i rëndësishëm analitik i ndërmarrë vitin e kaluar ishte përpjekja
për vlerësimin e situatës së “përfshirjes financiare” në Shqipëri. Analiza e të
dhënave nga FINDEX tregojnë për një nivel relativisht të ulët të përfshirjes
financiare në Shqipëri. Ky mjedis frenon zhvillimin e mëtejshëm financiar,
ndërkohë që përmirësimi i përfshirjes financiare mund të kërkojë një strategji
formale të qartë dhe gjithëpërfshirëse, e cila duhet të sigurojë burime dhe
veprime të koordinuara që nxisin përfshirjen e popullsisë në sistemin financiar.
Këto dhe studime të tjera janë bërë objekt i diskutimit në aktivitetet dhe konferencat
e organizuara nga Banka e Shqipërisë apo institucione të tjera, ku janë marrë
komente e vërejtje që kanë shërbyer për përmirësimin e mëtejshëm të tyre,
përpara se të ofrohen për qëllime të vendimmarrjes në Bankën e Shqipërisë.
Në këtë kuadër, për të njëmbëdhjetin vit radhazi, Banka e Shqipërisë
organizoi Takimin Rajonal të Kërkimeve për Evropën Juglindore, në datat 4-5
dhjetor 2017, qëllimi i të cilit është të shërbejë si një mjet prezantimi dhe
diskutimi i punimeve kërkimore shkencore ndërmjet kërkuesve, akademikëve
dhe politikëbërësve, të kontribuojë në drejtim të thellimit të kërkimit ekonomik,
si dhe të zgjerojë njohuritë mbi tipare të caktuara të zhvillimeve ekonomike
dhe metodologjive të kërkimit shkencor. Këtë vit, u prezantuan 25 studime nga
banka qendrore të vendeve të rajonit, si Italia, Greqia, Kosova e Maqedonia,
si dhe nga institucione akademike si Universiteti LUISS Guido Carli në Itali,
Universiteti i Orléans në Francë, dhe Universiteti Rovira-i-Virgili në Spanjë.
Tematikat e trajtuara kishin të bënin me vlerësimin e aspekteve të ndryshme
të politikës monetare, politikës fiskale dhe bankingut qendror, vlerësimin e
stabilitetit financiar, aspekte të ndryshme të tregtisë ndërkombëtare dhe analiza
të modeleve makroekonomike.
Në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë, nën kategorinë “Botime/Botime
kërkimore” gjendet informacion më i detajuar dhe i plotë mbi të gjitha punët
kërkimore të Bankës së Shqipërisë. Punë të tjera kërkimore publikohen në
formën e artikujve në Revistën Ekonomike të Bankës së Shqipërisë. Revista me
frekuencë gjashtëmujore, “Të rejat shkencore në Bankën e Shqipërisë”, ka për
qëllim informimin në lidhje me materialet studimore të sapopërfunduara apo ato
në proces, materialet e prezantuara në aktivitetin “Seminaret e së Premtes” apo
në aktivitete të tjera të organizuara nga Banka e Shqipërisë.
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Disa nga materialet kërkimore të përgatitura gjatë vitit
Gjatë vitit 2017, janë përgatitur një sërë studimesh e artikujsh shkencorë, të cilët
kanë synuar të hulumtojnë mbi tipare të funksionimit të ekonomisë së vendit dhe
të sistemit bankar. Rezultatet e kësaj pune kërkimore i shërbejnë përmirësimit të
analizave ekonomike dhe financiare, dhe argumentimit më solid të vendimmarrjes.
Fokusi i këtyre studimeve dhe analizave empirike ishte i ndarë rreth temave
mbi objektivin e politikës monetare, stabilitetin financiar dhe mbikëqyrjen,
bashkëveprimin midis këtyre objektivave, operacionet monetare, e të tjera. Në
vijim ju njohim me disa nga materialet shkencore të përgatitura gjatë vitit 2017.
“Zhvillimi financiar dhe rritja ekonomike - Evidenca të reja për Shqipërinë”
Autorë: Gent Sejko, Elona Dushku
Materiali rivlerëson marrëdhënien afatgjatë midis zhvillimit financiar dhe rritjes
ekonomike në Shqipëri gjatë periudhës 2002-2016, bazuar në metodën e
vektorëve të korrigjimit të gabimit VECM (vector error correction model), si dhe
në testet Granger. Vlerësimet konfirmojnë një lidhje pozitive dhe statistikisht të
rëndësishme midis zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike në afatin e gjatë.
Kjo lidhje konfirmohet edhe në afatin e shkurtër. Rezultatet empirike tregojnë
që jo vetëm zhvillimet makroekonomike ndikojnë pozitivisht zhvillimet e sektorit
bankar, por edhe zhvillimi financiar ndikon pozitivisht rritjen ekonomike, duke
vërtetuar shkakësinë e dyfishtë midis këtyre dy treguesve.
“Stabiliteti bankar dhe konkurrueshmëria - evidenca nga sistemi bankar shqiptar”
Autor: Gerti Shijaku
Qëllimi kryesor i rregulloreve mbi prudencën bankare për të reduktuar stimujt
e rrezikut bankar shpesh përkon me kufizimin e konkurrencës midis bankave,
ndonëse shumë studime teorike dhe empirike argumentojnë se në fakt rritja
e konkurrencës çon në nivele më të ulëta të rrezikut të bankës. Ky studim
analizon lidhjen dinamike midis konkurrencës dhe stabilitetit bankar shqiptar
gjatë periudhës 2008 – 2015. Rezultatet mbështesin fuqishëm pikëpamjen e
"konkurrencës - stabilitetit" pas krizave financiare globale - se shkalla më e lartë
e konkurrencës përmirëson stabilitetin e mëtejshëm të bankave. Përqendrimi më
i madh gjithashtu ka një ndikim negativ në stabilitetin e bankave.
“Një Model me Vektorë Autoregresivë për ekonominë shqiptare”
Autorë: Ilir Vika, Meri Papavangjeli
Ky projekt ka për qëllim të ndërtojë një model relativisht të thjeshtuar për
ekonominë shqiptare, i cili udhëhiqet më shumë nga të dhënat sesa nga
transformimet që rezultojnë nga pikëpamjet teorike. Një model i tillë është
më i lehtë në përdorim e më pak i kushtueshëm në mirëmbajtje, prandaj do të
shërbente si pikë referimi krahasuese me projeksionet dhe analizat e gjeneruara
nga modelet e tjera me metodologji më të ndërlikuara që përdoren aktualisht.
Provat paraprake ofrojnë rezultate të qëndrueshme. Vlerësimi me metodën
bajesiane përmirëson fuqinë parashikuese të modelit me vektorë autoregresivë,
prandaj puna në vazhdim do të përqendrohet në përdorimin e kësaj teknike.
“A e ka ndryshuar kriza globale, mekanizmin e transmetimit monetar në
Shqipëri? Një aplikim i teknikës së vlerësimit të densiteteve probabilitare”
Autorë: Altin Tanku, Kliti Ceca
Studimi analizon hipotezën se marrëdhëniet midis normës së interesit, parasë dhe
inflacionit kanë ndryshuar në periudhën e paskrizës, për rastin e Shqipërisë. Në
punim janë përdorur teknikat e vlerësimit të densiteteve probabilitare, si një metodë
alternative e vlerësimit empirik. Densitetet dydimensionale të inflacionit, parasë dhe
normës së interesit janë vlerësuar për dy periudha të ndryshme: para dhe pas krizës.
Banka e Shqipërisë

