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hyrje

Të nderuar lexues,

Që nga viti 1998, shumë prej jush janë mësuar të marrin çdo tre muaj Buletinin Ekonomik 
të Bankës së Shqipërisë, i cili përmes analizave dhe vlerësimeve të tij, ju ka ndihmuar të 
njiheni me zhvillimet në ekonominë e jashtme dhe atë vendase, ndikimet në inflacion 
dhe politikën monetare të ndjekur nga Banka për mbajtjen nën kontroll të tij. Pjesë e 
Buletinit Ekonomik kanë qenë edhe materiale të tjera të larmishme, që kanë pasqyruar 
punën dhe studimet e ekspertëve të bankës qendrore ndër vite.

Në kuadër të politikës së saj për informimin e publikut, Banka e Shqipërisë tregohet 
vazhdimisht e kujdesshme në rishikimin dhe përmirësimin e botimeve të saj. Nga viti 
2010, serisë së botimeve tona i shtohet një botim i ri: Buletini i Bankës së Shqipërisë, 
me një periodicitet gjashtëmujor. Buletini në fjalë vjen te ju si rrjedhojë e ristrukturimit 
të Buletinit Ekonomik, ku deklarata e politikës monetare tashmë publikohet si raport 
tremujor më vete.

Në hyrje të Buletinit të Bankës së Shqipërisë do të gjeni “Editorialin”, i cili do t’ju njohë 
me aktivitetin, angazhimin apo projektin më madhor për periudhën e trajtuar. Temat 
e prekura prej tij mund të zhvendosen nga politika monetare tek mbikëqyrja bankare, 
nga sistemet e pagesave tek integrimi evropian, nga edukimi i publikut tek emisioni i 
monedhave dhe kartëmonedhave kombëtare, në varësi të detyrave dhe funksioneve të 
shumta që mbulon banka qendrore.

Rubrikat e tjera të këtij botimi do të ndajnë me publikun aktivitetet, projektet dhe aspiratat 
e Bankës së Shqipërisë për t’u zhvilluar dhe konsoliduar si një institucion transparent 
dhe profesional në përmbushjen e objektivave të tij. 

 Ju ftojmë ta mirëprisni dhe ta vlerësoni këtë botim!
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1. inFormacion i përgjithShëm 

• marrëveshja e Stabilizim asociimit (mSa), pas ratifikimit të saj nga të 
gjitha vendet anëtare të Bashkimit evropian (Be-së), hyri në fuqi në 
datë 1 prill 2009, duke i hapur kështu rrugën Shqipërisë drejt aplikimit 
në Be për marrjen e statusit të vendit kandidat. 

• aplikimi për anëtarësim në Be u paraqit më 28 prill 2009 dhe në 
bazë të procedurave të përcaktuara në traktatin e Bashkimit evropian, 
komisioni i Be-së duhet të paraqesë opinionin e tij në lidhje me 
aftësinë e Shqipërisë për të përmbushur kushtet e anëtarësimit. 

• komisioni, për përgatitjen e këtij opinioni, mbështetet në plotësimin 
e pyetësorit1. plotësimi i këtij pyetësori nga autoritetet shqiptare do të 
ndihmojë komisionin evropian për të kuptuar dhe vlerësuar situatën 
aktuale në vend përsa i përket përmbushjes së detyrimeve në fusha të 
caktuara dhe perspektivën e vendit në plotësimin e standardeve për 
anëtarësim. 

• nëse komisioni dorëzon një opinion pozitiv në këshill dhe këshilli 
vendos unanimisht një mandat negociimi, atëherë negociatat fillojnë 
zyrtarisht midis vendit kandidat dhe të gjitha shteteve anëtare të Be-
së. në këtë moment, vendi që aplikon, automatikisht fiton statusin e 
vendit kandidat për anëtarësim në Be. 

në datën 16 dhjetor 2009, kryetari i Delegacionit të Be-së në Shqipëri, 
z. helmut lohan i dorëzoi kryeministrit, z. Sali Berisha, pyetësorin. përgjigjet 
që u përgatitën nga autoritetet shqiptare shërbejnë si bazë për opinionin që 
komisioni evropian mbi aplikimin për anëtarësim që Shqipëria paraqiti në 
muajin prill 2009. 

2. Fazat përgatitore

Faza e parë e përgatitjeve për pyetësorin e komisionit evropian përfshiu një 
numër aktivitetesh, të cilat mund të përmblidhen si më poshtë:

1 Pyetësori përmban 2284 pyetje, të cilat kanë të bëjnë me të gjitha segmentet e kuadrit ligjor 
evropian dhe kriteret e Kopenhagës për anëtarësim në BE.

eDitorial

INFORMACION I PËRGJITHSHËM MBI KONTRIBUTIN E BANKËS SË 
SHQIPËRISË NË PËRGATITJEN E PYETËSORIT TË KOMISIONIT EVROPIAN
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a) krijimi i bazës ligjore për procesin e plotësimit të pyetësorit të komisionit 
evropian ku përfshihen:

• urdhri i kryeministrit nr.183, datë 11.12.2009 “për ngritjen e grupeve 
ndërinstitucionale të punës; dhe

• Vendimi i këshillit të ministrave nr.1193, datë 03.12.2009 “për 
procedurat e përkthimit”.

b) pas krijimit të bazës ligjore, u ngritën strukturat organizative të veçanta 
për hartimin e përgjigjeve dhe kontrollin e cilësisë. 

• organi vendimmarrës për miratimin e përgjigjeve dhe paraqitjen e 
tyre përpara komisionit evropian ishte këshilli i ministrave. këshilli 
i ministrave miratoi të gjitha përgjigjet për pyetësorin e komisionit 
evropian si dhe përkthimin e përgjigjeve në gjuhën angleze.

• ndërsa, komiteti ndërministror për integrimin evropian (knie) ishte 
organi që udhëhoqi të gjithë procesin, lidhur me kontrollin e cilësisë 
dhe harmonizimin e përgjigjeve. knie u krijua në bazë të urdhrit 
të kryeministrit nr.46, datë 01.04.2009 “për ngritjen, përbërjen 
dhe funksionimin e strukturave të bashkërendimit ndërministror, për 
realizimin e angazhimeve të ndërmarra në kuadër të marrëveshjes së 
Stabilizim-asociimit” dhe ishte përgjegjës për:

• ndjekjen në mënyrë të vazhdueshme të të gjithë procesit të 
hartimit të përgjigjeve të pyetësorit të komisionit evropian;

• kontrollin e cilësisë së përgjigjeve të pyetësorit;
• shqyrtimin dhe miratimin e përgjigjeve në gjuhën shqipe dhe 

atë angleze dhe paraqitjen e tyre për miratim përpara këshillit 
të ministrave.

• përveç këtyre dy organeve u ngrit edhe komiteti i koordinimit 
ndërinstitucional për integrimin evropian (kknie), i cili ishte përgjegjës 
për drejtimin e përditshëm të punës, koordinimin ndërinstitucional 
për hartimin e përgjigjeve dhe kontrollin e cilësisë. kknie u krijua 
mbi bazën e urdhrit të kryeministrit nr.46, datë 1 prill 2009 “për 
ngritjen, përbërjen dhe funksionimin e strukturave të bashkërendimit 
ndërministror, për realizimin e angazhimeve të ndërmarra në kuadër 
të marrëveshjes së Stabilizim-asociimit” dhe ishte përgjegjës për:

• ndjekjen në mënyrë të vazhdueshme të të gjithë procesit të 
hartimit të përgjigjeve të pyetësorit të komisionit evropian;

• monitorimin e respektimit të afateve të vendosura për hartimin 
e përgjigjeve;

• raportimin përpara knie-së në lidhje me ecurinë e procesit;
• kontrollin e cilësisë së përgjigjeve për çdo kapitull të 

pyetësorit të komisionit evropian dhe kërkoi përmirësimin e 
përgjigjeve;

• shqyrtimin dhe përcjelljen për miratim në knie të versionit 
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shqip dhe anglisht të përgjigjeve të çdo kapitulli dhe të të 
gjithë pyetësorit.

• për realizimin teknik të punës u ngritën grupet ndërinstitucionale 
të punës (gnp), si organe përgjegjëse për hartimin dhe kontrollin e 
cilësisë së përgjigjeve për çdo kapitull të veçantë të pyetësorit. gnp 
për çdo kapitull të Acquis Communautaire u krijua me urdhër të 
kryeministrit. Funksionimi i gnp u bazua në hapat në vijim: 

• koordinatori i grupit ndërinstitucional të punës cakton 
zëvendëskoordinatorin dhe zëvendëssekretarin e grupit 
ndërinstitucional. grupi ndërinstitucional i punës përbëhej nga 
një ose disa përfaqësues nga çdo ministri ose institucion tjetër 
qendror ose i pavarur, pjesëmarrës në hartimin e përgjigjeve 
të kapitullit të pyetësorit;

• përfaqësuesi i ministrisë së integrimit evropian ishte anëtar 
i grupit ndërinstitucional të punës, i ngarkuar vetëm 
me monitorimin dhe koordinimin e aktivitetit të grupit 
ndërinstitucional të punës;

grupi ndërinstitucional i punës është përgjegjës për:

• ndjekjen e procesit të hartimit të përgjigjeve për kapitullin për të cilin 
ai është përgjegjës;

• kontrollin e cilësisë së përgjigjeve të hartuara nga grupet e punës së 
ministrive dhe institucioneve të tjera dhe përmirësimin e përgjigjeve 
duke paraqitur udhëzimet përkatëse për këtë;

• sigurimin dhe respektimin e rregullave të përcaktuara në udhëzimin 
përkatës;

• sigurimin dhe respektimin e afateve të përcaktuara nga kknie për 
hartimin e përgjigjeve;

• shqyrtimin dhe përcjelljen për miratim sipas procedurave të mëposhtme 
të përgjigjeve të kapitullit.

• Struktura tjetër ishte grupi i punës (gp), i cili ishte përgjegjës për 
hartimin e përgjigjeve dhe kontrollin e cilësisë së tyre, që i takonin 
çdo ministrie apo institucioni të veçantë. gp përkatës në Bankën e 
Shqipërisë u ngrit me urdhër të guvernatorit dhe kryesohej nga Shefi 
i kabinetit si dhe përbëhej nga drejtues në një numër të mjaftueshëm 
për të përmbushur me sukses detyrën. grupi i punës ishte përgjegjës 
për:

• organizimin e punës për hartimin e përgjigjeve;
• kontrollin e cilësisë së përgjigjeve në përputhje me rregullat e 

përcaktuara në këtë udhëzim dhe sigurimin e konsistencës së 
përgjigjeve të ministrisë ose institucionit;

• respektimin e afateve të përcaktuara;
• përmirësimin dhe harmonizimin e përgjigjeve të hartuara nga 

ekipet e punës;
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• propozimin përpara ministrit ose titullarit, nënshkrimin e 
përgjigjeve të ministrisë ose institucionit qendror ose të pavarur 
dhe përkthimin e përgjigjeve në gjuhën angleze.

përgjigjet e grupit të punës u aprovuan nga titullari. ky nënshkrim nuk 
ishte i nevojshëm, në rast se institucioni përkatës koordinonte grupin 
ndërinstitucional të punës, në të cilin dërgohen përgjigjet e grupit të punës të 
ministrisë dhe institucionit.

• në fund për nga renditja, por jo nga rëndësia, ishte ekipi i punës (ep), 
i cili ishte përgjegjës për hartimin e një ose disa përgjigjeve të pyetjeve 
të pyetësorit. ekipi i punës përbëhej nga nëpunës civilë të ministrisë 
ose institucionit qendror ose të pavarur. ekipi i punës ishte përgjegjës 
për:

• hartimin e përgjigjeve në përputhje me rregullat e paraqitura 
në udhëzimin përkatës;

• përmirësimin e përgjigjeve në përputhje me udhëzimet e dhëna 
nga grupi i punës i ministrisë ose institucionit tjetër qendror 
ose të pavarur.

Drejtuesi i ekipit të punës ishte përgjegjës për plotësimin e detyrave të 
mësipërme.

Struktura organizative përfshin institucionet dhe grupet e punës të 
mëposhtme:

Strukturat organizative

këshilli i ministrave 

komiteti ndërministror për integrimin evropian (knie)

komiteti i koordinimit ndërinstitucional për integrimin evropian (kknie)

ministria e integrimit evropian

grupet ndërinstitucionale të punës (gnp)

grupet e punës të ministrive/ institucioneve (gp)

ekipet e punës (ep)

c) në fazën e dytë përgatitore, grupet ndërinstitucionale të punës 
(gnp), të cilat kishin në përbërjen e tyre përfaqësues të nivelit të lartë 
drejtues të institucioneve shqiptare, kryen ndarjen e përgjegjësisë për 
hartimin e përgjigjeve si dhe lëshuan udhëzime mbi mënyrën e kuptimit 
të pyetjeve. njëkohësisht, ministrive dhe institucioneve qendrore, iu 
shpërnda një metodologji e shkurtër në lidhje me studimin e pyetësorit 
të malit të zi. të gjitha institucioneve iu shpërndanë pyetjet dhe 
përgjigjet e pyetësorit të republikës së maqedonisë dhe pyetjet e 
pyetësorit të republikës së kroacisë.
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ndërkohë, procedurat për përgatitjen dhe miratimin e përgjigjeve vijuan si 
më poshtë: 

1. përgjigjet e hartuara nga ekipi i punës i institucionit iu dorëzuan grupit 
të punës të ministrisë ose institucionit qendror ose të pavarur;

2. grupi i punës i ministrisë ose institucionit tjetër qendror ose të pavarur 
diskutoi dhe aprovoi përgjigjet;

3. Bashkimi i përgjigjeve për nënpyetjet e një pyetjeje u krye nga grupi 
i punës i ministrisë ose institucionit qendror që koordinoi grupin 
ndërinstitucional të punës të kapitullit.

4. përgjigjet e hartuara nga grupi i punës i ministrisë ose institucionit 
tjetër qendror ose të pavarur u nënshkruan nga ministri ose titullari 
i institucionit tjetër qendror ose të pavarur dhe iu dorëzuan grupit 
ndërinstitucional të punës;

5. grupi ndërinstitucional i punës shqyrtoi përgjigjet e hartuara nga grupet e 
punës të ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore ose të pavarura;

6. grupi ndërinstitucional i punës në rastet e pasaktësive ose mungesave 
në përgjigje merrte vendim për kthimin e përgjigjes tek ministria 
dhe institucioni tjetër qendror ose i pavarur që ishte përgjegjës për 
formulimin e kësaj përgjigjeje së bashku me udhëzimet për ndreqjen e 
gabimit ose plotësimin e përgjigjes;

7. grupi ndërinstitucional i punës i paraqiti përgjigjet e miratuara për 
aprovim (nënshkrim) ministrit ose titullarit të institucionit qendror që 
koordinonte kapitullin;

8. ministri ose titullari i institucionit koordinues pas aprovimit të përgjigjeve 
ia paraqiti ato për miratim kknie-së;

9. kknie kryente shqyrtimin e përgjigjeve për çdo kapitull. në disa 
raste kknie mund të kërkonte përmirësimin e përgjigjeve nga grupi 
ndërinstitucional i punës;

10. kknie miratoi përgjigjet e pyetësorit të komisionit evropian dhe ia 
paraqiti knie-së për miratim;

11. knie realizonte shqyrtimin e përgjigjeve dhe nëse vërente gabime apo 
mangësi ia dërgonte për korrigjim ose plotësim grupit ndërinstitucional 
të punës së bashku me vërejtjet përkatëse;

12. knie miratoi përgjigjet e pyetësorit të komisionit evropian dhe i 
paraqiti ato për aprovim këshillit të ministrave;

13. këshilli i ministrave aprovoi përgjigjet përfundimtare.
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ministria e integrimit identifikoi ministritë/ institucionet udhëheqëse për çdo 
kapitull të pyetësorit (një ministri/institucion për kapitull). ndarja e kapitujve 
sipas ministrisë ose institucionit tjetër qendror ishte si më poshtë:

kapitulli i pyetësorit të ke ministria/ institucioni koordinues

kriteri politik ministria e Drejtësisë

kriteri ekonomik ministria e Financave (mF)

kapitulli 1- lëvizja e lirë e mallrave ministria e ekonomisë tregtisë dhe 
energjetikes (mete)

kapitulli 2- lëvizja e lirë e punëtorëve
misioni i ministrisë së punës, Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve te Barabarta 
(mpÇSShB)

kapitulli 3- e drejta e vendosjes dhe liria për 
të ofruar shërbime mete

kapitulli 4- lëvizja e lirë e kapitalit Banka e Shqipërisë

kapitulli 5- prokurimi publik agjencia e prokurimit publik

kapitulli 6- legjislacioni mbi shoqëritë tregtare mete

kapitulli 7- pronësia intelektuale mete

kapitulli 8- politika e konkurrencës autoriteti kombëtar i konkurrencës

kapitulli 9- Shërbimet financiare autoriteti i mbikëqyrjes Financiare

kapitulli 10- Shoqëria e informacionit dhe 
media ministri i Shtetit*

kapitulli 11- Bujqësia dhe zhvillimi rural ministria e Bujqësisë, ushqimit dhe mbrojtjes 
së konsumatorit (mBumk)

kapitulli 12- politikat e sigurisë ushqimore, 
veterinarisë dhe shëndetit të bimëve mBumk

kapitulli 13- peshkimi ministria e mjedisit, pyjeve dhe administrimit 
të ujërave (mmpau)

kapitulli 14- politikat e transportit ministria e punëve publike dhe transportit 
(mppt)

kapitulli 15- energjia mete

kapitulli 16- tatimet ministria e Financave

kapitulli 17- politikat monetare Banka e Shqipërisë

kapitulli 18- Statistikat instituti i Statistikës (inStat)

kapitulli 19- politikat sociale dhe të punësimit mpÇSShB

kapitulli 20- ndërmarrjet dhe politikat 
industriale mete

kapitulli 21- rrjetet ndërevropiane mppt

kapitulli 22- politikat rajonale dhe koordinimi 
i instrumenteve strukturore ministria e integrimit evropian

kapitulli 23- gjyqësori dhe të drejtat 
themelore ministria e Drejtësisë

kapitulli 24- Drejtësia, liria dhe siguria ministria e Brendshme

kapitulli 25- Shkenca dhe kërkimi ministria e arsimit dhe e Shkencës (maSh)

kapitulli 26- arsimi dhe kultura maSh

kapitulli 27- mjedisi mmpau

kapitulli 28- mbrojtja e konsumatorit dhe 
shëndetit publik mete

kapitulli 29- Doganat mF
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kapitulli 30- marrëdhëniet me jashtë mete

kapitulli 31- politika e jashtme e sigurisë dhe 
mbrojtjes ministria e punëve të jashtme

kapitulli 32- kontrolli financiar mF

kapitulli 33- Financat dhe buxheti mF
* Ministër për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit dhe të Komunikimit.

