
22 maj 2002.

Përshëndetje e z. Fatos Ibrahimi, zëvendësguvernator i parë i Bankës së
Shqipërisë, në konferencën me titull:

“EKONOMIA SHQIPTARE NË FOKUSIN E STUDENTËVE TË FINANCËS”

Më lejoni të falenderoj organizatorët e konferencës për ftesën që më bënë për ta
përshëndetur atë. Për mua është kënaqësi e veçantë të drejtoj këtë përshëndetje
për studentët e këtij Fakulteti ku unë kam punuar si pedagog për shumë vite por
edhe për kolegët e mi të ardhshëm në cilësinë e zëvendësguvernatorit të Bankës
së Shqipërisë. Debatin e sotëm unë do ta konsideroja mjaft të rëndësishëm dhe
me vlera për disa arsye:

Së pari, zhvillohet një debat. Të gjithë e dimë se sa pak është e zhvilluar kultura
e debatit në Shqipëri dhe sa probleme do të gjenin zgjidhjen më të drejtë nëse do
të debatoheshin më parë. Në këtë drejtim pa frikë mund të them se me këtë
konferencë po jepni një shembull mjaft të mirë për të edukuar kulturën e debatit
në Shqipëri.

Së dyti, zhvillohet një debat për çështje të ekonomisë dhe financave. Problemet
e ekonomisë dhe të financave në vend, në kushtet kur në mendjen e të gjithëve
qarkullon vetëm politika, janë kaluar në dorë të dytë. Me këtë konferencë
studentët po japin një mësim të mirë se ku duhet të përqendrohet vëmendja e të
gjithëve, por sidomos e autoriteteve vendimmarrëse. Ajo ç’ka duhet të
shqetësojë çdokënd është ekonomia dhe sa më shumë të debatohet për të aq
më tepër kemi përfitime.

Së treti, zhvillohet një debat për ekonominë prej studentëve. Në rastet e pakta të
debateve publike mbi ekonominë janë angazhuar ekonomistë të njohur apo
drejtues institucionesh apo edhe pedagogët tuaj. Ky është rasti i parë që për këtë
fushë të rëndësishme angazhohen studentë. Megjithëse ende nuk jeni diplomuar
angazhimi juaj për të debatuar mbi ekonominë shqiptare flet për seriozitetin me
të cilin po edukoheni, për rritje të cilësisë së përgatitjes tuaj dhe për më tepër për
rritjen e guximit qytetar për të thënë publikisht problemet që shqetësojnë
ekonominë e vendit. Këta janë tregues që premtojnë për përgjegjshmëri më të
madhe nga ana juaj, nesër, kur të bëheni akademikë apo pjesë e administratës
publike, kur të angazhoheni në veprimtari konkrete dhe që sigurisht do të ndikojë
për të hartuar e marrë vendime më të drejta e më të suksesshme.

Ajo që tërheq vëmendjen time si ish-pedagog i lëndëve bankare është debati i
mbi zhvillimin e sistemit financiar dhe sidomos atij bankar në veçanti. Një
ekonomi mund të ekzistojë pa patur banka, por kurrsesi nuk mund të mendojmë
se mund të kemi ekonomi të zhvilluar pa zhvilluar bankat dhe institucionet e tjera
financiare. Ndërmjetësit financiarë janë kthyer sot në pikat nevralgjike të çdo



ekonomie. Për fat të keq, Shqipëria, megjithë përparimet që ka patur në 10 vitet
e fundit, ka ende një sistem financiar të pazhvilluar, që ofron pak produkte për
klientët, që ofron shërbim me kosto lartë, ka dominimin në shërbimet e ofruara,
ka nivel të ulët të kreditimit të ekonomisë, nuk janë përhapur gjerësisht
instrumentet e pagesave dhe për më tepër ende nuk ka mundur të zhvillojë
tregun e kapitaleve, duke kufizuar kështu mundësitë për financim të ekonomisë
dhe qarkullim efikas të kapitaleve në Shqipëri.

Është me mjaft rëndësi që studentët shqetësohen dhe trajtojnë probleme të
dominimit të tregut bankar dhe nxitjes e rritjes së konkurrencës në të apo të
likuiditetit të sitemit bankar dhe administrimit të tij. Është e dobishme që në
kuadër të diskutimit të ekonomisë shqiptare, sektori bankar të marrë vëmendjen
që duhet dhe të studjohet si i lidhur ngushtë dhe me kontribut të ndjeshëm në
rritjen e ekonomisë.

Përgatitja për debatin e sotëm mund të ketë kërkuar mund prej jush dhe ndoshta
edhe keni ndjerë vështirësi për shkak të mundësive relativisht të kufizuara në
shfrytëzimin e literaturës dhe sidomos në lehtësitë që ofrohen për përdorimin e të
dhënave nga institucione të ndryshme. Megjithatë, mundimi është i vlefshëm.
Debati që zhvillohet do të kontribuojë në rritjen e pjekurisë tuaj profesionale pasi
ato ç’ka keni mësuar nga leksionet jeni munduar t’i shikoni në rastin konkret të
ekonomisë shqiptare. Akoma më shumë janë të vlefshme dhe përpjekjet tuaja
për të dhënë ndonjë rekomandim. E gjithë kjo përpjekje ju ka aftësuar më tepër
dhe përgatitur më mirë për të dalë me më shumë cilësi në tregun e punës, i cili
gjithnjë e më tepër po bëhet konkurrues.

Une ju uroj suksese të mëtejshme dhe gjej rastin të theksoj edhe njëherë
kënaqësinë që debatoj qysh sot me kolegët e mi të ardhshëm.