112

Raporti Vjetor, 2017
vjet Banka e Shqipërisë
“Një vlerësim i prirjes marzhinale për konsum ndaj të ardhurave dhe pasurisë
reale për familjet shqiptare”
Autorë: Elona Dushku, Ola Çami
Duke përdorur të dhëna mikro që mbulojnë 17,000 familje shqiptare nga
Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës (LSMS) në periudhën 2002-2012, ky studim
ka për qëllim të vlerësojë masën me të cilën konsumi i familjeve reagon ndaj
ndryshimeve në të ardhura dhe në pasurinë reale. Rezultatet empirike sugjerojnë
për një marrëdhënie pozitive midis ndryshimit në të ardhura dhe konsum, dhe
ndryshimit në pasurinë reale dhe konsum.
“Efektet e çmimit sipas tregut në Shqipëri: Sa konkurrent është sektori i jashtëm?”
Autorë: Ilir Vika, Arlind Rama
Ky material studimor studion efektet e çmimit-sipas-tregut në rastin e Shqipërisë
dhe kontribuon në përmirësimin e specifikimit të sektorit të jashtëm në modelet
makroekonomike për ekonominë shqiptare. Analiza fokusohet në marrëdhënien
tregtare të Shqipërisë me Eurozonën, ku çmimet e importit dhe eksportit të mallrave
shpjegohen në mënyrë të drejtpërdrejtë nga dy faktorë: mjedisi ndërkombëtar
dhe kostot vendase. Rezultatet ekonometrike sugjerojnë se efektet e çmimit-sipastregut janë me rëndësi në përcaktimin e çmimeve të tregtisë së jashtme në rastin
e Shqipërisë. Këto gjetje, në fakt, hedhin poshtë hipotezën apo perceptimin se
ekonomitë e vogla pranojnë çmimet e përcaktuara në tregje, pa fuqi negocimi.
“Prodhimi dhe rritja potenciale, hendeku i prodhimit dhe i papunësisë në Shqipëri
–Analizë krahasuese e vlerësimeve të reja - 2015”
Autorë: Evelina Çeliku, Enian Çela, Iris Metani
Ky projekt studimor synon të rivlerësojë rezultatet nga metodat ekzistuese dhe
të reja që zbatohen në rastin e Shqipërisë për vlerësimin e prodhimit potencial,
të normës natyrore e papunësisë dhe të hendekëve përkatës. Ai shpjegon
dinamikat në ekonominë shqiptare që kanë ndikuar rritjen potenciale dhe trendin
e normës natyrore të papunësisë. Vlerësimet mbështesin projeksionet afatmesme
dhe vendimmarrjen e politikës monetare. Materiali nuk është publikuar ende.
“Vlerësimi i përcaktuesve të kredisë bankare në vendet e Evropës Qendrore
dhe Juglindore”
Autorë: Sofika Note, Erjona Suljoti
Ky punim vlerëson nga ana empirike faktorët që kanë ndikuar në aktivitetin
kreditues të bankave në vendet e EQJL-së para dhe pas krizës financiare.
Rezultatet e përftuara tregojnë se rritja ekonomike, cilësia e kredisë, shkalla e
ndërmjetësimit financiar, së bashku me burimet e financimit të huaj dhe vendas
janë përcaktuesit themelorë të rritjes së kredisë. Ngërçi në kreditim pas krizës
është diktuar kryesisht nga mungesa e dëshirës për të marrë përsipër rrezik, si
dhe ulja e financimit nga jashtë të bankave.
“Përcaktuesit e euroizimit dhe reagimi efektiv i politikave: Zbatimi në rastin e
Shqipërisë”
Autorë: Guido della Valle; Vasilika Kota; Romain M Veyrune; Ezequiel Cabezon;
Shaoyu Guo
Ky material propozon një metodologji për hartimin e politikave të deeuroizimit
të mbështetura në përqasjet empirike dhe teorike. Materiali prezanton për herë
të parë një vlerësim empirik të nivelit optimal të euroizimit. Rezultatet tregojnë
se euroizimi në Shqipëri është mbi nivelin optimal, ndaj ka nevojë të trajtohet
me politika të deeuroizimit. Në afatin e gjatë, deeuroizimi kërkon ruajtjen e
një niveli të ulët e të qëndrueshëm inflacioni në kushtet e fleksibilitetit të kursit
të këmbimit. Në afatin e shkurtër, politikat që trajtojnë rrezikun e stabilitetit
financiar, kontribuojnë gjithashtu në deeuroizim, duke e bërë ndërmjetësimin
bankar në euro më pak tërheqës për publikun.
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“Alternativë e matjes së qartësisë në komunikimin e politikës monetare në
Bankën e Shqipërisë: 2005-2016”
Autore: Evelina Çeliku
Artikulli studion qartësinë e komunikimit të Bankës së Shqipërisë për inflacionin
dhe vendimmarrjen e politikës monetare gjatë periudhës 2005-2016, duke
përdorur treguesin Flesch–Kincaid (FK) grade level. Rezultatet tregojnë për një
trend rënës të FK-së, duke sugjeruar zhvillimin e një komunikimi më të qartë të
politikës monetare në vite.
“Treguesit e paralajmërimit të hershëm të stresit sistemik bankar në rastin e Shqipërisë”
Autore: Odeta Koçillari (Minka)
Ky material ka si qëllim kryesor gjetjen e treguesve të paralajmërimit të hershëm
të stresit sistemik në sektorin bankar shqiptar, të cilët mund t’i shërbejnë
vendimarrjes për aktivizimin e politikave të caktuara makroprudenciale. Studimi
konkludon se treguesi i hendekut të kredisë së sektorit privat në raport me PBB-në
ndaj prirjes afatgjatë të tij shfaq aftësi të mira paralajmëruese të akumulimit të
imbalancave në sektorin bankar, të cilat mund të shkaktojnë kriza në të ardhmen.
“Një vlerësim i ciklit financiar për Shqipërinë”
Autorë: Vasilika Kota dhe Arisa Goxhaj (Saqe)
Vlerësimi i ciklit financiar dhe fazave të ndryshme të tij është i rëndësishëm për
ndërtimin e politikave dhe instrumenteve të përshtatshme makroprudenciale,
të cilat synojnë zbutjen e rrezikut sistemik. Ky material ka si qëllim kryesor të
vlerësojë ciklin financiar në Shqipëri duke krijuar një tregues sintetik si matës
të mundshëm të tij. Rezultatet tregojnë që treguesit e raportit kredi ndaj PBB-së,
indeksi i çmimeve të banesave dhe norma e rritjes së kredisë janë zgjedhja më
e mirë në ndërtimin e një indeksi sintetik në matjen e ciklit financiar dhe që ky
cikël është i lidhur pozitivisht me periudha të stresit financiar, gjë që duhet të
konsiderohet në politikat që mund të zbatohen.
“Ndikimi i normave të ulëta të interesit në përfitueshmërinë e sistemit bankar”
Autorë: Adela Bode, Meri Papavangjeli, Besa Vorpsi
Ulja e normës bazë të interesit nga ana e Bankës së Shqipërisë gjatë viteve
të fundit, ka bërë të nevojshëm hulumtimin e ndikimit të politikës monetare në
përfitueshmërinë e bankave. Materiali analizon ndikimin e politikës monetare
në të ardhurat neto nga interesat, nëpërmjet investigimit të një lidhjeje jolineare
midis të dy variablave. Rezultatet sugjerojnë një lidhje të rëndësishme konkave
midis nivelit të normës bazë dhe marzhit neto nga interesat vetëm për bankat e
vogla, ndërkohë që për bankat më të mëdha, lidhja paraqitet e dobët. Studimi
u prezantua në Workshop-in XI të Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore
(4-5 dhjetor 2017).
“Kufiri i poshtëm efektiv i normës së interesit në ekonomitë e euroizuara - Rasti
i Shqipërisë”
Autorë: Guido della Valle; Erald Themeli; Romain M Veyrune; Ezequiel Cabezon;
Shaoyu Guo
Ky material propozon ndërtimin e një kuadri për vlerësimin e kufirit të poshtëm
të normës së interesit në ekonomi të vogla dhe të euroizuara, nisur nga
eksperienca e Bankës së Shqipërisë. Ai prezanton një instrument monitorimi për
të evidentuar pasojat negative të normave të ulëta të interesit. Një preferencë e
lartë për kartëmonedha nxit agjentët ekonomikë të kërkojnë norma më të larta
për depozitat, duke rritur kufirin e poshtëm të normës së interesit mbi zero.
Euroizimi financiar sjell rritjen e kufirit të poshtëm të normës së interesit për
shkak të prirjes më të lartë të zëvendësimit të monedhës. Politikat që synojnë
reduktimin e euroizimit financiar kontribuojnë në uljen e kufirit të poshtëm të
normës së interesit.
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2.11 Integrimi evropian dhe bashkëpunimi
ndërkombëtar