3. roli Dhe Detyrat e BankëS Së ShqipëriSë 

Banka e Shqipërisë u caktua si institucion kontribues për hartimin e 
përgjigjeve të pyetësorit për kapitujt përkatës, si në vijim: 

• kriteri ekonomik (27 pyetje)
• mbrojtja e konsumatorit dhe e Shëndetit publik (6 pyetje)
• Shërbimet financiare (9 pyetje)
• Sipërmarrjet dhe politika industriale (5 pyetje)
• kontrolli financiar (8 pyetje)
• e drejta e vendosjes dhe liria për të ofruar shërbime (7 pyetje)
• punësimi dhe çështjet sociale (9 pyetje)

në rolin e institucionit udhëheqës për koordinimin e përgjigjeve për:

kapitullin 4 - lëvizja e lirë e kapitalit dhe 
kapitullin 17- politika ekonomike dhe monetare, 

gjatë procesit të hartimit të përgjigjeve të pyetësorit, Banka e Shqipërisë ka 
realizuar funksionet e mëposhtme:

• mbështetje e procesit të ndarjes së pyetjeve midis institucioneve në 
përputhje me fushat e veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë dhe 
përfaqësim të institucionit në grupet ndërinstitucionale të punës; 

• mbështetje e procesit të analizës dhe interpretimit të pyetjeve, në 
bashkëpunim me departamentet përkatëse;

• identifikimi i përmbajtjes të acquis për pyetjet në fushën e lëvizjes së 
lirë të kapitalit;

• analiza e hendekut mes detyrimeve të Bankës në acquis dhe situatës 
aktuale ligjore dhe administrative.

kontributi për hartimin e përgjigjeve të kapitullit 4 – lëvizja e lirë e kapitalit 
- u fokusua kryesisht në veçoritë kryesore të:

• rregullores “për veprimtarinë valutore”, përsa i përket transfertave dhe 
transaksioneve ndërmjet rezidentëve dhe jorezidentëve; 

• strategjisë për liberalizimin e lëvizjeve afatshkurtra të kapitalit; 
• lidhjes së kësaj strategjie me zhvillimet e tjera ekonomike; si dhe
• të problemeve të mundshme për zbatimin e politikës monetare apo të 

kursit të këmbimit në rastin e hyrjeve të konsiderueshme të kapitalit, 
përveç investimeve të huaja direkte.
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përsa i përket kapitullit 17 – politika ekonomike dhe monetare, përgjigjet e 
hartuara nga Banka e Shqipërisë u fokusuan kryesisht në:

• reformat e nevojshme në legjislacionin kombëtar (ligji i bankës qendrore 
dhe ligji për sektorin bankar) me synim kërkesat e anëtarësimit në 
Be;

• përgjegjshmërinë demokratike dhe transparencën e bankës qendrore; 
si dhe

• çështje të cilat lidhen me pavarësinë institucionale, funksionale dhe 
personale.

në përfundim të procesit të plotësimit të përgjigjeve të pyetësorit nga ana 
e institucioneve shqiptare, Banka e Shqipërisë kontribuoi në përpilimin e 
drejtpërdrejtë të 120 përgjigjeve të pyetësorit.

në datën 14 prill 2010, kryeministri i Shqipërisë, z. Sali Berisha i dorëzoi 
pyetësorin z. Stefan Fule, komisioner për zgjerimin dhe Fqinjësinë e mirë në 
Be. komisioni evropian nuk ka përcaktuar një afat standard për dhënien e 
opinionit për kandidaturën e Shqipërisë.

4. Faza e pyetjeVe ShteSë 

Sipas procedurës së aplikuar edhe për vendet e tjera, të cilat kanë aplikuar 
për marrjen e statusit të vendit kandidat, në 15 maj 2010, komisioni evropian 
dorëzoi 180 pyetje shtesë të cilat së bashku me nënpyetjet dhe sqarimet 
përkatëse prekin në total 480 çështje të administratës shqiptare.

Banka e Shqipërisë u përfshi në procesin e përgatitjes së pyetjeve shtesë 
në çështje, të cilat prekin veprimtarinë e saj. më konkretisht, pyetjet shtesë të 
drejtuara nga komisioni evropian kishin të bënin me:

• kapitullin 4 - lëvizja e lirë e kapitalit dhe
• kapitullin 9 - Shërbimet financiare.

përsa i përket kapitullit 9 - Shërbimet financiare, përgjigjet e dhëna trajtuan 
kryesisht probleme të cilat lidhen me:

• përafrimin e legjislacionit bankar me Direktivën për kërkesat e kapitalit 
si dhe identifikimin e dispozitave që kanë nevojë për një përafrim të 
mëtejshëm; 

• vlerësimin mbi aftësinë e kapaciteteve administrative në fushën e 
mbikëqyrjes për të realizuar përafrimin e legjislacionit bankar me 
direktivat e Be-së.

në përgjigjet e pyetjeve shtesë të kapitullit 4 - lëvizja e lirë e kapitalit, u 
trajtuan kryesisht çështje që lidhen me:

• liberalizimin e lëvizjeve afatgjata të kapitalit; si dhe 
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• shkallën e përafrimit të legjislacionit aktual shqiptar në fushën e 
pagesave me legjislacionin e Be-së. 

gjatë të gjitha fazave të procesit të pyetësorit, Banka e Shqipërisë mbajti 
dhe zhvilloi marrëdhënie të ngushta bashkëpunimi me ministrinë e integrimit 
evropian si koordinuese, monitoruese dhe administruese e procesit.

njëkohësisht, marrëdhënie të ngushta institucionale bashkëpunimi u 
vendosën me: 

• ministrinë e Financave për përgatitjen dhe bashkërendimin e kapitujve: 
“kriteri ekonomik” dhe “kontrolli financiar”; 

• ministrinë e ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës për përgatitjen e 
kapitujve “mbrojtja e konsumatorit dhe “Sipërmarrjet dhe politika 
industriale”; 

• autoritetin e mbikëqyrjes Financiare për bashkërendimin e kapitullit 
“Shërbimet financiare”; 

• ministrinë e punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta për 
përgatitjen dhe bashkërendimin e kapitullit “punësimi dhe çështjet 
sociale”. 

në trajtimin e pyetjeve u angazhuan me përgjegjësi të lartë rreth 1200 
punonjës të administratës, zyrtarë të të gjitha niveleve, nga specialisti i thjeshtë 
deri tek titullari i institucionit apo agjencisë, u angazhuan mbi 27 ekspertë 
të vendeve mike dhe institucioneve ndërkombëtare, u konsultuan dhjetëra 
agjenci dhe institucione të vendeve mike dhe ndërkombëtare, në mënyrë 
që përgjigjet të ishin sa më të përshtatshme, sa më reale, por të paraqitej 
edhe vizioni i kësaj qeverisjeje. në total kanë qenë 2284 pyetje, rreth 2000 
nënpyetje, të shpërndara në 35 kapituj.
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Fjalime e prezantime të 
aDminiStratorëVe të 
BankëS Së ShqipëriSë 

në aktiVitete BrenDa e 
jaShtë VenDit
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këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në mbledhjen e tij të datës 
27 janar 2010, mori në shqyrtim Deklaratën e politikës monetare për 
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2009, ku analizoi në hollësi ecurinë e treguesve 
ekonomikë dhe monetarë gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2009, si dhe 
projeksionet makroekonomike dhe balancën e rreziqeve që i shoqërojnë 
për muajt në vazhdim. në përfundim të kësaj analize, këshilli mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar, në nivelin 5.25%, 
normën bazë të interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes me afat maturimi njëjavor. këshilli mbikëqyrës vlerëson se kjo normë 
interesi është në përputhje me synimin e Bankës së Shqipërisë për mbajtjen e 
inflacionit afër nivelit objektiv për periudhën afatmesme. 

ekonomia shqiptare la pas një vit të vështirë. kriza e thellë e ekonomisë 
botërore u ndje shpejt në Shqipëri, duke testuar themelet e ekonomisë: 
stabilitetin financiar dhe ekuilibrat makroekonomikë. megjithatë, gjendja e mirë 
fillestare e ekonomisë sonë dhe reagimi i duhur i politikave makroekonomike 
ndihmuan për përballimin me sukses të këtij testi. gjatë tre tremujorëve të 
parë të vitit, ekonomia shqiptare ka siguruar një rritje pozitive duke ruajtur 
stabilitetin financiar dhe treguesit kryesorë të stabilitetit makroekonomik: 
qëndrueshmërinë e çmimeve, nivelin e borxhit publik dhe qëndrueshmërinë e 
bilancit të pagesave.

kriza financiare dhe ekonomike botërore, e cila u intensifikua ndjeshëm 
gjatë gjashtëmujorit të parë, vuri në pikëpyetje qëndrueshmërinë e sistemit 
financiar, stabilitetin makroekonomik dhe perspektivat e zhvillimit afatgjatë 
të ekonomisë botërore. reagimi i vendosur i autoriteteve publike, koordinimi 
në rritje i politikave ekonomike dhe mbajtja e hapur e kanaleve të tregtisë 
botërore, evituan krijimin e spiraleve ekonomike negative. të dhënat më të 
fundit mbi ekonominë globale sinjalizojnë një rikuperim të aktivitetit ekonomik 
në tremujorin e tretë e në vazhdim. paketat e masave stimuluese monetare 
dhe fiskale kanë rezultuar të suksesshme në drejtim të stabilizimit të ekonomisë 
globale. 

megjithatë, qëndrueshmëria e rritjes ekonomike botërore do të mbetet 
e brishtë, për sa kohë që aktiviteti ekonomik mbështetet ende në stimuj të 
konsiderueshëm monetarë e fiskalë. në veçanti, qëndrueshmëria e borxhit 
publik, i cili është rënduar me faturën fiskale të masave të ndërmarra për 
kalimin e krizës, është një problem që po vjen duke u rënduar në shumë 
vende. në këtë situatë komplekse, zgjedhja e momentit të duhur të tërheqjes 
së stimulit ekonomik do të ketë një rëndësi vendimtare për ecurinë e ardhshme 
të ekonomisë.

Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani
në konferencën për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare të këshillit 

mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë,
27 janar 2010
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në një aspekt më strukturor, kriza e fundit pritet të lërë gjurmë të dukshme 
në zhvillimin ekonomik. në një horizont afatgjatë, duket se po ravijëzohen 
ekuilibra të rinj ekonomikë dhe strategjikë, të cilët do të ridimensionojnë 
polet e rritjes ekonomike botërore. në një horizont afatmesëm, ritmi i rritjes 
ekonomike botërore pritet të konvergojë në një ekuilibër më të ulët se ai që ka 
mbizotëruar gjatë dy dekadave të fundit. ky ngadalësim mund të shoqërohet 
me probleme ekonomike e sociale për ato vende që nuk do të dinë të lexojnë 
implikimet e duhura të tyre. në një horizont afatshkurtër, diskutimet mbi 
rolin e shtetit në ekonomi, mbi modelet e rritjes e të zhvillimit ekonomik, mbi 
filozofinë dhe praktikat e duhura për rregullimin e tregjeve financiare, do të 
dominojnë tryezat e debatit politik. në veçanti, modeli i rritjes ekonomike 
do të jetë një temë sensitive për ekonomitë e prekura ndjeshëm nga kriza, 
ku përfshihen edhe shumë vende të evropës lindore. nxitja e avantazheve 
konkurruese dhe rritja e konkurrueshmërisë në tregjet botërore do të jenë 
kryefjala e diskutimeve dhe e reformave të synuara.

Duke u kthyer në zhvillimet e ekonomisë së brendshme, analiza e treguesve 
të disponueshëm tregon se ekonomia shqiptare ka patur një rritje ekonomike 
pozitive gjatë nëntë muajve të parë të vitit. megjithatë, këta tregues sugjerojnë 
se ritmi i rritjes është karakterizuar nga një ngadalësim progresiv gjatë vitit 
2009. kjo ecuri është kushtëzuar nga reduktimi i kërkesës së jashtme dhe 
ngadalësimi i kërkesës së brendshme, në prani të një situate të shtrënguar 
likuiditeti, të kufizimit të financimit dhe të rritjes së pasigurisë. 

Sipas të dhënave paraprake të inStat-it, rritja ekonomike për nëntëmujorin 
e parë të vitit rezultoi 4.9%, kundrejt vlerës 7.8% të shënuar në të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar. në terma sektorialë, sektorët që kanë përfituar 
më shumë nga rritja ekonomike janë sektorët e shërbimeve dhe të ndërtimit, 
ndërkohë që sektori i industrisë ka patur një ecuri më problematike.

ritmi pozitiv i rritjes ekonomike është mbështetur nga stimuli fiskal, ndërkohë 
që kërkesa konsumatore dhe kontributi i sektorit të jashtëm të ekonomisë 
kanë qenë relativisht të qëndrueshëm. në të njëjtën kohë, investimet private 
kanë shënuar rënie. kërkesa konsumatore është mbështetur nga rritja e lehtë 
e punësimit dhe e pagave, ndërkohë që tkurrja e kredisë konsumatore dhe 
hipotekare, si dhe reduktimi i dërgesave të emigrantëve kanë dhënë efektin 
e kundërt. investimet private janë tkurrur, si pasojë e burimeve të kufizuara të 
financimit, mbështetjes së reduktuar me kredi nga sistemi bankar dhe aksesit të 
kufizuar në tregjet ndërkombëtare të kapitalit. në këtë reduktim kanë ndikuar 
edhe rritja e pasigurisë, ecuria e ngadaltë e kërkesës finale për produktet e 
tyre dhe ulja e shkallës së shfrytëzimit të kapaciteteve. 

efektet e ngadalësimit ekonomik vendas dhe të krizës ekonomike botërore 
janë shfaqur edhe në tregtinë e jashtme. aktiviteti ekonomik me jashtë është 
karakterizuar nga një rënie e njëkohshme e eksporteve dhe importeve të 
mallrave e shërbimeve, duke bërë që efekti i këtij sektori në rritjen ekonomike 
të jetë i ndjeshëm gjatë vitit 2009. nga ana tjetër, stimuli fiskal, i injektuar 
kryesisht gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit, ka ndikuar në rritjen e shpejtë të 
shpenzimeve buxhetore dhe të borxhit publik.
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rritja nën potencial e ekonomisë ka krijuar një ambient me presione 
përgjithësisht të reduktuara inflacioniste. inflacioni vjetor në muajin dhjetor 
shënoi vlerën 3.5%, ndërkohë që norma mesatare vjetore e inflacionit 
ishte 2.2%. të dy këta tregues janë në përputhje me objektivin e Bankës 
së Shqipërisë për stabilitetin e çmimeve. ngadalësimi i aktivitetit ekonomik, 
çmimet e ulëta të produkteve kryesore në tregjet botërore, ekspansioni i ulët 
monetar në ekonomi dhe pritjet e kontrolluara inflacioniste kanë kompensuar 
presionet inflacioniste të ardhura nga nënçmimi i kursit të këmbimit gjatë vitit 
2009.

tendenca rritëse e inflacionit gjatë tremujorit të fundit të vitit 2009 ishte 
një zhvillim i pritur nga Banka e Shqipërisë. ai është formuar në masën më të 
madhe nga faktorë me natyrë kalimtare, të cilët nuk pritet të gjenerojnë presione 
të qëndrueshme inflacioniste. në veçanti, ky zhvillim është ndikuar nga rritja 
e çmimeve të produkteve ushqimore, të cilat reflektojnë efektin e vonuar të 
nënçmimit të kursit të këmbimit, konjukturat e tregjeve ndërkombëtare dhe 
problemet strukturore të tregut shqiptar. 

këta faktorë pritet të ushtrojnë presione inflacioniste edhe gjatë gjashtëmujorit 
të parë të vitit 2010, duke u plotësuar ndoshta edhe nga reduktimi i pritshëm 
i ofertës së produkteve bujqësore si pasojë e përmbytjeve që sapo kaluan. 
megjithatë, prirja e qëndrueshme e inflacionit bazë dhe vlerat e ulëta të 
inflacionit të mallrave të patregtueshme konfirmojnë se presionet inflacioniste 
të ushtruara nga kërkesa e brendshme janë të moderuara. 

në mungesë të goditjeve të tjera të ofertës, ecuria e ngadaltë e kërkesës së 
brendshme, rritja e ulët e ofertës monetare dhe pritjet e ankoruara inflacioniste, 
janë premisë për mbajtjen e inflacionit brenda kufijve të objektivit në periudhën 
afatmesme.

Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare të kujdesshme 
gjatë vitit 2009, duke krijuar një ambient të përshtatshëm për zhvillimin e 
ekuilibruar të ekonomisë dhe për kontrollin e presioneve inflacioniste. në 
prani të rënies së presioneve inflacioniste dhe të pritjeve të stabilizuara për të, 
sinjalet për ngadalësimin e kërkesës së brendshme në periudhën e ardhshme 
kanë motivuar rritjen progresive të stimulit monetar gjatë vitit 2009. gjatë 
kësaj periudhe, Banka e Shqipërisë ka ulur me një pikë përqindjeje normën 
bazë të interesit, duke e zbritur atë në nivelin 5.25%. gjithashtu, ne kemi rritur 
në mënyrë të vazhdueshme injektimin e likuiditetit, në përputhje me nevojat 
e sistemit bankar për likuiditet dhe kërkesat e ekonomisë për financim. për 
injektimin e likuiditetit, Banka e Shqipërisë ka përdorur të gjithë gamën e 
instrumenteve injektuese të politikës monetare, duke lehtësuar në të njëjtën 
kohë aksesin dhe koston e operimit të sistemit bankar me bankën qendrore. 

në prani edhe të nënçmimit të kursit të këmbimit, kjo politikë ka sjellë një 
lehtësim të kushteve monetare, duke i shërbyer nxitjes së aktivitetit ekonomik. 
megjithatë, përcjellja e politikës lehtësuese monetare në normat e interesit të 
produkteve bankare ka qenë e kufizuar, si pasojë e problemeve të likuiditetit 
të sistemit bankar dhe e kërkesës së sektorit publik për fonde. nga ana tjetër, 
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edhe vetë sistemi bankar ka qenë i rezervuar në rritjen e kredidhënies, si 
pasojë e rrezikut të shtuar në ekonomi dhe ecurisë së cilësisë së portofolit 
të kredive. zbutja e këtyre problemeve do të ndihmonte në përcjelljen më të 
plotë të politikës monetare dhe në rritjen e efektivitetit të saj.

pozicioni i jashtëm i vendit vazhdon të karakterizohet nga një deficit i 
lartë dhe në rritje i llogarisë korrente. gjatë tre tremujorëve të parë të vitit, 
ky deficit është mbuluar plotësisht nga flukset hyrëse të llogarisë kapitale 
dhe financiare, duke rezultuar në rritjen e rezervave valutore të Bankës së 
Shqipërisë. megjithatë, flukset hyrëse janë favorizuar dukshëm nga të ardhurat 
e privatizimit dhe nga huamarrja e sektorit publik. të dy këta zëra janë të 
kufizuar në kohë dhe në madhësi, duke bërë të nevojshëm një korrektim më të 
qëndrueshëm të pozicionit të jashtëm të ekonomisë sonë. ky korrektim duhet 
të synojë që deficiti tregtar të mbulohet me burime të qëndrueshme financimi, 
në formën e investimeve të huaja direkte dhe nxitjes së industrive eksportuese 
në degë të cilat mund të përbëjnë avantazh konkurrues për Shqipërinë.

megjithatë, zhvillimet afatshkurtra në tregtinë e jashtme për muajt tetor-
nëntor shfaqin një ecuri disi të ndryshme në krahasim me nëntë muajt e parë 
të vitit, duke dëshmuar për një modifikim të trendeve të vërejtura më parë. 
kështu, eksportet e vendit ranë në terma mesatarë vjetorë me rreth 7.4%, 
duke shënuar një ngadalësim në krahasim me rënien mesatare prej 19% 
gjatë nëntë muajve të parë të vitit. nga ana tjetër, importet kanë shënuar një 
rënie mesatare vjetore prej 17% në këto dy muaj, kundrejt rënies mesatare 
vjetore prej 7% të shfaqur gjatë vitit 2009. këto zhvillime përmbajnë shenja 
inkurajuese për qëndrueshmërinë e bilancit të pagesave në periudhën 
afatshkurtër.

politika fiskale ka patur natyrë ekspansioniste gjatë pjesës më të madhe të 
vitit, duke u materializuar në një deficit buxhetor rreth nivelit 6% të pBB-së. 
rritja e deficitit buxhetor pasqyron si veprimin e stabilizatorëve automatikë, në 
formën e uljes së të ardhurave, ashtu edhe karakterin e synuar kundërciklik 
të politikës fiskale, nëpërmjet rritjes së pagave dhe shpenzimeve kapitale. 
ngadalësimi i aktivitetit ekonomik në vend ka diktuar një ritëm të ngadaltë të 
rritjes së të ardhurave buxhetore, veçanërisht pas tremujorit të parë të vitit. 

në fund të muajit nëntor, rritja vjetore e të ardhurave buxhetore ishte vetëm 
2%, duke reflektuar thuajse tërësisht ritmin e ulët të gjenerimit të të ardhurave 
tatimore. nga ana tjetër, shpenzimet publike kanë ruajtur norma të larta 
rritjeje, duke shënuar vlerën 16.4% në muajin nëntor. Deficiti buxhetor arriti 
vlerën 65 miliardë lekë në muajin nëntor. Deficiti është financuar në pjesën 
më të madhe nëpërmjet huamarrjes së huaj dhe të ardhurave nga privatizimi, 
duke kufizuar presionet në tregun financiar vendas. 

rritja e shpejtë e shpenzimeve dhe e deficitit buxhetor gjatë vitit 2009 ka 
rritur më tej nivelin e borxhit publik, i cili vlerësohet rreth nivelit 58% të pBB-së 
në fund të muajit nëntor. Banka e Shqipërisë gjykon se orientimi i politikave të 
ardhshme buxhetore drejt konsolidimit fiskal, me qëllim reduktimin e borxhit 
publik, përbën tashmë një parakusht për stabilitetin makroekonomik në vend. 
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Siç e kemi theksuar në vazhdimësi, reduktimi i borxhit publik do të ulë presionin 
e sektorit publik mbi tregjet financiare, duke krijuar më shumë hapësirë për 
sektorin privat. konsolidimi i financave publike do të ulë gjithashtu primet e 
rrezikut në ekonomi dhe do të rrisë efektivitetin e politikës monetare.

oferta monetare është ngadalësuar më tej në gjashtëmujorin e dytë, duke 
reflektuar në një masë të madhe rritjen gjithnjë e më të ulët të kreditimit. rritja 
vjetore e portofolit të kredisë për sektorin privat u ngadalësua në 10% në 
muajin nëntor. ndryshe nga gjashtë muajt e parë të vitit 2009, ku frenimi i 
rritjes së kredisë ishte më shumë i ndikuar nga shtrëngimi i ofertës, në pjesën 
e dytë të vitit është rënia e kërkesës për kredi që po dikton ecurinë e kredisë. 

ngadalësimi i aktivitetit ekonomik dhe pasiguria për të ardhmen, përballë 
kushteve ende të shtrënguara të kredidhënies nga ana e bankave, kanë 
udhëhequr vendimet e agjentëve ekonomikë për të shtyrë planet e investimeve 
dhe për të financuar më pak konsumin nëpërmjet huamarrjes. 

megjithatë, zhvillimet monetare gjatë gjysmës së dytë të vitit 2009 konfirmojnë 
një përmirësim të situatës së depozitave në këtë periudhë. ndryshimi i sjelljes 
së depozituesve në kuadrin e masave të marra për parandalimin e përhapjes 
së efekteve të krizës globale, si edhe flukset valutore në formën e dërgesave 
të emigrantëve gjatë muajve të verës, kanë ndikuar në stabilizimin e situatës 
së likuiditetit të sistemit bankar. 

tregjet financiare janë karakterizuar nga një situatë më e qetë gjatë 
gjashtëmujorit të dytë të vitit. gjatë kësaj periudhe, sistemi bankar ka 
vazhduar të karakterizohet nga mungesa e likuiditetit, e cila është plotësuar 
nga injektimet e likuiditetit të Bankës së Shqipërisë. përmirësimi i situatës së 
likuiditetit si rrjedhojë e rritjes së depozitave në sistem dhe forcimi i sigurisë në 
treg krijuan një mjedis të përshtatshëm për transmetimin e sinjalit të politikës 
monetare në tregun ndërbankar. ulja e normës bazë në fund të muajit tetor 
është ndjekur nga yield-et e letrave me vlerë të qeverisë, pas trendit rritës që i 
ka karakterizuar gjatë gjithë vitit. ndërkohë, në përputhje me vonesat kohore 
që karakterizojnë mekanizmin e transmetimit të politikës monetare, Banka e 
Shqipërisë pret dhe kërkon që ulja e normës bazë të përcillet më tej në tregjet 
e kredisë.

Vendimi i këshillit mbikëqyrës për mbajtjen të pandryshuar të normës 
bazë të interesit synon ruajtjen dhe konsolidimin e mëtejshëm të ekuilibrave 
makroekonomikë, duke i konsideruar ata si një parakusht të domosdoshëm 
për rritje të qëndrueshme dhe afatgjatë. ai gjithashtu garanton mbështetjen e 
duhur monetare për ekonominë në këtë fazë të zhvillimit të saj. në të ardhmen, 
Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme të veprojë në linjë me ecurinë e faktuar 
dhe të pritshme të treguesve ekonomikë dhe në përputhje me objektivin e saj 
kryesor.
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Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani

në ceremoninë e inaugurimit të qendrës kërkimore në qytetin e Beratit,
10 shkurt 2010

Të nderuar miq, të ftuar, kolegë dhe bashkëpunëtorë,

kam kënaqësinë e veçantë që sot në qytetin e vjetër të Beratit, të pres shiritin 
e inaugurimit të një prej ndërtesave më të reja të këtij qyteti, atë të qendrës 
kërkimore të Bankës së Shqipërisë. nëpërmjet ndërtimit të kësaj qendre 
kërkimore, Banka e Shqipërisë dëshironte t’u bashkohej qytetarëve beratas 
në tregimin e një historie që ia vlen ta rrëfesh. kjo ishte arsyeja që i kemi 
qëndruar besnikë vlerave arkitekturore të lagjes muze mangalem, sepse ne 
besojmë që cilësia dhe origjinaliteti arkitektonik janë vlera të papërsëritshme 
që e bëjnë qytetin e Beratit një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore 
të vendit. për këtë arsye, jam i bindur se kemi kontribuar në hijeshinë e qytetit, 
duke i sjellë atij një godinë të re në moshë, por në harmoni perfekte me 
ansamblin piktoresk të një mbi një dritareve.

në institucionin tonë ekziston një mirëkuptim i admirueshëm kur bie fjala 
për trashëgiminë kulturore të Shqipërisë. është kjo arsyeja që këto dy vitet e 
fundit kemi hedhur hapa konkretë në drejtim të dokumentimit, ruajtjes dhe 
propagandimit të saj. më lejoni të sjell në kujtesën tuaj, se në fund të çdo viti 
Banka e Shqipërisë ka qenë shumë e kujdesshme në propagandimin e vlerave 
kulturore nëpërmjet kalendarit për vitin pasardhës. Do të veçoja kalendarin 
e fundit ku nëpërmjet një pune plot përkushtim, arritëm të prodhojmë një 
publikim krejt të veçantë, në pasqyrimin e 12 rrënojave antike të vendit, ku 
janë gjetur monedha antike të periudhës përpara krishtit. 

në pamje të parë trashëgimia kulturore dhe institucioni i bankës qendrore 
mund të duken të shkëputur, të palidhur me njëri-tjetrin. personalisht, besoj 
të kundërtën. Bankat qendrore janë mbartëse të kulturës së një populli. ato 
mbajnë brenda tyre thesaret e një kombi, mundin dhe djersën e brezave dhe 
i vënë ato në funksion të së ardhmes. Bankat qendrore, si pasardhëse të 
bankave tregtare, janë që në origjinë të lidhura me artin dhe kulturën e një 
vendi, tregojnë shkallën e qytetërimit dhe rrugën e tij të gjatë drejt prosperitetit. 
zbulimi i numrave, shkronjave dhe figurave krijoi themelin e kulturës dhe 
të artit të një populli, duke u pasqyruar gjerësisht në monedhat, ikonat, 
kodikët dhe monumentet. lidhja midis artit, kulturës dhe parasë gjithmonë 
më ka bërë të besoj, se ato kanë jetuar së bashku dhe janë të destinuara t’i 
rezistojnë kohës, sepse kanë ruajtur identitetin e tyre. ashtu si forma, qëllimi, 
ideja, përmbajtja e një ikone ngjan me atë të një monedhe. po aq elemente 
të veçanta të saj mund të qëndrojnë në harmoni me një monument, partiturë, 
veshje karakteristike apo një këngë të vjetër. në kuptimin e mësipërm, ato janë 
thesare. janë para rezervë. janë investim. në rrjedhën e shekujve, ato kanë 
shprehur shpirtin, besimin, forcën, pasurinë dhe kulturën e një kombi. ato 
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janë tregtuar, kanë kaluar dorë më dorë, duke përhapur dije dhe qytetërim, 
duke fituar vlera të reja dhe duke na sjellë prosperitet. këto vlera kanë kaluar 
nga një mendje te tjetra, duke shkruar historinë dhe prandaj kujdesi për këtë 
trashëgimi historike është investimi më i mirë, është vlera e shtuar për brezin 
e ardhshëm. 

kultura dhe monedhat që kemi trashëguar ndër shekuj na përkasin ne të 
gjithëve dhe me këto vlera do të hyjmë në evropë. Besimi në gjuhën, zakonet, 
artin, monedhat dhe kulturën ka çuar përpara shoqërinë tonë, duke mbajtur 
gjallë identitetin shqiptar. 

Banka e Shqipërisë, si autoriteti i vetëm monetar i vendit, kujdeset për 
paranë dhe shëndetin financiar të vendit. në komunikimin e saj me bankat 
e tjera qendrore dhe institucionet e rëndësishme ndërkombëtare, është 
themelore, që përveç arritjeve në fushën profesionale, të përçojë identitetin 
kombëtar të vendit, duke nënvizuar vlerat më të spikatura të trashëgimisë 
kombëtare kulturore. ky imazh e bën bankën qendrore një partner më të 
denjë dhe më të besueshëm. 

Vetë monedha e një vendi me historinë e saj përbën një vlerë unikale 
në trashëgiminë kulturore të çdo kombi. është monedha, pra, një element 
tjetër që krijon një urë të qenësishme midis bankës qendrore dhe trashëgimisë 
kulturore të vendit. 

një faktor tjetër, lidhet me godinat ku banka qendrore ushtron aktivitetin e 
saj. në shumicën e rasteve bankat qendrore zotërojnë si pasuri, komplekse 
të tëra godinash, të cilat për nga vlerat historike dhe arkitektonike pasqyrojnë 
pjesët më të arrira të trashëgimisë në këtë fushë. 

nuk është e rastësishme, që godinat e bankave qendrore janë zgjedhur të 
tilla. ato duhet të përçojnë në publik mesazhe të pavarësisë, të qëndrueshmërisë, 
të prosperitetit, të largpamësisë dhe të besimit. Besoj se një godinë e tillë 
është dhe ndërtesa jonë në sheshin “Skënderbej”, si dhe kjo godinë që po 
përurojmë sot.

mandati ynë ligjor për stabilitet çmimesh apo stabilitet financiar, midis të 
tjerash, nënkupton një ambient të përgjithshëm politik, shoqëror dhe kulturor 
që interpreton drejt rolin e parasë në ekonomi: 

• si është krijuar dhe si duhet ruajtur vlera e saj;
• si na financon nevojat tona përfshirë dhe pasuritë tona që duam t’ua 

lëmë trashëgim fëmijëve tanë;
• si na financon mirëmbajtjen e pasurive tona fizike apo edhe ato të 

natyrës intelektuale;
• si na financon thithjen e eksperiencave të huaja dhe si të huajt, 

nëpërmjet parasë, arrijnë të vizitojnë trashëgiminë tonë.
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Të nderuar miq, 

përurimi i sotëm shënon një kthim të vlerave të humbura. pavarësisht nga 
funksioni i rëndësishëm që ka kryer për qytetin dhe vendin tonë në përgjithësi, 
objekti i mëparshëm, një vepër tipike e realizmit socialist, ishte vendosur në 
kontrast të shëmtuar me ansamblin e banesave historike, duke sjellë edhe 
shëmtimin e kësaj zone. Sot, Banka e Shqipërisë është krenare t’i ofrojë 
qytetit dhe çdo vizitori, një simbol arkitekturor, që mishëron vlera dhe veçori 
të spikatura mikpritjeje, i pranuar masivisht nga banorët, autoritetet vendore 
dhe kushdo që e ka parë.

ambicia ime personale për të ardhmen mbetet shfrytëzimi i kësaj godine 
në dobi të gjallërimit të qytetit të Beratit. nëse, do të kishim ofruar vetëm një 
muze numizmatik, besoj se suksesi ynë do të ishte jo i plotë. Duke synuar që 
nga fillimi, gjallërimin ekonomiko-shoqëror të qytetit, Banka e Shqipërisë po 
ofron një qendër të mirëfilltë kërkimore dhe trajnimi, ku historitë e vizitorëve 
modernë do të ndërthuren me historitë, vendet dhe datat e dramës njerëzore, 
zhvilluar në këtë qytet 2400-vjeçar.

aspiratat tona janë sa ëndërrimtare aq dhe të realizueshme. Do të bëj të 
pamundurën, që kjo qendër të kthehet në një qendër rajonale, frekuentues të 
rregullt të së cilës, të jenë kolegët tanë nga rajoni dhe më gjerë. 

jam i bindur se me krijimin e kësaj qendre kërkimore, Banka e Shqipërisë 
do t’i japë një hov të ri punës së saj shkencore, në përcaktimin më të mirë 
të lidhjeve shkak – pasojë, që karakterizojnë ndërveprimin e treguesve 
ekonomiko-financiarë në Shqipëri. jam, gjithashtu, i bindur se përvoja jonë, 
nëpërmjet këtij investimi do të fitojë një dimension të ri në përballjen e saj 
me eksperiencat ndërkombëtare, duke u kompletuar më tej me një mjet të 
shkëlqyer infrastrukturor. në përfundim, jam i bindur edhe për një gjë tjetër, 
se tashmë kemi krijuar një mbështetje logjistike funksionale për të transmetuar 
dije të caktuara dhe bashkëkohore tek brezi i ri i profesionistëve dhe më gjerë, 
në fushën e bankës, të parasë dhe të financave. 

në planet tona të afërta bëjnë pjesë edhe programe për të zhvilluar tema 
rajonale mbi qytetërimin ballkanik apo kategori të ndryshme të tij, si arti, 
letërsia, kultura, arkitektura dhe pse jo, industria bankare në fazat respektive 
të këtij qytetërimi. 

një bashkëpunim i tillë, besojmë që jo vetëm do të rrisë promovimin e të 
gjithë rajonit tonë me tradita të përbashkëta dhe të ndryshme, por mund të 
përdorim me efikasitet burimet ekzistuese dhe të gjenerojë ide, projekte dhe 
burime shtesë nga partnerët tanë rajonalë.