Integrimi evropian është një nga objektivat kombëtarë të vendit tonë. Më
24 qershor 2014, Shqipëria fitoi statusin e vendit kandidat në Bashkimin
Evropian. Në 9 nëntor të vitit 2016, Komisioni Evropian propozoi hapjen
e kushtëzuar të negociatave të anëtarësimit. Raportet periodike të KE-së
vlerësojnë kontributin e Bankës së Shqipërisë në drejtim të konsolidimit të
stabilitetit makroekonomik, të ruajtjes së stabilitetit financiar, të përmirësimit
të praktikave mbikëqyrëse, të nxitjes së zhvillimit të tregjeve dhe të përsosjes
së sistemit të pagesave në vend.

Integrimi Evropian
Banka e Shqipërisë ka vijuar të japë kontributin e saj në përmbushjen e
detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit, nga Raport
Progreset e Komisionit Evropian, nga pjesëmarrja në nënkomitetet e përbashkëta
BE-Shqipëri, si dhe nga Plani Kombëtar për Integrimin Evropian. Ajo koordinon
dhe përgatit raportet përkatëse në lidhje me kapitullin 4, “Lëvizja e lirë e
kapitalit”, dhe kapitullin 17 “Politika ekonomike dhe monetare”. Nga ana
tjetër, ajo është kontribuese edhe në 6 kapituj të tjerë të acquis së Bashkimit
Evropian.
Gjatë gjithë vitit, Banka e Shqipërisë ka dhënë kontributin e saj në përgatitjen
në kohë dhe me cilësi të të gjitha dokumenteve të rëndësishme të përshkruara
më sipër, ndërkohë që ka qenë anëtare aktive në të gjithë takimet e përbashkëta
mes Shqipërisë dhe Komisionit Evropian.
Dokumenti “Strategjia e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor – Një
perspektivë zgjerimi e besueshme”, konfirmon vullnetin e Bashkimit Evropian
për zgjerimin e mëtejshëm të familjes evropiane me vendet e rajonit të Evropës
Juglindore. Më konkretisht, anëtarësimi i këtyre vendeve vlerësohet si një
investim gjeostrategjik i rëndësishëm për një Evropë të qëndrueshme, të fortë
dhe të bashkuar, të bazuar në vlera të përbashkëta. Në mungesë të Raportit
të Progresit, dokumenti më i rëndësishëm në lidhje me fatet e anëtarësimit
evropian të vendit, u prezantua nga Komisioni Evropian në fillim të vitit 2018.
Në dokument vlerësohet përparimi i realizuar dhe theksohet se: “Shqipëria ka
bërë përparim të ndjeshëm në rrugëtimin drejt Evropës dhe Komisioni Evropian
është i gatshëm të hartojë rekomandimet përkatëse për hapjen e negociatave
të anëtarësimit mbi bazën e përmbushjes së kritereve të përcaktuara”.
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Paralelisht, vihet në dukje se thellimi i reformave ekonomike është vital për
adresimin e shpejtë dhe efektiv të dobësive strukturore, ku veçohen konkurrenca
e ulët dhe niveli i lartë i papunësisë.
Në gjithë takimet e përbashkëta të kryera gjatë vitit 2017, është vlerësuar
kontributi i Bankës së Shqipërisë në ruajtjen dhe konsolidimin e mëtejshëm
të ekuilibrave makroekonomikë dhe financiarë të vendit. Politika monetare e
ndjekur nga Banka e Shqipërisë është vlerësuar e përshtatshme për të siguruar
kthimin e inflacionit në objektiv dhe për të mbështetur gjallërimin e aktivitetit
ekonomik.
Banka e Shqipërisë ka vazhduar të monitorojë rregullisht zbatimin e Marrëveshjes
së Stabilizim-Asociimit, si dhe të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian. Ajo
ka marrë pjesë në takimin e Komitetit të Stabilizim-Asociimit, si dhe në takimet
e radhës të nënkomitetit për tregun e brendshëm dhe konkurrencën, si dhe për
çështjet ekonomike, financiare dhe statistikat.
Në kuadër të përftimit të asistencës së huaj teknike, Banka e Shqipërisë ka
vijuar bashkëpunimin e ngushtë me përfaqësuesit e Drejtorisë së Përgjithshme
për Fqinjësinë dhe Zgjerimin në Komisionin Evropian për të përfituar nga
instrumenti i asistencës afatshkurtër TAIEX (Technical Assistance for and
Information Exchange). Ky instrument i ofruar nga Bashkimi Evropian jepet për
të ndihmuar vendet kandidate dhe kandidate potenciale në drejtim të njohjes
dhe përafrimit të legjislacionit dhe standardeve me BE-në.
Për vitin 2017, asistenca në kuadër të TAIEX-it u përqendrua kryesisht në
drejtim të përafrimit të legjislacionit në fushat e: mbikëqyrjes bankare, burimeve
njerëzore, sistemeve të pagesave, administrimin e dokumenteve dhe sistemet
elektronike të sigurisë.
Bashkëpunimi ndërkombëtar

Marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar
Republika e Shqipërisë vazhdon të qëndrojë në kuotën e 139.3 milionë SDR
dhe zotëron 2.858 vota ose 0.06% të shumës së përgjithshme të votave të të
gjithë anëtarëve të FMN-së. Ajo ndodhet në të njëjtën konstituencë me Italinë,
Greqinë, Portugalinë, Maltën dhe San Marinon. Kjo konstituencë ka në total
207.948 vota ose rreth 4.13% të shumës së përgjithshme të votave të të gjithë
anëtarëve të FMN-së.
Në muajin shkurt 2017, përfundoi marrëveshja trevjeçare nën programin
Extended-Fund Facility (EFF) për Shqipërinë, e cila synonte rimëkëmbjen e rritjes
së ekonomisë dhe kontrollin e rritjes së shpejtë të borxhit publik që kërcënonte
stabilitetin ekonomik. Më 24 shkurt u përmbyllën dy rishikimet e fundit të
programit, të cilat sollën disbursimin e shumës 57.28 milionë SDR (rreth 73.2
milionë euro). Shuma totale e akorduar dhe e lëvruar është 295.42 milionë
SDR (rreth 377.3 milionë euro).
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Përfundimi i marrëveshjes 3-vjeçare mbyll një kapitull bashkëpunimi intensiv me
FMN-në. Aktualisht, Shqipëria do të ketë marrëdhënie normale monitorimi dhe
konsultimi me FMN-në, si gjithë vendet e tjera, në kuadrin e diskutimeve për
Artikullin IV. Konsultimet e fundit u mbyllën më 4 dhjetor 2017. Në deklaratën
e Bordit Ekzekutiv të FMN-së, të publikuar më 13 dhjetor 201746 evidentohet
se “ekonomia e Shqipërisë vazhdon të forcohet, duke përfituar nga rritja e
kërkesës së brendshme, nga IHD-të e mëdha që vijnë kryesisht nga sektori
energjetik dhe një rimëkëmbje në partnerët kryesorë tregtarë të BE-së. Dobësitë
fiskale dhe financiare janë ulur; megjithatë, sfidat mbeten nga niveli i lartë
i borxhit publik dhe nevojat për financim, kreditë me probleme (NPL), dhe
dobësitë institucionale që pengojnë investimet. Mandati i qartë i qeverisë
pas fitores së zgjedhjeve në qershor, perspektiva e favorshme ekonomike dhe
perspektivat për hapjen e negociatave për anëtarësim në BE ofrojnë një dritare
mundësie për të rifilluar zbatimin e axhendës së reformave. Shqipëria mbetet
nën Monitorimin e Programit”.
Banka e Shqipërisë ka vazhduar të përfitojë nga asistenca teknike e FMN-së.
Gjatë vitit 2017, përveç dy këshilltarëve afatgjatë, Bankën e Shqipërisë e kanë
vizituar disa misione të FMN-së për të ofruar asistencë teknike dhe ekspertizë
në fusha të tilla si mbikëqyrja bankare, stabiliteti financiar, statistika, politika
monetare dhe kontabiliteti.

Marrëdhëniet me Grupin e Bankës Botërore
Grupi i Bankës Botërore mbështet Shqipërinë përmes Kuadrit të Partneritetit që
mbulon periudhën 2015-2019, i cili synon të mbështesë aspiratat e Shqipërisë
për të pasur rritje të barabartë dhe integrim në Bashkimin Evropian. Ndër vite,
Grupi i Bankës Botërore ka ofruar mbi 2.2 miliardë dollarë asistencë për vendin.
Aktualisht, numërohen nëntë projekte me një total prej 544 milionë dollarësh
kredi të IDA-s dhe kredi të IBRD-së. Shqipëria bën pjesë në konstituencën e
përbërë nga Greqia, Italia, Portugalia, Malta dhe Timori Lindor.
Në kuadër të programit “Për Administrim dhe Konsulencë në Investimin e
Rezervës Valutore” (RAMP), bashkëpunimi me Bankën Botërore ka vijuar në
drejtim të trajnimeve të përvitshme të ofruara sipas nevojave për personelin e
Bankës së Shqipërisë me qëllim ruajtjen, konsolidimin dhe rritjen e mëtejshme
të shkallës së profesionalizmit të punonjësve të angazhuar në procesin e
administrimit të rezervës valutore.
Banka Botërore ka vijuar gjithashtu të financojë pjesëmarrjen e personelit
në programe edukimi të specializuara si CFA (Chartered Financial Analyst),
CIDA (Certified Investments and Derivatives Auditor) dhe PRM (Professional Risk
Manager).
Banka e Shqipërisë ka vijuar bashkëpunimin me Bankën Botërore në kuadër të
implementimit të projektit “Për matjen e kostove të instrumenteve të pagesave”.
46
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Projekti, i cili bazohet në metodologjinë e krijuar nga Banka Botërore, synon
të identifikojë dhe të masë të gjitha llojet e kostove, të cilat mbartin instrumentet
e ndryshme të pagesave të përdorura në ekonomi, me qëllim krijimin e një
strategjie për reformimin dhe zhvillimin efikas të tregut të pagesave. Në vijim
të këtij bashkëpunimi janë iniciuar dhe dy projekte të tjera, të cilat gjithashtu
synojnë promovimin e shërbimeve të pagesave nga perspektiva e remitancave,
si dhe nxitjen e përfshirjes financiare të publikut në këto shërbime.
Si rezultat i hyrjes në fuqi të ligjit për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e
jashtëzakonshme, Banka e Shqipërisë ka përfituar asistencën e BB-së për
ngritjen e Departamentit për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme dhe hartimin e
akteve rregullatore përkatëse.

Marrëdhëniet me institucionet e tjera ndërkombëtare
Përgjatë gjithë vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë, në veprimtarinë e saj, një
vend të veçantë ia ka kushtuar bashkëpunimit me bankat qendrore të Bashkimit
Evropian, ku veçohet finalizimi i marrëveshjes dypalëshe të bashkëpunimit me
Bankën e Italisë në një sërë fushash të bankingut qendror. Po kështu, në mënyrë
intensive është bashkëpunuar edhe me banka të tjera qendrore evropiane, ku
do të veçonim atë të Francës, të Holandës, të Gjermanisë dhe atë të Polonisë.
Gjatë vitit të kaluar ka vazhduar bashkëpunimi me Universitetin e Oksfordit,
duke kulmuar me organizimin e konferencës me temë “Zhvillimet në tregun
bankar dhe infrastruktura e tregjeve financiare. Roli i strukturës, madhësisë dhe
infrastrukturës së tregjeve në zbutjen e rreziqeve dhe ecurinë e ndërmjetësit
financiar”, në datën 9 nëntor 2017.
Banka e Shqipërisë ka vijuar bashkëpunimin me FSVC-në, të fokusuar në
ndërtimin e kapaciteteve të Bankës së Shqipërisë në administrimin e rrezikut
operacional dhe administrimin e vijueshmërisë së biznesit.
Gjatë vitit 2017 vazhdoi bashkëpunimi me Institutin e Gjenevës, në kuadër të
mbështetjes nga ana e Sekretariatit për Çështjet Ekonomike të Shtetit Zviceran
(SECO). Në qendër të këtij bashkëpunimi ishte veprimtaria kërkimore në
Bankën e Shqipërisë në drejtim të modelimit dhe kuptimit më të mirë të lidhjeve
dhe ndërvarësive afatgjata makroekonomike.
Gjatë vitit, Banka e Shqipërisë ka vijuar të mbajë kontakte me Bankën Evropiane
për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në drejtim të rishikimi të rregullores për
mjaftueshmërinë e kapitalit, si dhe ka vazhduar të jetë një pjesëmarrëse
aktive në të gjithë veprimtarinë trajnuese të ofruar nga Qendra për Ekselencë
Financiare, si një institut i specializuar në çështjet ekonomike dhe financiare të
vendeve të Evropës Juglindore.
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Pjesëmarrje në aktivitete ndërkombëtare si konferenca,
forume e seminare
Më poshtë jepet një përmbledhje e aktiviteteve ndërkombëtare, ku kanë marrë
pjesë Administratorët e Bankës së Shqipërisë:
•

Më 16 janar 2017, Guvernatori Sejko mori pjesë në seminarin
e organizuar nga Banka Kombëtare e Austrisë dhe Banka Botërore
mbi prezantimin e raportit të BB-së me temë: “Rreziqet dhe kthimet:
Administrimi i balancave financiare për një rritje ekonomike
gjithëpërfshirëse në Evropë dhe Azinë Qendrore”, Vjenë, Austri.

•

Në datat 17–18 janar 2017, Zëvendësguvernatorja e Parë Gjoni mori
pjesë në Forumin e Evropës Qendrore dhe Lindore, organizuar nga
Euromoney Conferences, Vjenë, Austri.

•

Në datën 8 shkurt 2017, Guvernatori Sejko mori pjesë në Mbledhjen e
Konstituencës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Grupit të Bankës
Botërore, e cila u zhvillua në Romë. Ky takim mblodhi së bashku për të
diskutuar zhvillimet më të fundit të ekonomisë botërore dhe ekonomive
përkatëse, guvernatorët dhe ministrat e financave të vendeve anëtare të
kësaj konstituence.

•

Në datën 6 mars 2017, Zëvendësguvernatorja e Dytë Ahmetaj mori
pjesë në Forumin e 9-të, “Iniciativa e Vjenës për bashkërendimin e
bankave evropiane”, organizuar nga Banka Evropiane e Investimeve
në Luksemburg.

•

Në datat 9-11 maj 2017, Guvernatori Sejko mori pjesë në Mbledhjen
Vjetore të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), “Të
synojmë një rritje të gjelbër dhe gjithëpërfshirëse – Njohje me sfidat
rajonale dhe globale”, Qipro.

•

Në datën 23 maj 2017, Zëvendësguvernatorja e Dytë Ahmetaj mori
pjesë në Dialogun Ekonomiko – Financiar ndërmjet BE - Ballkanit
Perëndimor dhe Turqisë, Bruksel, Belgjikë.