Të nderuar miq, 

Besoj se nuk them diçka të re kur përsëris se krenaria e çdo kombi i ka rrënjët 
në kulturën e tij dhe se asnjë komb nuk mund të jetë i arrirë pa pasur një të 
shkuar të spikatur në kulturën dhe traditën e tij. Çdo komb është trashëgimi 
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e besimeve, e zakoneve dhe e dijeve të grumbulluara, të sistemuara dhe të 
përpunuara gradualisht në rrjedhën e shekujve. 

Duke besuar në domethënien kuptimplote të këtij përcaktimi, shpresoj që 
kontributi ynë në qytetin e Beratit t’i shërbejë të gjithë komunitetit të këtij qyteti, 
të ruhet dhe të pasurohet më tej, në mënyrë që t’ua lëmë trashëgim brezave të 
këtij qyteti. Vetëm në këtë mënyrë, me kalimin e viteve trashëgimia antike dhe 
mesjetare e këtij qyteti do të pasurohet me vlera të reja të së nesërmes.

kasëm aga, arkitekti i Sulltanit, shkroi për çesmën që i dhuroi qytetit: “...e 
bëra këtë vepër bamirësie për të ngjallur zilinë e shikuesit...”, ndërsa sot, në 
emër të Bankës së Shqipërisë, ju sjellim këtë vepër në të mirën e këtij qyteti. 

Duke ju falenderuar përzemërsisht, ju ftoj të vizitojmë së bashku ambientet 
e brendshme të qendrës.
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Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani
në konferencën për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare të këshillit 

mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 
24 shkurt 2010

Në mbledhjen e tij të datës 24 shkurt 2010, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin Mujor të Politikës Monetare. 
Pasi u njoh me zhvillimet më të fundit ekonomike dhe financiare në vend, me 
projeksionet e tyre për të ardhmen, si dhe pasi vlerësoi balancën e pritshme 
të rreziqeve, në përfundim të diskutimeve, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, në 
nivelin 5.25%.

ecuria e ekonomisë botërore tregon për vazhdimësinë e përmirësimit të 
aktivitetit ekonomik. pjesa më e madhe e vendeve të zhvilluara dhe të atyre në 
zhvillim ka përjetuar rritje ekonomike gjatë gjysmës së dytë të vitit 2009. 

rritja e aktivitetit tregtar botëror, zhvillimet e qeta në tregjet financiare, si dhe 
përmirësimi i indekseve të besimit reflektojnë dhe njëkohësisht induktojnë pritje 
më optimiste për të ardhmen. në veçanti, stabiliteti dhe përmirësimi progresiv 
i bilanceve të sistemit financiar janë shenja inkurajuese për një mbështetje 
më të madhe të aktivitetit ekonomik. përmirësimi i ekonomisë botërore është 
shoqëruar me tendenca në rritje të normës së inflacionit, kryesisht si pasojë e 
gjallërimit të kërkesës dhe rritjes së çmimeve të lëndëve bazë. 

gjithsesi, shfrytëzimi i ulët i kapaciteteve në nivel botëror parashikohet të 
ndihmojë në kontrollin e presioneve inflacioniste në periudhën afatmesme. 
Vëmendja kryesore e politikë-bërësve do të vazhdojë të mbetet e përqendruar 
në brishtësinë e rritjes ekonomike gjatë vitit 2010. ky faktor do të kushtëzojë 
vazhdimësinë e stimujve monetarë dhe fiskalë gjatë kësaj periudhe, ndonëse 
në nivele më të moderuara.

Duke iu kthyer zhvillimeve në ekonominë vendase, informacioni më i fundit 
i disponueshëm sugjeron për një ngadalësim të mëtejshëm të kërkesës së 
brendshme gjatë tremujorit të katërt të vitit 2009. 

investimet private vlerësohen të kontraktuara gjatë vitit 2009, të diktuara 
nga ngadalësimi i kërkesës së brendshme dhe të huaj, nga norma e ulët 
e shfrytëzimit të kapaciteteve, nga niveli i ulët i besimit të bizneseve si dhe 
nga kushtet e shtrënguara të kreditimit. gjithashtu, treguesit e besimit të 
konsumatorit, ecuria e shitjeve me pakicë dhe ajo e importeve të mallrave 
të konsumit, sinjalizojnë për një ngadalësim të mëtejshëm të konsumit privat 
në tremujorin e katërt të vitit 2009. ky ngadalësim reflekton një rritje më të 
moderuar të të ardhurave të disponueshme, një mbështetje më të ulët të 
sistemit bankar për kreditë konsumatore dhe hipotekare si dhe një pasiguri 
të rritur të publikut për të ardhmen. pritjet e konsumatorëve për të ardhmen 
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sugjerojnë se kontributi i konsumit privat në rritjen ekonomike do të jetë në 
nivele të ulëta edhe gjatë dy tremujorëve të ardhshëm. aktiviteti ekonomik në 
vend është mbështetur nga një stimul i lartë fiskal gjatë vitit 2009, ndërkohë 
që projeksionet buxhetore sugjerojnë se ky stimul do të jetë më i reduktuar 
për vitin 2010. kërkesa e jashtme e ekonomisë ka shënuar zhvillime pozitive 
gjatë tremujorit të katërt të vitit, duke u karakterizuar nga një nivel më i ulët i 
deficitit tregtar gjatë kësaj periudhe. 

megjithatë, duke u nisur nga pesha relativisht e vogël e saj në përcaktimin 
e pBB-së, ndikimi i këtij korrektimi në rritjen ekonomike gjatë vitit 2010 
parashikohet të jetë i moderuar. 

inflacioni vjetor në muajin janar shënoi vlerën 3.6% ndërsa norma mesatare 
vjetore e inflacionit u rrit në 2.4%. rritja vjetore e çmimeve të konsumit në 
muajin janar ishte brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë për inflacionin, 
duke qëndruar në pjesën e sipërme të intervalit të tolerancës. tendenca rritëse 
e inflacionit gjatë këtij muaji ka ardhur kryesisht si pasojë e rritjes së çmimeve 
të produkteve ushqimore, nën ndikimin e tendencës rritëse të çmimeve të tyre 
në tregjet botërore dhe të efektit të vonuar të nënçmimit të kursit të këmbimit. 
kontributi i grupeve të tjera të shportës së çmimeve të konsumit në inflacion 
ishte i ulët, por gjithsesi në kahun rritës. Faktorizmi i rritjes së fundit të çmimit 
të energjisë elektrike në inflacionin e muajit shkurt, pritet të japë një ndikim 
prej rreth 0.5 pikë përqindjeje në rritjen e normës së inflacionit vjetor. 

Banka e Shqipërisë vlerëson se ecuria e ekonomisë shqiptare ka prodhuar 
një ambient me presione të balancuara inflacioniste. ky zhvillim konfirmohet 
edhe nga ecuria e inflacionit bazë dhe të atij të produkteve të patregtueshme, 
normat respektive të të cilëve ishin përkatësisht 1.4 dhe 1.7% në muajin 
janar. 

këto tendenca dëshmojnë se presionet inflacioniste të ushtruara nga 
kërkesa e brendshme janë të dobëta, ndërkohë që rritja e inflacionit gjatë 
muajve të fundit është diktuar kryesisht nga faktorë të kahut të ofertës. 

Banka e Shqipërisë gjykon se veprimi i këtyre faktorëve do të jetë i 
përkohshëm dhe se presioni i tyre në inflacion pritet të vijë gradualisht në 
rënie gjatë vitit 2010. ky lexim i situatës duket se ndahet edhe nga agjentët 
kryesorë ekonomikë, pritjet inflacioniste të të cilëve mbeten të ankoruara 
pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë.

gjatë kësaj periudhe, Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë të 
kujdesshme monetare. në thelb të kësaj politike ka qenë rritja e stimulit 
monetar në ekonomi, pa cënuar stabilitetin makroekonomik dhe duke mbajtur 
të stabilizuara pritjet e agjentëve ekonomikë. në veçanti, vendimet tona 
kanë synuar krijimin e kushteve të përshtatshme monetare për respektimin e 
objektivit të inflacionit në një periudhë afatmesme dhe për lehtësimin e lëvizjes 
së ekonomisë shqiptare drejt ekuilibrave më të qëndrueshëm ekonomikë dhe 
financiarë. kjo filozofi do të udhëheqë vendimmarrjen tonë edhe në periudhën 
e ardhshme.



Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-1 2010 6M-1 2010

28 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 29

Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-1 2010 6M-1 2010

28 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 29

të dhënat e fundit për pozicionin e jashtëm të Shqipërisë mbulojnë vetëm 
tregtinë e jashtme. analiza e tyre tregon për një ngushtim vjetor të deficitit 
tregtar me rreth 17% gjatë muajit dhjetor. ecuria e eksporteve në mallra 
gjatë këtij muaji shfaqi rritje prej 27% në terma vjetorë, ndërkohë që importet 
kanë shënuar rënie vjetore prej 10%. raporti relativ i mbulimit të importeve 
nga eksportet u rrit në 23%. pavarësisht këtyre zhvillimeve, pozicioni jashtëm 
i ekonomisë shqiptare mbetet shqetësues, për sa kohë që ai karakterizohet 
nga një nivel i lartë i deficitit të llogarisë korrente. zhvendosja e këtij deficiti 
në terma më të qëndrueshëm duhet të jetë prioritet i politikave ekonomike të 
vendit në periudhën afatmesme dhe afatgjatë.

ashtu si e kemi theksuar në vazhdimësi, politika fiskale ka patur karakter 
kundërciklik gjatë vitit 2009, duke forcuar tendencën e iniciuar gjatë periudhës 
2007-2008. Deficiti buxhetor gjatë vitit 2009 arriti nivelin 79.9 miliardë lekë, 
duke reflektuar njëkohësisht rritjen e përshpejtuar të shpenzimeve buxhetore 
dhe ngadalësimin e të ardhurave fiskale. Shpenzimet buxhetore kanë shënuar 
një rritje prej 8% gjatë vitit 2009, ndërkohë që të ardhurat u rritën me vetëm 
2.7%, të ndikuara edhe nga ngadalësimi gradual i aktivitetit ekonomik. 

Banka e Shqipërisë gjykon se, në periudhën e ardhshme, politika 
fiskale duhet të faktorizojë me prioritet marrjen e masave të duhura për të 
garantuar qëndrueshmërinë e borxhit publik. rritja e këtij borxhi gjatë vitit 
2009 dhe sensitiviteti i shtuar i tregjeve financiare ndaj këtij treguesi e 
bëjnë të domosdoshëm një angazhim të besueshëm të politikës fiskale ndaj 
qëndrueshmërisë afatgjatë të tij. për këtë, është e rëndësishme arritja e 
nivelit të programuar të balancës fiskale, nëpërmjet kushtëzimit të kryerjes 
së shpenzimeve fiskale nga ritmi i realizimit të të ardhurave buxhetore. kjo 
politikë nënkupton një stimul më të vogël fiskal për vitin 2010, por, nga ana 
tjetër, ajo do të ndikojë në uljen e primeve të rrezikut në ekonomi dhe do të 
krijojë më shumë hapësira për huamarrje në tregjet e brendshme financiare 
nga sektori privat i ekonomisë.

zhvillimet më të fundit monetare karakterizohen nga një rritje e ulët e parasë 
së gjerë, nga një ndërmjetësim i ulët i bankave për financimin e sektorit publik 
dhe privat, por edhe nga një stabilizim i treguesve të likuiditetit të sistemit 
bankar. zgjerimi monetar vjetor rezultoi rreth 7% në terma nominalë, duke 
ruajtur të njëjtin ritëm të shënuar dhe në muajin nëntor. Depozitat kanë 
shënuar rritje vjetore për të dytin muaj radhazi, e udhëhequr kryesisht nga 
rritja e depozitave me afat. 

kredia për sektorin privat u rrit në terma nominalë me 11% kundrejt një viti 
më parë. në terma realë kjo rritje ishte vetëm 4%. zgjerimi i kredisë ka ardhur 
kryesisht në formën e financimit të likuiditetit të bizneseve, ndërkohë që kredia 
për individë ka vijuar të tkurret në terma vjetorë. megjithë përmirësimin e 
aktivitetit kreditues gjatë muajit dhjetor, ritmi vjetor i rritjes së tij mbetet i ulët 
në terma historikë. ecuria e ngadaltë e kredisë kushtëzohet nga një ambient 
me prime të larta rreziku, i materializuar në kushte të shtrënguara kreditimi 
dhe nga pasiguria e agjentëve ekonomikë për të ardhmen, e materializuar në 
kërkesë të ulët për kredi nga sektori privat.
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kursi i këmbimit ka vijuar të nënçmohet edhe gjatë muajit janar, por 
me një ritëm më të vogël se në muajin e mëparshëm. në terma nominalë 
efektivë vjetorë, nënçmimi i shënuar në janar ishte rreth 8%. zhvillimet mujore 
tregojnë për një nënçmim më të lehtë të lekut kundrejt monedhës evropiane 
dhe dollarit amerikan. Banka e Shqipërisë gjykon se balanca e faktorëve që 
ndikojnë mbi kursin e këmbimit paraqitet më e stabilizuar për vitin 2010.

edhe gjatë muajit janar, Banka e Shqipërisë ka vazhduar të injektojë 
likuiditetin e duhur, në mbështetje të lëvizjes së saj për uljen e normës së 
interesit dhe lehtësimin e kushteve monetare që në muajin tetor 2009. këto 
injektime janë shoqëruar me uljen e normave të interesit të tregut ndërbankar, 
uljen e yield-it të bonove të letrave me vlerë të qeverisë, si dhe me tendenca 
rënëse të normave të interesit të kredive dhe depozitave në lekë. 

tregu ndërbankar është karakterizuar nga rritja e mëtejshme e vëllimit të 
tregtimit, çka sinjalizon përpjekje për një administrim më efektiv të likuiditetit 
nga ana e sistemit bankar. 

riaktivizimi i kredidhënies do të kushtëzojë ndjeshëm ecurinë e ekonomisë 
gjatë periudhës së ardhshme. ky riaktivizim do të kërkojë nxitjen e kërkesës për 
huamarrje nga agjentët ekonomikë dhe ofrimin e kushteve më të favorshme 
kreditimi nga sektori bankar. Banka e Shqipërisë ka marrë masat e duhura 
në këtë drejtim, nëpërmjet furnizimit të sistemit bankar me likuiditetin e duhur 
dhe marrjen e masave për uljen e kostos së huamarrjes. megjithatë, ajo pret 
një reflektim më të plotë të këtyre lëvizjeve nga sistemi bankar. ne mendojmë 
se, pa cënuar praktikat e mira dhe të kujdesshme në kredidhënie, ekzistojnë 
hapësirat për një sjellje më përkrahëse nga sistemi bankar për mbështetjen e 
konsumit dhe të investimeve private në ekonomi.

në përfundim të diskutimeve mbi ecurinë aktuale dhe të pritshme të 
zhvillimeve ekonomike, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë konkludoi 
se presionet inflacioniste janë në kahun rritës në periudhën afatshkurtër, por 
ato priten të bien shpejt në një horizont afatmesëm. 

ngadalësimi i zgjerimit monetar, kërkesa e ulët e ekonomisë së brendshme, 
ritmet e moderuara të aktivitetit ekonomik, niveli i ulët i shfrytëzimit të 
kapaciteteve nga bizneset, si dhe pritjet e stabilizuara inflacioniste do të 
balancojnë presionet e ushtruara nga kursi i këmbimit dhe rritja e çmimeve të 
administruara dhe atyre të huaja. 

në veçanti, Banka e Shqipërisë është duke ndjekur me kujdes situatën 
ekonomike dhe financiare në vendet e rajonit si dhe ecurinë e pritshme të tyre 
në të ardhmen. në fokus të analizës sonë janë implikimet e mundshme për 
ekonominë shqiptare, nëpërmjet kanaleve tregtare dhe financiare. 

Duke vlerësuar situatën ekonomike dhe realitetet politike në ekonominë 
e eurozonës, ne gjykojmë se transmetimi i këtyre problemeve në ekonomitë 
e tjera do të jetë i përmbajtur. për më tepër, Banka e Shqipërisë gjykon se 
ekonomia shqiptare gëzon ekuilibra makroekonomikë të konsoliduar në 
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mënyrë të mjaftueshme për të përballuar të gjitha goditjet potenciale mbi 
ekonominë e vendit.

në përfundim të diskutimeve, këshilli mbikëqyrës vendosi të mbajë të 
pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 5.25%. ky vendim i shërben 
ruajtjes dhe konsolidimit të mëtejshëm të ekuilibrave makroekonomikë, 
duke e konsideruar qëndrueshmërinë makroekonomike si një parakusht të 
domosdoshëm për një rritje të qëndrueshme dhe afatgjatë. ai gjithashtu i 
shërben ankorimit të pritjeve inflacioniste dhe garanton mbështetjen e duhur 
monetare për ekonominë në këtë fazë të zhvillimit të saj.

në të ardhmen, Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme të veprojë në linjë 
me ecurinë e faktuar dhe të pritshme të treguesve ekonomikë. zhvendosja 
në kahun rënës e balancës së rreziqeve inflacioniste, konsolidimi i stabilitetit 
financiar dhe i pritjeve inflacioniste në ekonomi do të faktorizohen në 
vendimmarrjen e ardhshme të Bankës së Shqipërisë.
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Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani

në seminarin “Shqipëria – mbajtja e stabilitetit makroekonomik në një 
ambient të jashtëm sfidues”,

hotel tirana international, 4 mars 2010

I nderuar zoti Z. Bell, I nderuar Ministër,

Të nderuar pjesëmarrës, 

është një kënaqësi të përshëndes zhvillimin e këtij seminari dhe të marr 
pjesë në punimet e tij. 

ky seminar dhe tematika e tij janë shumë koherente dhe prekin katër 
çështje shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë dhe të të 
gjitha ekonomive në zhvillim. ato shtjellojnë tematikën me të cilën përballen 
autoritetet ekonomike si pasojë e efekteve anësore makro dhe mikroekonomike 
që ka kriza globale e tregjeve financiare dhe e ekonomisë reale. 

përgjithësisht politikat e ndërmarra nga autoritetet sipas kushteve specifike 
të çdo ekonomie rezultuan të suksesshme. ekspansioni fiskal dhe lehtësimi i 
kushteve monetare sipas nevojave përkatëse rezultuan të suksesshme për të 
ndaluar kthimin e krizës në një depresion të ngjashëm me atë të viteve 1930. 
në rastin tonë, këta stimuj shmangën ngjarjet ekonomike që karakterizojnë 
krizën financiare dhe zbutën efektet negative që kriza globale pati në 
ekonominë shqiptare. 

ndërkohë, që efektet e krizës vazhdojnë të ushtrojnë ndikimin e tyre mbi të 
gjithë ekonominë botërore, ka ardhur koha që të bëhet një rivlerësim i situatës 
dhe politikave ekonomike. përgjithësisht, periudha aktuale në ekonominë 
botërore përkon me fazën e korrektimit, e cila reflektohet në një rritje më të 
ulët ekonomike dhe ekuilibra të rinj në prodhim, në tregti, në shërbime, në 
ndërmjetësimin financiar, në kursin e këmbimit dhe në buxhetet familjare. 
në vetvete këto ekuilibra të rinj nuk përfaqësojnë një fazë apo një evoluim 
të ri të krizës. ato përfaqësojnë ekuilibra të qëndrueshëm në kushtet e reja. 
Deformimet në tregjet financiare dhe mungesa e racionalitetit në sjelljen 
konsumatore vlerësohet të jenë shkaktarët kryesorë të krizës, për shkak se 
niveli i tyre gjatë periudhës së fryrjes së tullumbaces, nuk ishin në përputhje 
me ekuilibrat e qëndrueshëm afatgjatë të ekonomisë. 

rrjedhimisht, ideja për të vazhduar mbështetjen e ekonomisë dhe 
përshpejtimin e prodhimit, të konsumit dhe të ndërmjetësimit financiar me të 
njëjtat ritme dhe instrumente do të ishte e ngjashme me stimulin që dhanë 
tregjet financiare në periudhën që i parapriu krizës. me fjalë të tjera, ndjekja e 
të njëjtave politika në kushtet aktuale dhe të ekuilibrave të rinj, do të shkaktonte 
në afatin e mesëm zhbalancime të mëdha ekonomike dhe financiare të cilat 
më shumë do ta dëmtonin ekonominë sesa do ta ndihmonin atë. 
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pikërisht nga ky këndvështrim, është e rëndësishme që sot të fillojmë të 
mendojmë dhe të bashkëpunojmë, për gjetjen dhe zbatimin e politikave të 
cilat do të garantonin stabilitetin makroekonomik dhe financiar të vendit. 

nga këndvështrimi i mësipërm, natyra e politikave stimuluese sot dhe në të 
ardhmen, duhet të synojë minimizimin e kostove të efekteve anësore që kanë 
shkaktuar politikat ekspansioniste gjatë viteve. një vend shumë të rëndësishëm 
në këtë drejtim zë edhe ulja e borxhit që u krijua gjatë ekspansionit fiskal dhe 
e kostos së tij. në këtë kuadër, të gjithë autoritetet fiskale duhet të punojnë jo 
vetëm për të mos krijuar borxh të ri, por edhe për të shlyer borxhin e vjetër me 
eficiencë maksimale. Strategjitë e daljes nga borxhi, që, në vetvete, përfshijnë 
edhe zëvendësimin e borxhit të vjetër të shtrenjtë me një borxh të ri më të lirë, 
janë shumë të rëndësishme dhe të mirëpritura. 

në kushtet aktuale, kur rritja e mëtejshme e borxhit është një ngjarje me 
probabilitet të lartë ndodhjeje, politikat për të mbështetur ekonominë me 
shpenzime është e kufizuar nga pamundësia e ekonomisë për të gjeneruar 
rritje ekonomike. 

Duke e zhvendosur fokusin e diskutimit në realitetin e ekonomisë sonë, për 
të ruajtur nivelin e borxhit dhe stabilitetin makrofinanciar është e nevojshme 
që të kufizohen shpenzimet në përputhje me të ardhurat. këto të fundit 
varen në mënyrë të drejtpërdrejtë nga të ardhurat në ekonominë shqiptare. 
rrjedhimisht, është shumë e rëndësishme që zhvillimi ekonomik të nxitet dhe 
burimet financiare të shkojnë në ato drejtime ku ekonomia shqiptare ofron 
avantazhet e saj konkurruese. kjo do të mundësonte zëvendësimin e mallrave 
të konsumit të importuara me prodhimin e brendshëm në të gjithë produktet 
ku është i mundur dhe eficient. qëllimi është të stimulohet prodhimi jo vetëm 
për konsum të brendshëm por edhe për eksport në tregjet dhe produktet 
tradicionale dhe ato të reja. ky objektiv është një domosdoshmëri jo vetëm nga 
këndvështrimi afatshkurtër dhe afatmesëm i trajtuar më lart, por veçanërisht 
nga këndvështrimi afatgjatë.

Strategjitë e menaxhimit dhe reduktimit të borxhit (ristrukturimit) nuk janë 
vetëm pjesë e politikave makroekonomike. është e nevojshme që këto strategji 
të shtrihen në çdo qelizë të ekonomisë, në çdo rast kur bilancet në nivel 
mikroekonomik janë rënduar nga borxhi. 

ristrukturimi dhe rifillimi i aktivitetit kreditues nuk mund të bëhet pa lënë 
mënjanë pjesën e sëmurë dhe të keqe të bilancit. aktualisht jemi përballur 
me korrektimin e kursit të këmbimit. ky axhustim automatik i sjelljes 
prodhuese e konsumatore ndaj konsumit, kursimeve dhe investimeve, 
ka qenë një proces i domosdoshëm në përputhje me ekuilibrat e rinj. 
megjithatë, ai është i pamjaftueshëm dhe duhet të shoqërohet nga 
korrektimi në çmimet e aktiveve fikse në përputhje me ekuilibrat e rinj 
pasurorë. Do të doja të theksoja se ekuilibrat e një bilanci qoftë ky fiskal, 
privat apo familjar garantohen nga ndryshime të njëkohshme dhe të 
barabarta në të dy krahët e tij. 
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Bankat dhe biznesi duhet të punojnë së bashku për të identifikuar dhe 
ndarë pjesët e shëndosha nga ato problematike. nëse strategjitë aktuale të 
ristrukturimit nuk kanë potencial të përmirësojnë pjesën e sëmurë, atëherë 
ndoshta është koha që të kalohet në një strategji të re, që i trajton këto dy 
pjesë të biznesit të ndara nga njëra-tjetra. kjo do të mundësonte një zgjidhje 
optimale për secilin rast të veçuar përkundrejt një strategjie të unifikuar 
rifinancimi si deri më tani. pastrimi i aktivitetit kreditues do të zhvendosë kredinë 
e re nga rifinancimi i paefektshëm, atje ku ka mundësi të reja zhvillimi dhe 
rritjeje ekonomike, atje ku bilanci i kursim-investimeve është në ekuilibër. 

kjo çështje lidhet jo vetëm me ecurinë e sistemit bankar dhe stabilitetin 
financiar të vendit, por edhe me aftësinë e ekonomisë për t’u rritur në të 
ardhmen.

Siç e kam përmendur edhe në raste të tjera, faktorët mikro e makro që 
nxitën rritjen e shpejtë ekonomike në periudhën e fundit, aktualisht nuk janë 
më të pranishëm në ekonominë globale e atë kombëtare. ekuilibrat e rinj 
me të cilët po jetojmë tregojnë se modelet e rritjes të bazuara në konsumin e 
shpejtë dhe të mbështetur në kredi nuk do të jenë më prezentë në ekonominë 
tonë. kjo është e vërtetë jo vetëm për arsye të ofertës por edhe të kërkesës, 
pasi rritja e shpejtë përmes konsumit dhe kredisë ka rënduar bilancin e kursim-
investimeve të agjentëve në ekonomi. 

rrjedhimisht tashmë duhet që të gjendet një model i ri i rritjes ekonomike 
në afatin e gjatë, i aftë për të thithur burimet financiare veçanërisht ato të 
huaja dhe për të gjeneruar rritje ekonomike. hapi i parë në këtë drejtim 
është identifikimi i avantazheve konkurruese që sjell ekonomia shqiptare dhe 
përshpejtimi i reformave strukturore në ekonominë shqiptare rreth këtyre 
prioriteteve (ose nga këndvështrimi i këtyre prioriteteve). 

është kënaqësi që temat tona aktuale të diskutimit dhe aktivitetet përputhen 
plotësisht me axhendën e këtij aktiviteti. në këtë mënyrë, Fmn-ja jep një 
kontribut të vlefshëm në diskutimin e këtyre temave në ekonominë tonë. 
njëkohësisht, përmes këtij aktiviteti, Fmn-ja rrit transparencën në të gjithë 
ekonominë shqiptare në lidhje me problematikën e zhvillimit ekonomik sipas 
këndvështrimit të saj, duke u bërë kështu pjesë e debatit ekonomik në vend. 

Dëshiroj të theksoj këtë të fundit sepse ka një rëndësi veçanërisht të madhe 
në lidhje me kontributin shkencor dhe atë të ekonomisë politike. Fmn-ja vjen 
në Shqipëri si pjesë e këtij debati me katër punime shkencore, me rezultate të 
bazuara në statistika të disponueshme, modele ekomomike të identifikuara, 
konkluzione të mbështetura në analiza dhe supozime të mirëpërcaktuara. 
Secili prej këtyre elementeve është shpjeguar qartë në materialet që do të 
diskutohen sot. Së bashku këto elemente e bëjnë punën të replikueshme 
(të kontrollueshme), të diskutueshme dhe u jep kredibilitet rezultateve dhe 
konkluzioneve të nxjerra. këto materiale ofrojnë një shtrat të mirë për diskutimin 
e çështjeve të rëndësishme për ekonominë shqiptare. në të kundërt, pjesa 
dërrmuese e replikës dhe analizës ekonomike sot në Shqipëri ndërtohet dhe 
zhvillohet mbi një tjetër kriter, atë të dëgjimit dhe të diskutimit. 
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analistët dhe ekonomistët fokusohen kryesisht në transmetimin e 
konkluzioneve të mendimit të tyre ekonomik. Duke anashkaluar diskutimin e 
rëndësishëm të burimit të të dhënave dhe identifikimin e referencave të teorive 
(qoftë me autor qoftë me vit), apo të supozimeve që janë bërë në aplikimin e 
modeleve mbi të cilat kanë dalë rezultatet. 

ky model i të punuarit “fol dhe dëgjo” ka dominuar analizën ekonomike 
jashtë institucioneve. në këtë model mungojnë dy elemente thelbësore: lexo 
dhe shkruaj. replika ekonomike përqendrohet vetëm në median televizive, 
ndërkohë që e gjithë politika ekonomike e Bankës së Shqipërisë bazohet 
në analiza e materiale studimore me karakter teorik e empirik dhe mbi 
një bazë të dhënash ekonomike. të gjithë këto elemente të vendimmarrjes 
janë transparente për të gjithë publikun sepse janë të publikuara në format 
elektronik në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë, njëkohësisht janë 
të vlefshme në formë të publikuar si materiale studimore të veçanta ose të 
përmbledhura në formë volumesh. i gjithë ky informacion është falas dhe 
ofrohet për publikun si një e mirë publike. rrjedhimisht analizat dhe komentet 
mbi natyrën, drejtimin dhe shpejtësinë e politikave ekonomike duhet të nisen 
nga dhe të drejtohen tek këto studime për të replikuar me to. 

është e vërtetë se çdo analizë dhe kritikë nis nga një hipotezë ekonomike 
por para se diskutimi të bëhet publik është e nevojshme që vërtetësia e 
hipotezës bazë të testohet. ky proces është i nevojshëm të dokumentohet 
në një material studimor ose artikull, pasi nëse hipoteza ose modeli apo të 
dhënat e përdorura nuk janë të përshtatshme në analizën në fjalë, atëherë 
edhe konkluzionet janë të pjesshme në rastin më të mirë, ose nuk kanë kuptim 
në rastin më të keq. Sinqerisht shpresoj që aktiviteti i sotëm të ndihmojë edhe 
në krijimin e një shembulli ose kulture debati apo analize nga këndvështrimi i 
një pale të tretë. gjithkush mund të përfitojë nga diskutimi, që është një e mirë 
e domosdoshme për çdo institucion që harton dhe zbaton politika qofshin 
këto ekonomike, mjedisore, sociale apo të një natyre tjetër. kjo ndodh vetëm 
atëherë kur natyra dhe forma e diskutimit nuk përcaktohen nga përkufizimi 
individual mbi fenomenin, por nga shtjellimi i detajuar teorik e empirik i tij siç 
e kërkojnë standardet e shkencës ekonomike.
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Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani
në konferencën e përbashkët për shtyp të misionit të Fmn-së me ministrinë e 

Financave dhe Bankën e Shqipërisë,
9 mars 2010

I nderuar z. Ministër i Financave,

I nderuar z. Bell,

Të nderuar pjesëmarrës,

gjatë dy javëve të fundit kemi zhvilluar një dialog intensiv me misionin e 
Fmn-së, i cili ka vizituar tiranën në kuadrin e konsultimeve periodike që bëhen 
për respektimin e artikullit iV. gjatë këtyre bisedimeve është vlerësuar ecuria 
e mirë e ekonomisë shqiptare gjatë vitit të shkuar, por edhe është theksuar 
nevoja për ndjekjen e politikave ekonomike të kujdesshme, të hartuara dhe 
të zbatuara në kontekstin e forcimit të stabilitetit makroekonomik e financiar. 
gjithashtu, një vëmendje e veçantë gjatë këtyre takimeve i është kushtuar 
nevojës për vazhdimin e reformës strukturore që do të mbështesë rritjen tonë 
ekonomike afatgjatë.

ekonomia shqiptare ka shënuar rritje ekonomike pozitive gjatë vitit të shkuar, 
duke arritur të përballojë me sukses goditjet direkte dhe indirekte të krizës 
ekonomike botërore. për më tepër, ekonomia shqiptare e kaloi këtë test duke 
ruajtur ekuilibrat e brendshëm ekonomikë dhe financiarë, të cilët shërbejnë si 
parakusht për një rritje të qëndrueshme dhe afatgjatë. kështu, inflacioni është 
luhatur mesatarisht në intervalin 2-3% gjatë vitit 2009; bilancet e jashtme të 
vendit kanë shfaqur shenja korrektimi; ndërkohë që sistemi bankar shqiptar 
mbetet i shëndetshëm dhe i mirëkapitalizuar.

megjithatë, ritmi i rritjes ekonomike u zbeh ndjeshëm gjatë vitit 2009. kriza 
ekonomike botërore, e cila preku thellë të gjitha vendet e rajonit, u shoqërua me 
ngadalësim të eksporteve, me ulje të dërgesave të emigrantëve dhe të flukseve 
të tjera hyrëse valutore, me rritje të pasigurisë dhe me ngadalësim të kreditimit. 
megjithëse viti 2010 parashikohet të shoqërohet nga një përmirësim gradual 
i kontekstit ekonomik botëror, shumë nga faktorët të cilët ndikuan negativisht 
ekonominë shqiptare do të vazhdojnë të jenë të pranishëm edhe gjatë këtij viti.

politika stimuluese fiskale dhe monetare ndihmuan në mbështetjen e 
aktivitetit ekonomik gjatë vitit 2009. megjithatë, trajektoret fiskale dhe 
nevoja për stabilitet afatgjatë sugjerojnë se ekonomia shqiptare nuk mund 
të mbështetet për shumë kohë në stimulin fiskal. në këto kushte, një politikë 
fiskale më konservatore gjatë vitit 2010 është e nevojshme dhe e mirëpritur 
nga Banka e Shqipërisë. në horizontin afatmesëm dhe afatgjatë, ne mbetemi 
të mendimit se qëndrueshmëria fiskale duhet të garantohet nëpërmjet një 
rregulli fiskal të qartë dhe të kujdesshëm.
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në rrethanat e reja, rritja ekonomike duhet të mbështetet më shumë në 
nxitjen e sektorit privat të ekonomisë dhe këtu një rol kryesor ka kredia bankare. 
Shëndeti i mirë financiar i sistemit tonë bankar si dhe përmirësimi progresiv 
i kushteve të likuiditetit dhe primeve të rrezikut në tregjet e brendshme dhe 
të huaja financiare janë zhvillime inkurajuese. lehtësimi i kushteve monetare 
nga Banka e Shqipërisë dhe injektimet e likuiditetit prej saj kanë mbështetur 
dhe do të mbështesin më tej këtë proces. megjithatë, riaktivizimi i aktivitetit 
kreditues mbetet një objektiv sfidues, i cili do të kërkojë nxitjen e kërkesës 
finale dhe gjenerimin e plan-bizneseve të vlefshme për financimin bankar, 
uljen e rrezikut real dhe atij të perceptuar të ekonomisë, rishikimin e strategjive 
të zhvillimit dhe të politikave kredituese nga bankat tregtare, si dhe reduktimin 
e kostove dhe të elementeve jo-kosto në kredidhënie. të gjithë këta faktorë 
parashikohen të shënojnë përmirësim gradual gjatë vitit, por ato do të mbeten 
larg niveleve të shënuara para krizës botërore.

politika monetare e Bankës së Shqipërisë do të vazhdojë të jetë e 
kujdesshme, duke u orientuar mbi të gjitha nga përmbushja e objektivit tonë 
të inflacionit. tendencat e fundit rritëse të inflacionit duket të jenë motivuar 
nga faktorë të ofertës, me veprim të përkohshëm dhe intensitet të kufizuar. 
Banka e Shqipërisë parashikon se tejkalimi i nivelit 4% të inflacionit do të 
jetë i shkurtër në kohë dhe nuk do të pasohet nga presione të qëndrueshme 
inflacioniste. projeksionet tona tregojnë se inflacioni i çmimeve të konsumit do 
të zbresë gradualisht drejt objektivit tonë prej 3% gjatë vitit 2010. gjithsesi, 
ne mbetemi të vendosur të marrim të gjithë hapat e duhur për të garantuar 
këtë ecuri dhe për të përmbushur mandatin tonë ligjor për stabilitet çmimesh 
në ekonomi.
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Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani

në konferencën “Financa të përgjegjshme”, 
23 mars 2010

është kënaqësi që të hap punimet e këtij forumi të rëndësishëm me temë 
“Financat e përgjegjshme”. ky koncept po përmendet shpesh në temat e 
diskutimit dhe në debatet e makrofinancës veçanërisht pas ngjarjeve të vitit 
2008. pjesëmarrja në këtë aktivitet më shtyu që të kërkoj një përkufizim të 
saktë të këtij termi. megjithëse ndoshta është e vështirë të gjesh një përkufizim 
të saktë të këtij koncepti, nën emërtimin ‘financë e përgjegjshme’ mund të 
përmblidhen ato praktika të cilat krijojnë ekuilibra midis interesave të një 
institucioni financiar dhe palëve të tjera të interesuara. në fakt, kërkimi më 
bëri të kuptoj se ky term është ndoshta mënyra më e mirë për të përmbledhur 
në një emërtim të vetëm, përpjekjet e gjithanshme të Bankës së Shqipërisë 
gjatë 3-4 viteve të fundit në drejtim të mbikëqyrjes bankare dhe financiare, 
politikës monetare dhe edukimit të publikut.