•

Në datat 17-18 maj 2017, Guvernatori Sejko mori pjesë në Mbledhjen
e Grupit Këshillimor dhe në Mbledhjet Vjetore të Fondit Evropian për
Evropën Juglindore (EFSE), në Split, Kroaci. Këtë vit, ishte mbledhja e
10-të vjetore e organizuar nga EFSE dhe me këtë rast u mbajt konferenca
me temë “Krijimi i mundësive të përfshirjes financiare, nisma start–up dhe
sipërmarrja”, ku merrnin pjesë guvernatorë dhe drejtues të lartë bankash
qendrore, përfaqësues nga Fondi Evropian për Evropën Juglindore,
drejtues bankash dhe institucionesh mikrofinanciare, përfaqësues nga
bota e biznesit dhe asaj të medias.
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•

Në datën 12 qershor 2017, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z.
Gent Sejko, mbajti një leksion në Qendrën e Studimeve të Evropës
Juglindore të Universitetit të Oksfordit, në Londër, me temë “Roli i Bankës
Qendrore si një ruajtës i qëndrueshmërisë së çmimeve dhe stabilitetit
financiar të vendit”.

•

Në datën 16 qershor 2017, Guvernatori Sejko mori pjesë në samitin
vjetor të vendeve të rajonit, me temë “Stabiliteti financiar rajonal në
një mjedis të ri global”, Becic, Mal i Zi, në të cilin morën pjesë edhe
guvernatorët e bankave qendrore të Malit të Zi, Maqedonisë, BosnjeHercegovinës, Kroacisë dhe zëvendësguvernatorët e bankave qendrore
të Kosovës dhe Sllovenisë, si dhe ministra të financave dhe drejtorë të
tatimeve nga vendet e rajonit. Ky samit trajtoi zhvillimet më të fundit në
ekonomitë e rajonit si dhe hapat që duhen ndërmarrë për të garantuar
një rritje ekonomike të qëndrueshme.

•

Në datat 10-11 korrik 2017, Guvernatori Sejko mori pjesë në
konferencën e nivelit të lartë “Ripërshpejtimi i konvergjencës në Evropën
Qendrore, Lindore dhe Juglindore - roli i qeverisjes dhe institucioneve”,
organizuar nga Banka Kombëtare e Kroacisë dhe Fondi Monetar
Ndërkombëtar në Dubrovnik, Kroaci.

•

Në datën 5 tetor 2017, Guvernatori Sejko mori pjesë në konferencën
e 7-të për Vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore (EQLJL),
me temë “Cilësia institucionale dhe konvergjenca ekonomike e
qëndrueshme”, organizuar nga Banka Qendrore Evropiane (BQE), në
Frankfurt, Gjermani.

•

Mbledhjet e Pranverës dhe Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar
dhe të Grupit të Bankës Botërore, zhvilluar në Uashington D.C., në
muajt prill dhe tetor 2017, ku Banka e Shqipërisë u përfaqësua me
pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko, Zëvendësguvernatores së Parë
Gjoni dhe përfaqësuesve të tjerë të lartë të saj.

•

Takimet e 37-të dhe 38-të të Klubit të Guvernatorëve të vendeve të Azisë
Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit, në prill 2017 në Antalia
të Turqisë dhe në shtator 2017 në Moskë, Rusi.
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2.12 Transparenca dhe komunikimi me publikun

Komunikimi me publikun përbën një hallkë të rëndësishme në aktivitetin e
Bankës së Shqipërisë, si në përmbushjen e detyrimit për të ofruar transparencë
maksimale të vendimmarrjes dhe efektivitetit të saj, ashtu edhe për arritjen e
objektivit të përhershëm të rritjes së besueshmërisë së këtij institucioni qendror.
Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë e vlerëson komunikimin ndërveprues me
publikun si një çështje parësore dhe me rëndësi strategjike, për të transmetuar
tek opinioni publik, sa më drejt dhe kuptueshëm, politikën monetare të zbatuar
prej saj.

Një bankë qendrore e hapur dhe transparente
Përtej detyrimeve ligjore, Banka e Shqipërisë i komunikon publikut një
informacion të shumëllojshëm lidhur me rolin dhe veprimtarinë e saj, nga
vendimmarrja e Këshillit Mbikëqyrës deri te aktiviteti operacional i përditshëm
i saj. Ky komunikim transparent ndihmon në rritjen e efektivitetit të politikave të
ndjekura nga Banka e Shqipërisë, duke bërë që publiku të kuptojë në kohë dhe
si duhet vendimet e marra prej saj dhe t’i vlerësojë drejt ato.
Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë përdor një sërë kanalesh komunikimi
me qëllim shpjegimin sa më qartë të rolit, objektivit kryesor të saj - ruajtjes së
stabilitetit të çmimeve, - si dhe të mënyrës së përmbushjes së tij.
Strategjia e politikës monetare bazohet në një cikël vendimmarrjeje të
përcaktuar në një kalendar vjetor prej 8 mbledhjesh të Këshillit Mbikëqyrës. Pas
çdo mbledhjeje, zhvillohet konferenca për shtyp e Guvernatorit, i cili shpjegon
për publikun, vendimin e marrë nga Këshilli Mbikëqyrës dhe analizën e
përdorur në mbështetje të vendimit. Në përgjigje të këtij cikli, gjatë vitit 2017,
u organizuan konferencat përkatëse për shtyp, gjatë të cilave Guvernatori i
është përgjigjur edhe interesit të medias për çështje të ndryshme të lidhura me
Bankën e Shqipërisë. Gjatë vitit 2017, konferencat për shtyp janë shoqëruar
me publikimin e fjalimeve të Guvernatorit dhe të zbardhjes së pyetje-përgjigjeve
përkatëse, në gjuhën shqipe dhe angleze.
Gjithashtu, gjatë vitit 2017, pas çdo mbledhjeje u vijua me publikimin e një
përmbledhjeje të shkurtër me vendimet kryesore të marra nga Këshilli Mbikëqyrës
i Bankës së Shqipërisë. Të gjitha vendimet publike të Këshillit Mbikëqyrës u
botuan të plota në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë, në 9 numra të këtij
botimi.
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Përveç vendimmarrjes së politikës monetare, Banka e Shqipërisë publikon
informacion të zgjeruar edhe në fushën e mbikëqyrjes bankare dhe të stabilitetit
financiar, nga të cilat veçojmë Raportin Vjetor të Mbikëqyrjes dhe Raportin
e Stabilitetit Financiar, një dokument që analizon zhvillimet me rëndësi të
sistemit financiar gjatë një periudhe gjashtëmujore dhe evidenton faktorët që
përfaqësojnë rrezik sistemik.
Komunikimi i Bankës së Shqipërisë plotësohet më tej në mënyrë të vazhdueshme
dhe në kohë reale me një sërë vrojtimesh, analizash, të dhënash, vlerësimesh
e opinionesh të Bankës së Shqipërisë mbi gjendjen makroekonomike të vendit
dhe rolin e Bankës në mbështetje të stabilitetit financiar të tij. Gjatë vitit 2017,
veprimtaria e Bankës së Shqipërisë i është komunikuar publikut kryesisht
nëpërmjet 122 njoftimeve e deklaratave për shtyp, fjalimeve, intervistave e
pjesëmarrjeve në emisione televizive.
Komunikimi me publikun i përgjigjet interesit, nivelit akademik dhe formimit
profesional të grupeve të targetuara të Bankës së Shqipërisë, ku ndër to një
vend të rëndësishëm zë dhe media. Në këtë kuadër, media informohet dhe
sensibilizohet në vazhdimësi mbi çështje që lidhen, si me Bankën e Shqipërisë,
ashtu edhe me ecurinë ekonomike dhe financiare të vendit. Edhe gjatë vitit
2017, ka vijuar komunikimi me median, nëpërmjet konferencave për shtyp,
fjalimeve, prezantimeve dhe kumtesave të mbajtura në aktivitete të organizuara
nga Banka e Shqipërisë apo institucione të tjera vendase dhe të huaja,
intervistave të dedikuara apo pjesëmarrjes në emisione televizive, shprehjes
së qëndrimeve për çështje specifike me interes për Bankën e Shqipërisë apo
aktiviteteve të tjera publike të Guvernatorit dhe përfaqësuesve të tjerë të saj.
Gjatë këtij viti, për mediat janë zhvilluar edhe 7 prezantime “off the records” të
raporteve të saj periodike. Këto takime synojnë orientimin e medias në leximin
e drejtë të vendimmarrjes së Bankës së Shqipërisë dhe vlerësohen si një mjet
mjaft efikas komunikimi.
Për të rritur ndërveprimin me publikun, gjatë vitit 2017 kemi shtuar edhe
komunikimin dixhital nëpërmjet rrjeteve sociale Twitter (informacion), YouTube
(video) dhe Flickr (foto), duke transmetuar aktivitetin e përgjithshëm të Bankës
së Shqipërisë tek opinioni publik, në një kohë sa më të shpejtë dhe të plotë.

Aktivitete brenda vendit
•

Në datën 2 shkurt 2017, nën drejtimin e Zëvendësguvernatores të Dytë,
zj. Natasha Ahmetaj, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën
Botërore organizoi workshop-in “Sistemi financiar në Shqipëri – Nga
skenarët e 2025-ës, te veprimi në ditët e sotme”. Workshop-i u konceptua
si një platformë dinamike diskutimi për të shkëmbyer mendime lidhur me
sfidat, identifikimin dhe menaxhimin e rreziqeve, testimin e strategjive të
ndryshme, duke e sjellë të ardhmen në mendimin e përditshëm.
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•

Me nismën dhe nën drejtimin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë,
z. Gent Sejko, në datën 15 shkurt 2017, u zhvillua një takim diskutimi
midis Bankës së Shqipërisë dhe Bordit Drejtues të Shoqatës Shqiptare
të Bankave. Qëllimi kryesor i këtij takimi ishte intensifikimi i dialogut
dhe bashkëpunimit midis Bankës së Shqipërisë, Shoqatës Shqiptare të
Bankave dhe bankave tregtare që operojnë në Shqipëri, për çështje të
lidhura veçanërisht me sigurinë e zhvillimit të aktivitetit bankar, gjatë
transportimit të vlerave monetare, si dhe për të diskutuar mbi aktivitetin
financiar, kreditues dhe operacional të sistemit bankar.

•

Në datat 4-5 maj 2017, Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me Fondin
Monetar Ndërkombëtar dhe me ndihmën financiare të Qeverisë Zvicerane
nëpërmjet Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike,
organizoi konferencën “Normat negative të interesit në Eurozonë
dhe ndikimi i tyre në politikat dhe instrumentet e bankave qendrore të
vendeve të Ballkanit Perëndimor”. Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin
përfaqësues të nivelit të lartë nga bankat qendrore të vendeve të Ballkanit
Perëndimor, përfshirë Bankën Qendrore të Bosnje-Hercegovinës, Bankën
Qendrore të Kosovës, Bankën Kombëtare të Republikës së Maqedonisë,
Bankën Kombëtare të Serbisë, Bankën Qendrore Evropiane, bankat
qendrore të vendeve pranë Eurozonës, përfshirë Bankën Kombëtare
të Bullgarisë, Bankën Kombëtare të Kroacisë, Bankën Qendrore të
Republikës së Hungarisë, Bankën Kombëtare të Rumanisë, Bankën
Kombëtare Zvicerane, Bankën për Rregullime Ndërkombëtare (BIS), si
dhe përfaqësues të akademisë.

•

Komiteti Kombëtar i Sistemeve të Pagesave zhvilloi mbledhjen e tij të
tretë në datën 9 maj 2017, drejtuar nga Zëvendësguvernatorja e Parë e
Bankës së Shqipërisë, zj. Elisabeta Gjoni, e cila është njëkohësisht edhe
Kryetare e këtij Komiteti. Qëllimi i këtij komiteti është të mbështesë dhe të
kontribuojë në rritjen e sigurisë, qëndrueshmërisë dhe efikasitetit të sistemit
kombëtar të pagesave në Shqipëri. Përtej rolit këshillues, Komiteti synon
të lehtësojë procesin e implementimit të masave të marra nga autoritetet
përkatëse, përmes nxitjes së bashkëveprimit.

•

Në datën 5 shtator 2017, Banka e Shqipërisë organizoi workshop-in
“Faktoringu në Shqipëri”, në bashkëpunim me Bankën Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim. Qëllimi i këtij workshop-i ishte t’i ndihmojë bankat
dhe institucionet financiare të ndërgjegjësohen për avantazhet e zgjerimit
të shërbimit faktoring në Shqipëri, si një mundësi për të financuar biznesin,
sidomos ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

•

Në datën 6 nëntor 2017, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent
Sejko, priti në një vizitë zyrtare në ambientet e Bankës së Shqipërisë,
Guvernatorin e Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë, z. Murat
Çetinkaya. Gjatë kësaj vizite, u zhvillua dhe ceremonia e nënshkrimit
të një Memorandumi Bashkëpunimi, i cili kishte si qëllim rritjen e
bashkëpunimit midis dy bankave qendrore.

•

Në datën 9 nëntor 2017, Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me
Qendrën e Studimeve të Evropës Juglindore të Universitetit të Oksfordit,
zhvilloi konferencën e saj vjetore “Zhvillimet në tregun bankar dhe
infrastruktura e tregjeve financiare. Roli i strukturës, madhësisë dhe
infrastrukturës së tregjeve në zbutjen e rreziqeve dhe ecurinë e
ndërmjetësit financiar”. Kjo konferencë u organizua në tre sesione, të
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cilat u paraprinë nga fjalët përshëndetëse të Presidentit të Republikës së
Shqipërisë, z. Ilir Meta, Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent
Sejko, Ministrit të Financave dhe të Ekonomisë, z. Arben Ahmetaj dhe
Drejtorit të Qendrës së Studimeve të Evropës Juglindore në Universitetin
e Oksford-it, z. Othon Anastasakis.
•

Në datat 4-5 dhjetor 2017, Banka e Shqipërisë organizoi workshop-in
e 11-të të Kërkimeve Ekonomike për Evropën Juglindore. Ky seminar, i
organizuar për të njëmbëdhjetin vit radhazi nga Banka e Shqipërisë, ka
për qëllim të nxisë diskutimin dhe promovimin e kërkimit ekonomik, si dhe
bashkëpunimin rajonal në Evropën Juglindore. Në këtë aktivitet morën
pjesë përfaqësues të bankave qendrore evropiane të rajonit, akademikë
nga universitete dhe institucione financiare ndërkombëtare si dhe ekspertë
të Bankës së Shqipërisë.

•

Në datën 11 dhjetor 2017, u zhvillua një takim i nivelit të lartë midis
Bankës së Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Diasporën, bankave tregtare
dhe subjekteve financiare jobanka të angazhuara në fushën e transfertave
monetare që operojnë në vendin tonë. Në fund të këtij takimi u nënshkrua
edhe Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Bankës së Shqipërisë, Ministrit
të Shtetit për Diasporën dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Ky
memorandum synonte rritjen e ndërgjegjësimit, lehtësimin e dialogut dhe
nxitjen e bashkëpunimit të efektshëm midis palëve për çështje që kanë të
bëjnë me kontributin e dërgesave në para nga emigrantët shqiptarë në
diasporë për zhvillimin e ekonomisë.

•

Në datën 15 dhjetor 2017, me rastin e mbylljes së vitit, Guvernatori
Sejko zhvilloi një takim me gazetarë të medias së shkruar dhe asaj
elektronike, analistë të ekonomisë, drejtues dhe përfaqësues të tjerë
të medias në Shqipëri. Gjatë këtij aktiviteti, u ndanë dhe tre çmimet e
konkursit të hapur “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për
vitin 2017”. Ky konkurs organizohet çdo vit nga Banka e Shqipërisë dhe
i dedikohet studentëve shqiptarë të diplomuar gjatë periudhës, brenda
dhe jashtë vendit, për punë kërkimore-shkencore në çështje të lidhura
me ekonomiksin monetar e ndërkombëtar, stabilitetin e çmimeve dhe atë
financiar, integrimin ekonomik etj.