Financa e përgjegjshme është një koncept që prek dhe duhet të ushtrohet 
nga të gjithë pjesëmarrësit e tregut financiar. ajo nënkupton një fenomen 
përtej një mbikëqyrjeje të kujdesshme, sepse është një domosdoshmëri për 
të garantuar jo vetëm shëndetin financiar të një ekonomie, por edhe për të 
garantuar shëndetin e saj makroekonomik. 

kjo filozofi përmbledh në vetvete jo vetëm parimet dhe praktikat më të mira 
të biznesit por edhe dëshirën dhe objektivin për të ndihmuar shtresat e varfra 
dhe për t’i nxjerrë ato nga varfëria përmes mundësisë së financimit të lirë dhe 
kujdesit që garanton suksesin e tyre ekonomik. në dukje theksi i financave të 
përgjegjshme fokusohet në garantimin e të drejtave të klientëve të sistemit, 
por në të vërtetë kërkesat dhe praktikat e financës së përgjegjshme janë në 
radhë të parë një garanci për shëndetin e institucioneve financiare dhe në 
këtë mënyrë edhe të të gjithë sistemit financiar. 

në Bankën e Shqipërisë, financa e përgjegjshme është zhvilluar në tre 
drejtime kryesore:

• mbikëqyrje bankare
• transparencë dhe llogaridhënie
• edukim

në radhë të parë, financa e përgjegjshme nuk mund të kuptohet si një 
fenomen dhe përgjegjësi që duhet lënë në dëshirën e pjesëmarrësve të tregut. 
ajo duhet të kuptohet jo vetëm si një e drejtë, por edhe si një detyrim për të 
gjithë pjesëmarrësit e tregut. 
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nëse pranon këtë parim atëherë duhet të bëhesh nxitës dhe promotor dhe 
ky është pozicioni që Banka e Shqipërisë ka marrë në këtë drejtim. 

nga këndvështrimi i një banke qendrore, financa e përgjegjshme fillon me 
një mbikëqyrje të mirë të sistemit bankar dhe financiar. kjo përbën një detyrim 
të bankës qendrore për t’i siguruar publikut të drejtën që institucionet financiare 
ku ai investon kursimet e tij, të jenë të shëndosha financiarisht dhe të ushtrojnë 
aktivitetin në bazë të parimeve më të mira të biznesit. Banka e Shqipërisë i ka 
kushtuar një vëmendje të veçantë stabilitetit financiar nëpërmjet ushtrimit të 
një mbikëqyrjeje efektive të orientuar drejt rrezikut, ndaj institucioneve që ajo 
licencon dhe mbikëqyr. gjithashtu, në fokusin e mbikëqyrjes efektive qëndron 
edhe rëndësia që i jepet nxitjes së konkurrencës dhe mbrojtjes së interesave 
të klientëve.

Së fundi, por jo më pak e rëndësishme, parimi i financave të përgjegjshme 
është ushtruar përmes mbikëqyrjes bankare të kujdesshme dhe ruajtjes së 
stabilitetit financiar, duke harmonizuar politikën monetare dhe atë fiskale. 
ky parim është konsideruar si pjesë integrale e domosdoshme dhe mjaft e 
rëndësishme në vendimmarrjen e politikës monetare dhe përshtatjen e saj me 
politikën fiskale. 

në këtë mënyrë, Banka e Shqipërisë garanton që politika monetare, jo 
vetëm që nuk cënon shëndetin financiar të institucioneve bankare, jobankare 
dhe individëve, por i mbështet këta aktorë të tregut financiar duke i bërë pjesë 
të vendimmarrjes. 

më lejoni që të ndalem te procesi i transmetimit të vendimmarrjes në publik. ky 
proces është thelbësor për të garantuar ruajtjen e ekuilibrave makrofinanciarë 
të një ekonomie. në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë i është përkushtuar 
edukimit ekonomiko-financiar të publikut, duke parë të arsyeshme ndërmarrjen 
e disa nismave konkrete për krijimin e një kulture financiare në shoqërinë 
shqiptare. megjithatë, kjo është një detyrë të cilën banka qendrore nuk mund 
ta realizojë e vetme; garantimi i këtyre ekuilibrave kërkon bashkëpunimin e 
sistemit financiar, sektorit privat dhe publikut që së bashku të reagojnë kundrejt 
kësaj vendimmarrjeje në mënyre eficiente dhe racionale. ngjarjet e dy viteve 
të fundit i kanë shtyrë shumë njerëz të diskutojnë vërtetësinë e teorive të 
tregjeve eficiente dhe aftësisë së agjentëve ekonomikë për të qenë racionalë. 
megjithëse është ende herët (ose duhet pritur) për të bërë një analizë të plotë 
të shkaqeve të krizës, nuk mund të lë pa sjellë në vëmendje disa elemente 
thelbësore që dëmtuan aftësinë e individëve e më pas të tregjeve për të qenë 
eficientë dhe racionalë. kjo, jo për të analizuar krizën, por për të kuptuar se 
çfarë implikimesh mbart kjo për financat e përgjegjshme. 

është e vërtetë që të gjitha palët e interesuara dështuan në vendimmarrje 
duke bërë zgjedhje të gabuara, jo racionale dhe jo eficiente. nga ana tjetër,  
është fakt se pothuajse të gjithë kredimarrësit nuk kishin informacion të plotë 
mbi llojet e kredisë që po merrnin apo të instrumenteve financiare që po 
blinin, ose ishin të paaftë të kuptonin implikimet financiare të angazhimeve 
të tyre financiare dhe monetare. ashtu sikurse u shtynë të besonin se çmimet 
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e shtëpive vetëm rriteshin dhe rreziku financiar ishte zhdukur. Fatkeqësisht 
nuk mund të thuhet e njëjta gjë për bankat që i nxitën njerëzit t’i merrnin 
këto kredi. a iu shpjeguan ato klientëve se interesat vetëm shtyheshin në 
kohë por nuk faleshin, se çmimet luhaten e nuk janë të qëndrueshme? a e 
dhanë ato të gjithë informacionin? nëse përgjigjja e disa prej këtyre pyetjeve 
është jo, atëherë agjentët nuk e kishin të gjithë informacionin për të bërë 
zgjedhje racionale. Dhe kur kjo ndodh atëherë dëmtohet e gjithë ekonomia 
e bashkë me të edhe sistemi financiar. nga ky këndvështrim, transparenca 
nuk është vetëm një detyrim ndaj të drejtës së klientit për të ditur të gjithë 
detajet e transaksionit, por është një detyrim ndaj shëndetit të të gjithë sistemit 
financiar. 

mungesa e transparencës nuk përçon informacionin dhe, rrjedhimisht, nuk 
garanton kushtet që agjentët të jenë racionalë në vendimmarrje. prandaj, ka 
nevojë për transparencë dhe përgjegjshmëri.

për të rritur transparencën e bankave ndaj klientëve të tyre në Shqipëri, 
Banka qendrore ka miratuar rregulloret "për kërkesat minimale të publikimit 
të informacionit nga bankat dhe degët e bankave të huaja" dhe "mbi 
transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare".

Dëshiroj të theksoj se mungesa e transparencës nuk shfaqet vetëm në 
formën e fshehjes së qëllimshme të informacionit apo thjesht të neglizhencës, 
por edhe përmes zgjedhjes së mjeteve dhe formave të gabuara të komunikimit. 
Shpërndarja e informacionit me mënyrën më të shpejtë, më të mirë, më eficiente 
dhe më të kuptueshme është përgjegjësi e të gjithë aktorëve të tregut, si për 
institucionin ndaj klientit ashtu edhe për klientin ndaj institucionit. në këtë 
këndvështrim më vjen keq që të konstatoj se reklamat e financës për zhvillim 
(mikrokredisë) mund t’i hasësh vetëm në gurët e kilometrazhit apo në grafitet 
amatoreske që llangosin bordurat e rrugëve kombëtare. pjesa dërrmuese e 
këtij informacioni është emri i institucioneve. 

këto institucione duhet të ndërtojnë një strategji të qartë komunikimi me 
publikun për produktet që ofrojnë, kushtet financiare me të cilat i ofrojnë 
këto produkte dhe -veçanërisht e rëndësishme- për objektivat që ato kanë. 
transparenca duhet të përfshijë avantazhet konkurruese të tyre ndaj bankave 
universale në kushtet e financimit dhe në asistencën që ato janë të afta 
të ofrojnë në lidhje me miradministrimin e portofolit të kredisë. Financë e 
përgjegjshme do të thotë që edhe donatorët të zgjedhin partnerët më të mirë 
dhe më të aftë për të bërë këtë aktivitet dhe të ushtrojnë presionin e tyre që 
institucionet në të cilat shpërndajnë fondet të garantojnë transparencën dhe 
informacionin e nevojshëm jo vetëm në memo e raporte, por në treg, atje ku 
është i dukshëm e transparent, për grupet e targetuara të interesit. 

Vendimmarrja eficiente e tregut ka nevojë edhe për transparencën dhe 
përgjegjshmërinë e bankës qendrore. prandaj, Banka e Shqipërisë i ka 
kushtuar vëmendje të veçantë këtij aspekti. megjithatë, jemi të vetëdijshëm se 
transparenca e informacionit dhe vendimmarrjes përbën një kusht të nevojshëm 
por jo të mjaftueshëm për të garantuar një reagim eficient në ekonomi. 



Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-1 2010 6M-1 2010

40 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 41

Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-1 2010 6M-1 2010

40 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 41

Shpesh, veçanërisht në ekonomitë tona, analfabetizmi financiar bëhet një 
pengesë e rëndësishme në eficiencën e tregjeve, sepse agjentët ekonomikë 
mund të mos jenë të aftë të interpretojnë saktësisht informacionet dhe 
komunikimin e autoriteteve vendimmarrëse dhe mund të reagojnë në mënyrë 
të paparashikuar kundrejt këtyre vendimeve. kjo situatë është njësoj sikur t’u 
japësh njerëzve vegla për të kryer një punë pa u treguar funksionin apo si të 
veprojnë me to. 

rrjedhimisht, nuk ka financë të përgjegjshme pa edukim. me këtë arsyetim, 
ne e perceptojmë edukimin si një detyrim të institucioneve shtetërore e 
akademike kundrejt të drejtës së publikut për t’u edukuar. eficienca e tregjeve 
dhe racionaliteti i tyre mund të garantohen vetëm nëse e gjithë ekonomia 
(dhe jo vetëm ekonomistët) gëzon një nivel minimal edukimi ekonomik. 

të jesh i edukuar do të thotë të kuptosh dhe të interpretosh informacionin 
dhe të reagosh ndaj tij. gjithësesi, kjo nuk nënkupton detyrimisht që të jesh 
i aftë të zgjidhësh vetë çdo problem ekonomik e financiar. të jesh i edukuar 
financiarisht do të thotë të dish se, kur është e nevojshme t’i drejtohesh 
specialistit (ekonomistit) për bërjen e zgjedhjeve më të mira, pasi të jesh i 
bindur për transparencën dhe përgjegjshmërinë e tij. 

kjo do të thotë përgjegjshmëri financiare në formën e një detyrimi ndaj 
të drejtës vetjake dhe të shoqërisë për prosperitet ekonomik e financiar 
afatgjatë. ky edukim nuk duhet të jetë një aktivitet i zhvilluar vetëm në 
institucione (universitete apo sistemin financiar) sepse nuk kemi nevojë vetëm 
për ekonomistë. edukimi ekonomik e financiar duhet të bëhet për të gjithë 
publikun në formën e një të mire publike për të gjithë agjentët e ekonomisë në 
të gjithë format e mundshme. Siç e përmenda edhe më lart, ne jemi përpjekur 
të edukojmë publikun nëpërmjet disa nismave konkrete të tilla si: publikimi 
i botimeve edukative, krijimi i programeve të edukimit për nxënësit dhe 
studentët, apo organizimi i trajnimeve dhe seminareve për gazetarët, mësuesit 
e lëndës së ekonomisë në shkollat e mesme dhe për punonjësit socialë. 

në këtë aspekt, Banka e Shqipërisë ka qenë gjithmonë aktive jo vetëm në 
edukimin e publikut, por edhe në kërkim të partnerëve sepse në edukimin 
financiar ka vend për të gjithë, sidomos për akademinë. për këtë qëllim së 
fundi kemi krijuar institutin e kërkimeve Bankare si një mundësi bashkëpunimi 
me fushën e akademisë. 

publikut shqiptar i mungojnë rubrikat e përjavshme ekonomike në shtyp, 
klasat edukuese, leksionet publike, asistenca profesionale për publikun dhe 
të tjera mundësi edukimi si këto. 

këto janë aktivitete normale të akademisë dhe instituteve me karakter 
edukues në botën e zhvilluar sepse qëllimi primar i tyre është të krijojnë të mira 
publike për shoqërinë. tashmë “social return” apo impakti social është bërë 
një objektiv i rëndësishëm me një peshë në rritje për institucionet financiare 
me qëllim fitimin, ndërkohë që në ekonominë tonë, edukimi mbetet shumë i 
kufizuar vetëm në aktivitetet e ngushta tradicionale të mësimdhënies në klasë. 
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natyra e analizës dhe komenteve shkon pothuajse gjithmonë drejt kritikës dhe 
shumë rrallë për të mos thënë asnjëherë, drejt shpjegimit dhe interpretimit 
të fenomenit ekonomik. në këtë këndvështrim, financa e përgjegjshme del 
përtej kufijve të sistemit financiar dhe shtrihet në të gjithë faktorët që kanë 
mundësi dhe detyrë ta garantojnë atë në të gjitha format e mundshme.

i ftoj të gjithë aktorët e interesuar të bashkëpunojnë për të garantuar 
përgjegjshmërinë financiare duke kontribuar në mënyrë aktive sipas rolit të 
tyre në ekonomi.
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Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani
në konferencën për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare të këshillit 

mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë,
24 mars 2010

Në mbledhjen e tij të datës 24 mars 2010, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin Mujor të Politikës Monetare. 
Pasi u njoh me zhvillimet më të fundit ekonomike dhe monetare në vend, me 
projeksionet e tyre për të ardhmen, si dhe pasi vlerësoi balancën e rreziqeve 
të pritshme, në përfundim të diskutimeve, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, në 
nivelin 5.25%.

pas goditjes së rëndë të pësuar gjatë vitit 2008 dhe gjashtë muajve të parë 
të vitit 2009, ekonomia botërore ka hyrë në një fazë rikuperimi të aktivitetit 
ekonomik, e stimuluar nga politika monetare dhe fiskale ekspansioniste. Bankat 
qendrore kryesore kanë vazhduar të ndjekin politika monetare lehtësuese, me 
qëllim mbështetjen e tregut të kreditit dhe garantimin e qëndrueshmërisë së 
rritjes ekonomike. Fundi i recesionit ekonomik është shoqëruar nga gjallërimi i 
presioneve inflacioniste, duke reflektuar si efektin statistikor të lidhur me ecurinë 
e çmimeve të produkteve bazë, ashtu edhe rritjen e kërkesës në ekonominë 
botërore. ecuria e tregjeve financiare ka qenë e qëndrueshme dhe treguesit 
kryesorë të rrezikut janë stabilizuar në nivele më të ulëta. megjithatë, vëmendja 
e tregjeve financiare gjatë javëve të fundit është dominuar nga rritja e pasigurisë 
për qëndrueshmërinë fiskale të disa vendeve të eurozonës. kjo është reflektuar 
në rritjen e yield-eve të letrave me vlerë qeveritare të këtyre vendeve, si dhe në 
ndjeshmërinë e shtuar të investitorëve ndaj zhvillimeve fiskale.

aktiviteti ekonomik vlerësohet të ketë regjistruar një ngadalësim progresiv të 
ritmit të rritjes këto gjashtë muajt e fundit. treguesit më të fundit të ekonomisë 
reale, si treguesit e shitjeve, treguesit monetarë dhe ata të besimit, sinjalizojnë 
frenimin e mëtejshëm të rritjes ekonomike gjatë tremujorit të katërt të vitit 
2009 dhe fillimit të vitit 2010. Frenimi i investimeve nga pjesa më e madhe 
e bizneseve, shfrytëzimi i ulët i kapaciteteve, rënia e importit të mallrave 
kapitale dhe rritja e ulët e kredisë për investime, dëshmojnë për një ecuri të 
ngadaltë të investimeve private edhe në muajt e parë të këtij viti. nga ana 
tjetër, ritmet më të moderuara të rritjes së punësimit dhe të pagave, tkurrja e 
kredisë konsumatore, ecuria e dobët e shitjeve me pakicë, si dhe indikacionet 
për rritjen e preferencës së konsumatorëve për kursim, tregojnë për një frenim 
edhe të konsumit aktual dhe atij të pritur në periudhën afatshkurtër. 

Sektori i jashtëm i ekonomisë ka shfaqur sinjale pozitive gjatë muajit janar, 
duke u karakterizuar nga një rritje prej 30% e eksporteve dhe ngushtim 
prej rreth 13% të deficitit tregtar. ky zhvillim i mirëpritur mbetet gjithsesi i 
pamjaftueshëm për të vendosur ekonominë shqiptare në rrugën e rritjes së 
qëndrueshme ekonomike.
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Stimuli i lartë fiskal i dhënë gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2009, ka 
ndikuar në rritjen e borxhit publik në nivelin 59.5% të pBB-së. rritja e shpenzimeve 
korrente dhe kapitale gjatë kësaj periudhe, e financuar nga zgjerimi i deficitit 
buxhetor dhe rritja e huamarrjes publike, dhanë një ndikim të ndjeshëm, por 
afatshkurtër, në aktivitetin ekonomik. nëpërmjet uljes dy herë të normës bazë 
të interesit si dhe injektimit të vazhdueshëm të likuiditetit, politika monetare 
e Bankës së Shqipërisë ka patur gjithashtu një karakter stimulues gjatë vitit 
2009 dhe muajve të parë të vitit 2010. në prani edhe të nënçmimit të kursit 
të këmbimit gjatë kësaj periudhe, kushtet monetare në vend kanë favorizuar 
gjithnjë e më shumë kërkesën agregate. megjithatë, kushtet monetare në 
ekonomi kanë qenë dhe mbeten konsistente me stabilitetin afatmesëm dhe 
afatgjatë të çmimeve në vend, duke i shërbyer gjithashtu mbarëvajtjes së 
tregjeve financiare dhe ruajtjes së stabilitetit të sistemit financiar.

në përgjigje të politikës monetare lehtësuese si dhe të uljes së primeve të 
rrezikut në ekonomi, treguesit monetarë paraqesin shenja përmirësimi gjatë 
dy muajve të parë të vitit 2010. gjatë kësaj periudhe, është materializuar 
një tendencë rënëse e treguesit të parasë jashtë bankave dhe një rritje 
korresponduese e depozitave në sistem. përmirësimi rezultant i treguesve të 
likuiditetit të sistemit bankar dhe reduktimi i kërkesës për fonde të sektorit publik 
janë shoqëruar me uljen e yield-eve të letrave me vlerë të qeverisë. gjithashtu, 
kursi i këmbimit paraqitet relativisht i stabilizuar, duke reflektuar një korrektim të 
lehtë të treguesve të tregtisë së jashtme dhe të deficitit korrent të vendit gjatë dy 
tremujorëve të fundit. ky korrektim ka ndikuar edhe në vendosjen e balancave 
më të qëndrueshme të kërkesës dhe të ofertës për valutë në këtë periudhë.

megjithë këto zhvillime inkurajuese, aktiviteti kreditues në vend mbetet larg 
potencialit të tij, në përgjigje të kërkesës më të ulët për kredi bankare dhe 
kushteve të shtrënguara të kreditimit të aplikuara nga bankat. kredia për sektorin 
privat ka shënuar një rritje vjetore rreth 4% në terma realë, duke kontribuuar 
në një rritje vjetore me 7.8% të ofertës monetare në muajin janar. 

aktiviteti kreditues vijon të mbizotërohet nga kredia në lekë, e cila mbulon 
kryesisht nevojat e bizneseve për kapital qarkullues. e veçanta e muajit janar 
2010 është se situata e përmirësuar e mjeteve valutore të sistemit bankar 
po fillon të reflektohet në rritjen e kredisë në valutë. megjithatë, rritja e 
qëndrueshme e kreditimit duhet të mbështetet nga riaktivizimi i kërkesës për 
kredi dhe lehtësimi paralel i kushteve të kredidhënies të aplikuara nga sistemi 
bankar. Banka e Shqipërisë gjykon se sistemi bankar duhet të tregohet më 
largpamës në drejtim të vlerësimit të sektorëve potencialë të rritjes ekonomike 
dhe të marrë një rol më aktiv në nxitjen e aktivitetit ekonomik.

inflacioni vjetor në muajin shkurt 2010 rezultoi 4.4%, duke tejkaluar me 
0.4 pikë përqindjeje kufirin e sipërm të tolerancës rreth objektivit të Bankës 
së Shqipërisë. inflacioni mesatar vjetor shënoi 2.6%. zhvillimet e fundit në 
inflacion kanë pasqyruar efektin statistikor të krahasimit me një bazë relativisht 
të ulët çmimesh në vitin 2009, përçimin më të plotë të nënçmimit të kursit të 
këmbimit në çmimet e konsumit dhe rritjen administrative të çmimit të energjisë 
elektrike duke filluar nga muaji janar 2010. 
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ky faktor i fundit dha një ndikim prej rreth 0.5 pikësh përqindjeje në nivelin 
e inflacionit, duke qenë edhe shkaktari kryesor i tejkalimit të nivelit 4%. nga 
ana tjetër, tendenca rritëse e inflacionit të mallrave ushqimore i atribuohet 
konjukturës globale të çmimeve të mallrave, e cila po dëshmon një rritje 
graduale mujore që nga mesi i vitit 2009.

analizat tona sugjerojnë se tendenca në rritje e inflacionit është shkaktuar 
kryesisht nga faktorë të ofertës, të cilët vlerësohen të kenë një natyrë kalimtare 
dhe një veprim afatshkurtër në kohë. këto zhvillime ishin të pritura nga 
Banka e Shqipërisë, të faktorizuara në projeksionet tona për inflacionin dhe 
të komunikuara në kohë dhe me transparencë në publik. në periudhën 
afatmesme, rritja nën potencial e ekonomisë shqiptare si pasojë e ngadalësimit 
të kërkesës së brendshme dhe të huaj do të krijojë një ambient me presione të 
ulëta inflacioniste, të cilat pritet të balancojnë presionet me burim nga kahu 
i ofertës. ky vlerësim mbështetet edhe nga zhvillimet e qëndrueshme dhe në 
nivele të ulëta historike të komponentit afatgjatë të inflacionit dhe të inflacionit 
të mallrave të patregtueshme, si shprehësit më të drejtpërdrejtë të presioneve 
inflacioniste të gjeneruara nga kërkesa e brendshme në ekonomi. 

normat e inflacionit bazë dhe të atij të mallrave të patregtueshme në muajin 
shkurt ishin përkatësisht 1.1% dhe 2.3%.

gjatë diskutimeve mbi ecurinë aktuale dhe të pritshme të zhvillimeve 
ekonomike, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë konkludoi se balanca 
e presioneve inflacioniste në horizontin afatmesëm është konsistente me 
objektivin e inflacionit të Bankës së Shqipërisë, pavarësisht tendencave të 
fundit të inflacionit të çmimeve të konsumit. Vlerësimet për ngadalësimin e 
kërkesës dhe rritjen e hendekut negativ të prodhimit, ecurinë më të përmbajtur 
të kursit të këmbimit, si dhe pritshmëritë e stabilizuara të agjentëve ekonomikë 
për inflacionin, janë faktorë që do të kushtëzojnë ecurinë e inflacionit brenda 
objektivit të Bankës së Shqipërisë.

në përfundim të diskutimeve, këshilli mbikëqyrës vendosi të mbajë të 
pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 5.25%. ky vendim garanton 
kushte të përshtatshme monetare për respektimin e objektivit të inflacionit 
në një periudhë afatmesme. në të ardhmen, Banka e Shqipërisë mbetet e 
gatshme të veprojë në linjë me ecurinë e faktuar dhe të pritshme të treguesve 
ekonomikë. në veçanti, vendimet e saj do të faktorizojnë mbajtjen e pritjeve 
inflacioniste të ankoruara rreth objektivit të Bankës së Shqipërisë për inflacionin, 
stabilitetin e sistemit financiar në vend, në funksion të ruajtjes dhe konsolidimit 
të mëtejshëm të ekuilibrave makroekonomikë.

në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë vlerëson se tendencat e fundit 
korrektuese të treguesve të bilancit të pagesave janë zhvillime inkurajuese 
për qëndrueshmërinë afatgjatë të treguesve financiarë të vendit. nga ana 
tjetër, Banka e Shqipërisë gjykon se kjo qëndrueshmëri do të ndihmohej nga 
ndjekja e një politike fiskale të kujdesshme, e cila duhet të faktorizojë tashmë 
shëndetin afatgjatë të parametrave fiskalë në vendimmarrjen e saj.
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Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani

në prezantimin e raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2009 
përpara komisionit të ekonomisë dhe Financave,

07 prill 2010

I nderuar zoti Kryetar i Komisionit, 
Të nderuar zonja dhe zotërinj anëtarë, 

kam kënaqësinë të jem sot përpara jush për të prezantuar raportin Vjetor 
të Bankës së Shqipërisë. ky raport, konkluzionet kryesore të të cilit do të 
mundohem t’i përmbledh në vijim të fjalës sime, është një analizë e plotë 
dhe transparente e zhvillimeve ekonomike dhe financiare në vend, si dhe një 
pasqyrë e punës së Bankës së Shqipërisë për përmbushjen e detyrimeve të saj 
ligjore dhe realizimin e angazhimeve tona institucionale.

I nderuar zoti Kryetar i Komisionit, 
Të nderuar zonja dhe zotërinj anëtarë, 

më lejoni ta nis këtë prezantim duke bërë një përmbledhje të shkurtër të 
temave dhe të mesazheve kryesore të raportit Vjetor.

Viti 2009 ishte një vit sfidues për ekonominë shqiptare, në të gjitha 
dimensionet e saj. në përgjigje të krizës ekonomike e financiare botërore, 
gjatë këtij viti, u testuan:

- ekuilibrat makroekonomikë të vendit; 
- qëndrueshmëria e sistemit tonë financiar; 
- modelet e biznesit dhe qëndrueshmëria financiare e sektorit privat; si 

dhe 
- kapacitetet analizuese dhe reaguese të politikave makroekonomike. 

në një plan më të gjerë, goditja që mori ekonomia jonë gjatë vitit 2009 vuri 
në provë fleksibilitetin e modelit të zhvillimit ekonomik të vendit dhe aftësinë e 
tij për t’iu përgjigjur një ambienti botëror rrënjësisht të transformuar. 

kriza botërore dha një ndikim të shpejtë në aktivitetin ekonomik në vend. 
ajo u shoqërua me një reduktim të hyrjeve valutore në llogarinë korrente dhe 
kapitale, me një ulje të menjëhershme të kërkesës së jashtme dhe me një 
ngadalësim të kërkesës së brendshme për mallra e shërbime. 

në përgjigje të këtyre zhvillimeve, ritmi i rritjes ekonomike shënoi një 
ngadalësim progresiv gjatë vitit të shkuar, por duke mbetur, gjithsesi, në 
territor pozitiv. ecuria e bilancit të pagesave të vendit u karakterizua nga 
një zhbalancim i flukseve hyrëse dhe dalëse valutore. ky zhbalancim u 
reflektua në lëkundjen e raporteve të kërkesës dhe të ofertës për valutë, duke 



Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-1 2010 6M-1 2010

46 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 47

Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-1 2010 6M-1 2010

46 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 47

rezultuar në nënçmimin e kursit të këmbimit në përgjigje të ekuilibrave të rinj 
që mbizotëruan në tregun valutor. politika fiskale e forcoi karakterin e saj 
ekspansionist gjatë vitit 2009, duke mbështetur aktivitetin ekonomik në vend 
por duke rritur njëkohësisht presionin në tregjet financiare. 

tronditja që pësoi sistemi financiar krijoi një mjedis të vështirë për 
transmetimin e plotë dhe në kohë të politikës monetare. në këto kushte 
sfiduese, Banka e Shqipërisë arriti të përmbushë me sukses mandatin e saj 
ligjor për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve në ekonomi: inflacioni vjetor i 
çmimeve të konsumit rezultoi brenda objektivit tonë prej 3 +/- 1% gjatë vitit 
2009. 

politika monetare lehtësuese e Bankës së Shqipërisë arriti të krijojë kushtet 
e duhura monetare për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. gjithashtu, furnizimi i 
ekonomisë me likuiditetin e nevojshëm dhe me kosto në rënie, stabilizoi tregjet 
financiare dhe krijoi kushtet e duhura për mbështetjen e aktivitetit ekonomik 
gjatë vitit 2009.

ecuria e sistemit financiar në vend u ndikua nga lëkundja e besimit në 
sistemin tonë financiar gjatë gjysmës së parë të vitit dhe nga tërheqja e 
një pjese të depozitave prej tij. ky zhvillim, i kombinuar me një grup tjetër 
faktorësh, rezultoi në një mbështetje më të vogël dhe me kosto më të lartë të 
ekonomisë shqiptare me kredi bankare. 

ndër faktorët e tjerë do të veçonim:

- rritjen e pasigurisë së agjentëve ekonomikë dhe shtrenjtimin e primeve 
të likuiditetit; 

- korrektimin e modelit të biznesit të disa segmenteve të tregut financiar; 
- rritjen e luhatshmërisë të kursit të këmbimit; dhe
- reduktimin e kërkesës për kredi në gjysmën e dytë të vitit. 

lëkundja e besimit të publikut nënvizoi rëndësinë parësore të stabilitetit 
financiar në jetën ekonomike të vendit. në fushën e saj të përgjegjësisë, 
Banka e Shqipërisë ndërmori një plan të gjerë dhe të koordinuar masash të 
cilat synonin ruajtjen e stabilitetit financiar në nivel sistemik dhe institucioni. 

këto masa, ndër të tjera, konsistuan në: 

- rishikimin e bazës rregullatore në drejtim të shtimit të kujdesit 
mbikëqyrës; 

- forcimin e inspektimeve në vend; 
- shtimin e analizave të bilanceve në nivel individual bankash dhe 

sistemi; si dhe
- rritjen e bashkëpunimit me institucionet homologe vendase dhe të 

huaja. 

përpjekjet tona për ruajtjen e stabilitetit financiar u koordinuan edhe me 
autoritetet e tjera publike, ekzekutive dhe legjislative. Vlen të përmendet 
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përmirësimi i skemës së sigurimit të depozitave të publikut dhe rritja e shkallës 
së garantimit të tyre nga agjencia e Sigurimit të Depozitave. këto masa 
rezultuan të suksesshme për kufizimin e pasojave negative dhe rivendosjen e 
plotë të besimit në sistemin bankar. 

Si rrjedhojë e tyre, sistemi bankar shqiptar arriti të ruajë bilance të 
shëndetshme dhe të jetë në gjendje të ushtrojë funksionin e tij të ndërmjetësuesit 
financiar dhe atë të furnizuesit të ekonomisë me instrumente pagese.

në vijim të fjalës sime, dëshiroj të prek dhe të analizoj në mënyrë më të 
detajuar, çështjet e përmendura më sipër.

1. politika monetare e BankëS Së ShqipëriSë Dhe 
StaBiliteti i ÇmimeVe 

ECURIA E AKTIVITETIT EKONOMIK, ZHVILLIMET KRYESORE MONETARE, 
POLITIKA MONETARE DHE PËRMBUSHJA E OBJEKTIVIT TË INFLACIONIT 

në përputhje me mandatin e saj ligjor, politika monetare e Bankës së 
Shqipërisë është hartuar dhe zbatuar në funksion të arritjes dhe të ruajtjes së 
stabilitetit të çmimeve. gjatë vitit 2009, rreziqet kryesore ndaj stabilitetit të 
çmimeve kanë ardhur nga ngadalësimi i aktivitetit ekonomik, luhatja e besimit 
të agjentëve ekonomikë, zhbalancimi i pozicionit të jashtëm të ekonomisë 
shqiptare dhe nënçmimi i kursit të këmbimit. pavarësisht këtyre sfidave, Banka 
e Shqipërisë arriti të ruajë inflacionin e çmimeve të konsumit brenda objektivit. 
le të shohim më në detaje elementet e prekura më sipër.