Një bankë qendrore e përgjegjshme dhe llogaridhënëse
Si një institucion i pavarur, Banka e Shqipërisë synon të informojë qytetarët dhe
në veçanti Kuvendin e Shqipërisë mbi gjithë veprimtarinë e saj.
Marrëdhëniet institucionale me Kuvendin e Shqipërisë zhvillohen në disa
drejtime, ku vendin më të rëndësishëm e zënë seancat dëgjimore të Guvernatorit
në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave. Si çdo vit, në muajin
maj 2017, Guvernatori prezantoi Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë në
këtë Komision, duke iu përgjigjur edhe interesit të deputetëve për çështje të
veçanta të lidhura me të. Nndërkohë në muajin nëntor vitit 2017, Guvernatori
ka prezantuar në një seancë dëgjimore të dedikuar edhe opinionin e Bankës
Banka e Shqipërisë
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së Shqipërisë për pikat kryesore të projektbuxhetit të shtetit për vitin pasardhës
2018.
Qytetarët mund të gjejnë informacion të plotë dhe të përditësuar mbi gjendjen
ekonomiko-financiare dhe zhvillimet kryesore makroekonomike të vendit, si dhe
rolin e kontributin e Bankës së Shqipërisë në këtë drejtim, në faqen zyrtare të
internetit, www.bankofalbania.org. Gjatë vitit 2017, faqja e internetit pati
rreth 960 mijë vizitorë, të cilët e vizituan faqen tonë rreth 2,800,000 herë dhe
shfletuan në total rreth 5,300,000 rubrika.
Faqja jonë pasurohet vazhdimisht me një sistem të gjerë statistikash për shumë
sektorë të ekonomisë shqiptare, si: sektori bankar, sektori fiskal, sektori real
dhe sektori i jashtëm; të cilat publikohen sipas një kalendari të përcaktuar që
përditësohet çdo gjashtëmujor. Statistikat e Bankës së Shqipërisë gjenden edhe
në raportet mujore statistikore dhe në raportet tremujore të politikës monetare.
Kjo faqe ofron edhe të gjitha botimet e Bankës së Shqipërisë, të cilat përmbledhin
informacion të përditësuar mbi ekonominë shqiptare dhe atë botërore; mbi
zhvillimet në sistemin bankar dhe atë financiar; stabilitetin financiar e paranë;
ndryshimet e pasurimet e legjislacionit bankar dhe të kuadrit të tij rregullator; si
dhe mbi çështje të tjera, duke u konsoliduar kështu si burim informacionesh të
sakta dhe të besueshme për publikun.
Duke qenë se faqja e internetit përbën një nga mjetet kryesore të komunikimit
me publikun e gjerë dhe gjithë grupet e interesit, Banka e Shqipërisë ka
ndërmarrë projektin e ridizenjimit të kësaj faqeje gjatë vitit 2017. Ky projekt
synon përmirësimin e cilësisë, paraqitjes vizuale dhe lehtësisë në përdorimin e
saj, elemente të cilat do të ndihmojnë në përcjelljen e filozofisë së komunikimit
të Bankës së Shqipërisë. Faqja e re e internetit do të lançohet brenda tremujorit
të parë të vitit 2018.
Botimet e realizuara gjatë vitit 2017 janë, si çdo vit, periodike dhe
joperiodike, dhe numërojnë rreth 3,400 faqe analiza, statistika dhe studime
në gjuhën shqipe dhe atë angleze. Seti i raporteve periodike edhe gjatë
këtij viti ka ruajtur të njëjtën strukturë: Raporti Vjetor (vjetor), Raporti i Politikës
Monetare (tremujor), Raporti i Stabilitetit Financiar (gjashtëmujor) dhe Raporti
i Mbikëqyrjes (vjetor). Përveç raporteve periodike, kjo gamë pasurohet më tej
me Buletinin Zyrtar (në varësi të mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës), Revistën
Ekonomike (gjashtëmujore), revistën “Të reja shkencore në Bankën e Shqipërisë”
(gjashtëmujore), Librin e konferencës vjetore shkencore 2016. Këtë vit, setit
të botimeve i është shtuar Revista “Bankingu Qendror”, që përmbledh gjithë
veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë nëpër të cilën ka kaluar vendimmarrja e
politikave ekonomike dhe financiare, gjatë një gjashtëmujori. Ajo pasqyron
gjithashtu momentet më të rëndësishme të lidhura me aktivitetin mbikëqyrës, atë
operacional, rolin edukues, kontributin social e kulturor, si dhe veprimtarinë e
Bankës kushtuar promovimit të vlerave kombëtare.
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Gjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë ka vijuar politikën e shpërndarjes falas
të botimeve të saj, duke pasur në konsideratë edhe përqasjen në fushën e
përgjegjshmërisë sociale të reduktimit të botimeve në letër.
Në funksion të informimit të publikut, Banka e Shqipërisë i përgjigjet edhe
kërkesave të shumta për informacion të qytetarëve në formë të shkruar ose në
formë elektronike, në varësi të përzgjedhjes që kanë bërë ata vetë. Gjatë vitit
2017, i janë kthyer përgjigje 177 kërkesave zyrtare drejtuar koordinatorit për
të drejtën e informimit dhe rreth 180 e-mail-eve drejtuar adresës elektronike të
përgjithshme të Bankës së Shqipërisë.
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2.13 Edukimi i publikut dhe muzeu i Bankës së
Shqipërisë

Pjesa dërmuese e bankave qendrore bashkëkohore i kushtojnë vëmendje
dhe burime të veçanta edukimit financiar dhe ekonomik të publikut. Kjo
për arsye se një publik i informuar ka më shumë mundësi të kuptojë dhe
të pranojë vendimet komplekse që Banka Qendrore merr. Investimi në
kulturën financiare të publikut të gjerë i ndihmon bankat qendrore të rrisin
efektivitetin e politikës monetare, për të ndërtuar dhe vënë në funksionim
efikas mekanizmat e përçimit në ekonomi të vendimeve të saj. Një kulturë e
tillë ndihmon konsumatorët, prodhuesit dhe investuesit të marrin vendime të
goditura financiare dhe Bankën Qendrore të arrijë më lehtë objektivin e saj.

Prej mëse një dhjetëvjeçari, Banka e Shqipërisë është angazhuar në zgjerimin
dhe thellimin e kulturës financiare të publikut në vend, e veçanërisht të brezit
të ri. Programet, aktivitetet dhe botimet e veçanta edukative të përgatitura nga
Banka e Shqipërisë në këtë drejtim, kanë dy objektiva kryesorë: prezantimin e
rolit dhe funksioneve të Bankës Qendrore tek publiku dhe kultivimin e përforcimin
e një kulture financiare në shoqërinë shqiptare. Edukimi i publikut është parë
nga Banka e Shqipërisë si një mundësi më shumë për të siguruar një ambient
të përshtatshëm të zhvillimit të veprimtarisë së saj; si një domosdoshmëri për
krijimin e bazës për zhvillimin e një komunikimi interaktiv me publikun; si një mjet
i pazëvendësueshëm në funksion të rritjes së reputacionit dhe besueshmërisë së
saj, dhe si një mënyrë efikase e rritjes së transparencës dhe përgjegjshmërisë,
që ajo synon të transmetojë.
Në përmbushje të objektivit të rritjes së kulturës financiare në vend, gjatë vitit
2017, ka vijuar puna për edukimin e publikut në disa drejtime, të tilla si:
Muzeu i Bankës së Shqipërisë. Muzeu i Bankës së Shqipërisë është jo
vetëm një muze me informacione numizmatike e historike, por shërben edhe
për shpërndarjen e njohurive financiare tek vizitorët e tij, përmes botimeve
edukative, materialeve audio-vizuale dhe prezantimeve mbi tematika që lidhen
me bankingun qendror dhe financat, për grupet e nxënësve dhe studentëve që
e vizitojnë.
Botimet edukative. Gjatë vitit 2017, ka vijuar shpërndarja e teksteve mësimore
“Financat personale në duart tuaja” për 10 shkolla të mesme të vendit që kanë
zgjedhur ta zhvillojnë lëndën (gjithsej 1990 tekste). Nga ana tjetër, ka vijuar
shpërndarja e broshurave dhe materialeve edukative të përgatitura në vitet
paraardhëse.
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Java Globale e Parasë. Më 27 mars 2017, në ambientet e Bankës së
Shqipërisë, u çel Java e Parasë (27 mars - 2 prill 2017), një festë mbarëbotërore
e parasë, e cila ka për qëllim ndërgjegjësimin e brezit të ri për të qenë qytetarë
të ardhshëm të përgjegjshëm dhe të aftë financiarisht.
Banka e Shqipërisë mori pjesë për herë të katërt në këtë kremtim, ku në
bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave, me mbështetjen e Ministrisë
së Arsimit dhe Sportit, Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD), Junior
Achievement (JA) dhe Shërbimit Kombëtar për Rininë (SHKR), organizoi aktivitete
edukative dhe ndërgjegjësuese, duke përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë rreth
2200 fëmijë dhe të rinj. Aktivitetet edukative të Javës së Parasë në Shqipëri,
përfshinë: leksione për studentë universitarë të mbajtura nga Guvernatori dhe
drejtues të Bankës së Shqipërisë, konkurse shkollore dhe televizive, vizita në
Muzeun e Bankës së Shqipërisë dhe në banka tregtare, shfaqje teatrale dhe
ekspozita edukuese me piktura për fëmijë.
Faqja e Bankës së Shqipërisë në Facebook. E krijuar në vitin 2014, me qëllim
nxitjen dhe kultivimin e një kulture financiare, faqja e Bankës së Shqipërisë në
Facebook, ka shërbyer si një tjetër mënyrë për t’iu afruar publikut, kryesisht atij
më të ri në moshë. Gjatë vitit 2017, janë publikuar rreth 125 postime për ta
njohur publikun me materiale edukative, kuriozitete numizmatike, aktivitetet dhe
botimet e Bankës, duke arritur në një numër prej mbi 11.000 ndjekësish.
Muzeu i Bankës së Shqipërisë
Muzeu i Bankës së Shqipërisë u inaugurua më 30 tetor 2015. Ai ndodhet brenda
ndërtesës së bankës qendrore në sheshin kryesor të kryeqytetit dhe shtrihet në dy
kate, ku secili është konceptuar si një hapësirë e pavarur nga tjetra.
Në katin e parë, në të cilin ndodhet edhe Dhoma e Thesarit ose siç njihet ndryshe
“Rondo”, prezantohet koleksioni i pasur numizmatik i Bankës së Shqipërisë.
Vizitorët mund të njihen nga afër me vlerat historike dhe numizmatike që mbart
monedha, përmes ekspozimit të thesareve, koleksioneve të monedhave dhe
kartëmonedhave, që kanë qarkulluar dhe janë përdorur në territoret historike të
vendit, nga antikiteti deri në ditët e sotme.
Në katin e dytë prezantohet historia e institucionit të bankës qendrore në
Shqipëri, roli i saj në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe në garantimin e
stabilitetit financiar të vendit, si dhe funksionet kushtetuese. Me një fokus të
veçantë në edukimin e publikut, kati i dytë i tij shërben edhe si një qendër
informacioni, ku vizitorët mund të informohen në mënyrë interaktive, si dhe të
zhvillojnë orë mësimore, leksione apo aktivitete të tjera didaktike në fushën e
parasë dhe të ekonomisë.
Gjatë vitit 2017, Muzeu i Bankës së Shqipërisë është vizituar nga 3248
vizitorë kundrejt 2103 vizitorëve gjatë vitit 2016.
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Aktivitetet e Muzeut të Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2017
Çdo vit, Muzeu i Bankës së Shqipërisë organizon aktivitete me qëllim tërheqjen
e vizitorëve të rinj dhe rritjen e bashkëpunimit me studiues, akademikë, muze
të ngjashëm dhe jo vetëm, si dhe me institucionet e specializuara në kërkimet
ekonomike, historike dhe të trashëgimisë kulturore.
Për vitin 2017, Muzeu zhvilloi aktivitetet e mëposhtme:
1.

Kuriozitete nga Thesari: Arti i kartëmonedhës shqiptare

Më 18 maj 2017, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Muzeve, Muzeu i
Bankës së Shqipërisë organizoi mbajtjen e një leksioni me tematikë “Kuriozitete
nga Thesari: Arti i kartëmonedhës shqiptare”. Aktiviteti vijoi me një ekspozitë të
përkohshme të skicave, vizatimeve dhe materialeve ndihmëse të përdorura për
dizenjimin e kartëmonedhave shqiptare dhe skica e punime të tjera të studentëve
të Universitetit të Arteve, të lidhura me kartëmonedhën.
2.
Konferenca ndërkombëtare “Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga
antikiteti deri në ditët tona”
Konferenca e parë e Muzeut të Bankës së Shqipërisë u organizua në datat 14-15
qershor 2017, me temë: “Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti deri në
ditët tona”. Dita e parë e konferencës mblodhi së bashku historianë, numizmatë,
arkeologë, e studiues të historisë monetare e ekonomike, për të prezantuar
e diskutuar gjetjet e studimeve të tyre në fushën e prodhimit dhe qarkullimit
monetar, historisë ekonomike dhe zhvillimit të bankingut në vendin tonë, nga
antikiteti e deri në ditët tona. Aktiviteti u organizua në katër sesione në të cilat
u prezantuan 20 kumtesa. Dita e dytë e konferencës iu dedikua rolit edukues të
muzeve të bankave qendrore në njohjen e historisë së parasë, bankingut dhe
rritjes së kulturës financiare përmes ekspozitave, edukimit dhe inovacionit, duke
mbledhur së bashku homologë nga 7 muze të bankave qendrore të rajonit.
3.	Cikli i leksioneve “Netët e Muzeut”
Qëllimi i ciklit me leksione “Netët e Muzeut” është bashkërendimi dhe integrimi
i njohurive mbi monedhën në ekspozitën e Muzeut të Bankës së Shqipërisë me
informacionin e gjendur në arkiva, biblioteka, koleksione private apo edhe atë
të shfaqur përmes arkitekturës, skulpturës, arteve vizive dhe fotove të muzeve
të tjera të vendit. Leksionet vijojnë me vizita të Muzeut.
Leksioni i parë u mbajt nga z. Artan Lame, me temë “Monetimi në trojet shqiptare
gjatë Periudhës Osmane”, 30 tetor 2017. Leksioni trajtoi çështjet e monedhës
osmane, që prej lindjes së saj në shek. XIV deri në Reformat e Tanzimatit në shek.
XIX, karakteristikat dhe llojet e monedhave të qarkulluara në trojet shqiptare.
Leksioni u ndal edhe në qarkullimin e monedhave evropiane, të përdorura në
trojet shqiptare para dhe gjatë përdorimit të monedhës osmane.
Leksioni i dytë i ciklit “Netët e Muzeut”, u mbajt nga Prof. Dr. Nevila Nika, UET,
me temë: “Arkivi: Banka e kujtesës”, 20 nëntor 2017. Lektorja referoi mbi arkivat
si një trashëgimi unike dhe e pazëvendësueshme që kalon nga një gjeneratë
tek tjetra, si dhe mbi rolin thelbësor që ato luajnë në zhvillimin e shoqërive pasi
ruajnë e kontribuojnë në kujtesën individuale e kolektive.
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