1.1 ekonomia Botërore 

konteksti ndërkombëtar, i cili shoqëroi zhvillimet ekonomike dhe financiare 
në vend gjatë vitit të shkuar, nuk ishte aspak i favorshëm. Viti 2009 u 
karakterizua nga tkurrja e aktivitetit ekonomik botëror, si rrjedhojë e rënies 
ekonomike në vendet e zhvilluara dhe e ngadalësimit të ndjeshëm ekonomik 
në vendet në zhvillim. rritja e ekonomisë botërore shënoi vlerën e parë 
negative gjatë 50 viteve të fundit. në vijim të problemeve të shfaqura së 
pari gjatë vitit 2008, edhe sistemi financiar botëror përjetoi një periudhë 
të vështirë. Vëmendja e rregullatorëve dhe e vetë institucioneve financiare 
u përqendrua në rregullimin e bilanceve të dëmtuara të sistemit financiar. 
tkurrja e aktivitetit ekonomik dhe rritja e pasigurisë në tregjet financiare u 
shoqëruan me uljen e tregtisë dhe pakësimin e lëvizjes së flukseve financiare 
në nivel botëror. recesioni ekonomik shkaktoi gjithashtu rritjen e papunësisë 
dhe uljen e shkallës së shfrytëzimit të kapaciteteve, duke krijuar kështu një 
ambient me presione të ulëta inflacioniste.

ky ambient mundësoi ndjekjen e politikave të forta stimuluese fiskale dhe 
monetare, në mbështetje të rritjes së kërkesës dhe të prodhimit në ekonomi.
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politikat stimuluese rezultuan të suksesshme për pjesën më të madhe të 
vendeve. aktiviteti ekonomik, rritja e të cilit ishte kryesisht negative në gjysmën e 
parë të vitit, shënoi një përmirësim të lehtë në gjashtëmujorin e dytë. rimëkëmbja 
e kërkesës në nivel botëror ndikoi në rigjallërimin e ekonomisë dhe në rritjen 
e tregtisë, në përmirësimin e treguesve të besimit dhe në krijimin e pritjeve më 
optimiste për të ardhmen. gjithashtu, ndërhyrja e vendosur e autoriteteve në 
mbështetje të sistemit financiar ndihmoi për sheshimin e tensioneve të krijuara 
nga kriza. ky normalizim u reflektua në reduktimin e primeve të rrezikut, në 
ecurinë rënëse të normave të interesit dhe në luhatshmërinë më të moderuar të 
tyre. megjithatë, rikuperimi i aktivitetit ekonomik në botë mbetet i brishtë. 

në veçanti, borxhi publik i rritur ndjeshëm si rrjedhojë e deficiteve fiskale të 
larta, është kthyer në vëmendjen e tregjeve financiare dhe të politikëbërësve. 
aftësia e qeverive për të rifinancuar dhe shërbyer në të ardhmen këtë 
borxh, do të kushtëzojë primet e rrezikut në tregjet financiare dhe stabilitetin 
makroekonomik të vendeve të veçanta.

1.2 rritja ekonomike Dhe Faktorët që kanë nDikuar në të 

integrimi në rritje i ekonomisë shqiptare dhe veçanërisht i sistemit të saj 
financiar, bëri që kriza botërore të reflektohej që herët në vendin tonë. kanalet 
kryesore të cilat ekspozuan ekonominë shqiptare ishin: 

- ulja e eksporteve; 
- rënia e dërgesave të emigrantëve dhe e hyrjeve të tjera valutore; 
- rritja e pasigurisë në institucionet financiare; 
- dhe në përgjigje të tyre, rishikimi i planeve të biznesit të pothuajse të 

gjithë agjentëve ekonomikë. 

ky ndikim mori formën e uljes së normave të rritjes dhe të lëkundjes së disa 
ekuilibrave makroekonomikë gjatë vitit 2009. 

prodhimi i Brendshëm Bruto (pBB) gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2009 u 
rrit me 4.9% në terma vjetorë. ritmet e rritjes vjetore të tij janë karakterizuar 
nga një rënie progresive, nga 5.4% në tremujorin e parë, në 4.1% në 
tremujorin e tretë. 

të dhëna të tërthorta dhe informacione të tjera me natyrë cilësore sugjerojnë 
se ekonomia ka vijuar të ngadalësohet më tej edhe në tremujorin e katërt të 
vitit 2009. Duke mbetur në pritje të statistikave zyrtare të inStat-it, vlerësimet 
paraprake tregojnë se rritja ekonomike për vitin 2009 është luhatur rreth nivelit 
3%. ngadalësimi i rritjes së pBB-së ka reflektuar kontraktimin e aktivitetit në 
sektorët e industrisë dhe të ndërtimit, ndërkohë që vlera e shtuar nga sektori i 
shërbimeve mbeti kontribuesi kryesor në rritjen ekonomike.

Duke u nisur nga rrethanat e vështira në të cilat u zhvillua aktiviteti ekonomik 
dhe në krahasim me përvojat e vendeve të rajonit, ruajtja në terma pozitivë e 
ritmit të rritjes ekonomike është një zhvillim inkurajues.



Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-1 2010 6M-1 2010

50 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 51

Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-1 2010 6M-1 2010

50 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 51

megjithatë, ngadalësimi i saj dhe ekuilibrat e rinj makroekonomikë kërkojnë 
vëmendjen e duhur nga të gjithë agjentët ekonomikë në projeksionet e tyre 
për të ardhmen. perspektiva e zhvillimit ekonomik të vendit kërkon, gjithashtu, 
një mbështetje më të madhe në sektorin privat, ndërkohë që ndikimi i sektorit 
publik në rritjen ekonomike pritet të vijë në rënie.

të dhënat për kërkesën agregate tregojnë se ngadalësimi i konsumit privat 
dhe rënia e investimeve kanë qenë faktorët përcaktues në ngadalësimin 
e rritjes së kërkesës në vend. eksportet neto kanë vijuar të japin kontribut 
negativ në kërkesën agregate gjatë vitit 2009, por në një masë më të vogël 
krahasuar me vitin 2008. krahas kushteve të lehtësuara monetare, stimuli 
fiskal mbështeti ekonominë në gjenerimin e normave pozitive të rritjes gjatë 
vitit 2009. konsumi privat është përbërësi kryesor i kërkesës agregate, me një 
peshë rreth 80% të pBB-së. ritmet e ngadalësuara të rritjes së pagave, rënia 
e dërgesave të emigrantëve dhe tkurrja e kredisë konsumatore, ndikuan në 
ngadalësimin e konsumit gjatë vitit 2009.

investimet private vlerësohen të jenë ndikuar më shumë sesa përbërësit 
e tjerë të kërkesës agregate nga kriza financiare dhe ekonomike botërore. 
ngadalësimi i kërkesës së brendshme e të jashtme, pasiguritë lidhur me 
situatën ekonomike në vend dhe jashtë, si dhe kushtet e shtrënguara të 
kreditimit kanë diktuar kontraktim të investimeve private gjatë vitit 2009.

POLITIKA FISKALE DHE TREGUESIT FISKALË 

ngadalësimi i ekonomisë vendase ndikoi mbi ecurinë e politikës fiskale 
dhe të treguesve fiskalë. politika fiskale pati një natyrë ekspansioniste, e cila 
u reflektua në zgjerimin e deficitit buxhetor, veçanërisht gjatë gjysmës së parë 
të vitit. Deficiti buxhetor për vitin 2009 vlerësohet të jetë rreth nivelit 7% të 
pBB-së. 

Burimet kryesore të financimit të deficitit ishin të ardhurat e privatizimeve 
dhe kredia sindikale, duke reduktuar nevojën për huamarrje në tregun e 
brendshëm.

të ardhurat buxhetore shënuan rritje vjetore prej 2.7%, kryesisht si pasojë 
e rritjes së ngadaltë të të ardhurave tatimore. nga ana tjetër, shpenzimet 
publike u rritën me rreth 8%, të udhëhequra nga ritmi i lartë i shpenzimeve 
korrente.

politika fiskale ekspansioniste i dha impulsin e nevojshëm aktivitetit 
ekonomik gjatë vitit, por ajo u shoqërua gjithashtu, me rritjen e borxhit publik 
dhe presione në rritje mbi yield-et e letrave me vlerë të qeverisë. zgjerimi 
i deficitit buxhetor rezultoi në rritjen e ndjeshme të borxhit publik, i cili në 
fund të vitit 2009 vlerësohet në rreth 59.5% të pBB-së. Banka e Shqipërisë 
gjykon se karakteri ekspansionist i politikës fiskale është i papërballueshëm 
në horizontin afatmesëm dhe potencialisht me pasoja negative në horizontin 
afatgjatë. 
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në këtë drejtim, ne inkurajojmë marrjen e masave për reduktimin e deficitit 
buxhetor dhe të borxhit publik. Deficiti buxhetor dhe borxhi publik më i ulët në 
horizontin afatgjatë, do të krijojnë më shumë hapësira në aksesin e fondeve 
nga sektori privat dhe do të rrisin besimin në stabilitetin makroekonomik 
të vendit. gjithashtu, këto masa do të plotësojnë krijimin e një klime të 
përshtatshme për tërheqjen e kapitaleve të huaja në formën e kredive private 
apo të investimeve të huaja direkte.

ZHVILLIMET MONETARE DHE TREGJET FINANCIARE 

aktiviteti i ndërmjetësimit financiar në ekonomi është kushtëzuar nga tkurrja 
e burimeve financiare, luhatja e besimit në institucionet financiare dhe rënia e 
kërkesës për kredi bankare gjatë vitit 2009. në fund të muajit mars, depozitat 
ranë në 55% të pBB-së, krahasuar me nivelin 63% të shënuar në muajin shtator 
2008. tërheqja e depozitave gjatë tremujorit të parë të vitit solli ngadalësimin 
e zgjerimit të masës monetare në ekonomi. 

aktiviteti bankar njohu një rikuperim të ngadaltë gjatë tre tremujorëve në 
vijim. oferta monetare u rrit mesatarisht me 6% gjatë këtij viti, ose rreth 2 
herë më pak se një vit më parë. 

rritja e masës monetare i detyrohet kryesisht rritjes së komponentit të saj 
në lekë, ndërkohë që kredia dhe depozitat në valutë kanë shënuar tkurrje 
gjatë vitit 2009. krijimi i parasë në lekë është bazuar në huamarrjen e 
brendshme të sektorit fiskal dhe ruajtjen e ritmeve të kreditimit në lekë të 
sektorit privat.

përveç rritjes së ndjeshmërisë së bankave ndaj treguesve të likuiditetit të 
tyre, huamarrja e sektorit privat gjatë vitit 2009 u zhvillua në kushtet e një 
sjelljeje më konservatore të bankave në kredidhënie. Siç e përmenda në fillim 
të fjalës sime, kjo sjellje konservatore i detyrohet edhe një kujdesi të shtuar 
të bankave ndaj disa produkteve bankare, të tilla si: kredia në valutë për 
segmente të ekonomisë të ekspozuara ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit, si 
dhe kredia për konsum. 

në gjysmën e dytë të vitit, u vu re edhe rënia e kërkesës për kredi, e 
kushtëzuar nga standardet e shtrënguara të kredidhënies dhe ngadalësimi 
i aktivitetit ekonomik. megjithë politikën monetare lehtësuese të Bankës së 
Shqipërisë, kredia për sektorin privat pati një prirje të njëtrajtshme ngadalësimi 
përgjatë vitit 2009.

norma e rritjes vjetore në fund të vitit shënoi 12%, kundrejt nivelit 33% 
të shënuar një vit më parë. rritja e kredisë është mbështetur nga kërkesa 
e bizneseve për të financuar nevojat për likuiditet, ndërkohë që portofoli i 
kredisë për individë është tkurrur gjatë këtij viti.
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1.3 Bilanci i pageSaVe Dhe kurSi i këmBimit 

në prani të ngadalësimit të kërkesës së brendshme dhe duke reflektuar 
situatën e vështirë të ekonomisë globale, deficiti i llogarisë korrente u 
ngushtua me rreth 3% gjatë vitit 2009, duke qëndruar në nivelin 15.3% të 
pBB-së. megjithë korrektimin e lehtë gjatë vitit, deficiti korrent mbetet në nivele 
krahasimisht të larta dhe përbën një nga dobësitë e ekonomisë shqiptare. 

Siç e kemi theksuar në vazhdimësi, Banka e Shqipërisë gjykon se trajtimi 
me përparësi i tij do të kërkojë hartimin e politikave mbështetëse për rritjen 
afatgjatë të shkallës së kursimeve në vend, si dhe marrjen e masave për 
nxitjen e prodhimit në ato degë apo industri të cilat rezultojnë konkurruese në 
tregjet ndërkombëtare.

ngushtimi i bilancit tregtar u ndikua nga rënia e njëkohshme vjetore e 
eksporteve dhe importeve tona, respektivisht me 18% dhe 9%. Situata 
e vështirë në vendet fqinjë është reflektuar edhe në rënien e dërgesave të 
emigrantëve, të cilat u tkurrën me 6.5% në terma vjetorë, ndërkohë që raporti 
i tyre ndaj pBB-së shënoi nivelin 9%. Suficiti i llogarisë kapitale dhe financiare 
u zvogëlua ndjeshëm gjatë vitit 2009, duke rënë me 35.6% në krahasim me 
vitin e kaluar. kjo ecuri u diktua në një masë të madhe nga rritja krahasimisht 
e ulët e investimeve të huaja direkte dhe nga reduktimi i huamarrjes së huaj 
private. 

ndryshe nga dy vitet e mëparshme, ku llogaria kapitale dhe financiare 
mbulonte mbi 100% të deficitit korrent, në vitin 2009 ajo ka financuar vetëm 
77% të tij. megjithëse në rënie, hyrjet totale të valutës ishin pothuajse të 
mjaftueshme për të mbuluar këtë deficit gjatë vitit 2009. rezerva valutore e 
vendit mbeti në të njëjtat nivele relative me ato të vitit të shkuar, duke qenë e 
mjaftueshme për të mbuluar 4.2 muaj importe mallrash dhe shërbimesh. 

tkurrja e hyrjeve valutore ushtroi presion nënçmues ndaj kursit të këmbimit, 
veçanërisht në gjysmën e parë të vitit 2009. në tregun e brendshëm valutor, 
nënçmimi mesatar vjetor i monedhës vendase ndaj euros dhe dollarit ishte 
përkatësisht 7.6% dhe 13.2%. tendenca nënçmuese e kursit të këmbimit të 
lekut është shfaqur më e moderuar në gjashtëmujorin e dytë të vitit, si pasojë 
e rivendosjes së një balance më të qëndrueshme midis kërkesës dhe ofertës 
për valutë. 

ribalancimi i kërkesës dhe ofertës i detyrohet në një masë të konsiderueshme 
korrektimit të bilancit tregtar dhe zbutjes së efekteve psikologjike.

1.4 inFlacioni Dhe politika monetare e BankëS Së ShqipëriSë 

ECURIA E INFLACIONIT TË çMIMEVE TË KONSUMIT 

Çmimet e konsumit u rritën mesatarisht me 2.2% gjatë vitit 2009; rritje 
kjo e cila është brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë për inflacionin. Si 
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pasojë e reduktimit të presioneve inflacioniste në nivel botëror, inflacioni 
vjetor shënoi vlera të ulëta – mesatarisht 1.8% – gjatë tremujorit të parë të 
vitit. në dy tremujorët vijues, vlerat e inflacionit u stabilizuan pranë kufirit të 
poshtëm të objektivit të Bankës së Shqipërisë - 2.0%. inflacioni vjetor shfaqi 
prirje rritëse në tremujorin e katërt, duke shënuar 2.9% në terma mesatarë dhe 
duke konverguar drejt objektivit për inflacionin. norma më e lartë e inflacionit 
prej 3.5% u regjistrua në muajin dhjetor. rritja e inflacionit në pjesën e fundit 
të vitit u shkaktua kryesisht nga përçimi më i plotë i nënçmimit të kursit të 
këmbimit në çmimet e konsumit, në prani të prirjes rritëse të çmimeve të 
lëndëve të para në tregjet botërore.

ngadalësimi i aktivitetit ekonomik në vend dhe presionet e ulëta inflacioniste 
nga ekonomia botërore, krijuan një ambient me presione relativisht të dobëta 
inflacioniste. inflacioni bazë dhe ai i mallrave të patregtueshme shënuan norma 
mesatare prej përkatësisht 1.3 dhe 1.6% gjatë vitit, duke dëshmuar presionet e 
ulëta inflacioniste të ekonomisë së brendshme. këta faktorë balancuan efektin 
e nënçmimit të monedhës vendase, i cili ndikoi në rritjen e çmimeve të mallrave 
të importuara dhe të një pjese të produkteve të cilat indeksohen ende me kursin 
e këmbimit. inflacioni i mallrave të tregtueshme – një pjesë e të cilave janë me 
origjinë importi dhe pjesa tjetër janë direkt nën ndikimin e çmimeve botërore 
- është rritur ndjeshëm në krahasim me dy vitet e mëparshme. kontributi i tij në 
vlerën e inflacionit total është luhatur rreth nivelit 73% gjatë vitit 2009.

POLITIKA MONETARE E BANKËS SË SHQIPËRISË 

Dobësimi i aktivitetit ekonomik dhe i presioneve të brendshme inflacioniste, 
parashikimet tona për një inflacionin të kontrolluar në të ardhmen dhe pritjet 
e ankoruara të agjentëve ekonomikë, krijuan hapësira për ndjekjen e një 
politike monetare lehtësuese gjatë vitit 2009. kjo politikë u materializua në dy 
ulje me nga 0.5 pikë përqindjeje të normës bazë të interesit, në muajt janar 
dhe tetor 2009, të cilat e sollën normën bazë të interesit në nivelin 5.25%, 
si dhe në injektimin e vazhdueshëm të likuiditetit të kërkuar nga tregu dhe 
nga ekonomia. nëpërmjet kësaj politike monetare të kujdesshme, Banka e 
Shqipërisë synoi krijimin e kushteve monetare të përshtatshme për një zhvillim 
të ekuilibruar dhe afatgjatë të vendit. 

uljet e normës bazë u përcollën menjëherë tek normat afatshkurtra të 
interesit në tregun ndërbankar, të cilat, për rrjedhojë shënuan rënie dhe një 
luhatshmëri më të ulët nga viti i kaluar. 

nga ana tjetër, këto lëvizje nuk u përcollën të plota në sasi dhe të shpejta 
në kohë në normat e interesit të kredive dhe të depozitave bankare. ashtu si 
dhe në të gjitha vendet e tjera, rritja e primit të likuiditetit, shtimi i pasigurisë 
në përgjithësi dhe përkeqësimi i rezultateve financiare të sistemit bankar, ishin 
faktorë amortizues të masave lehtësuese të autoritetit monetar. megjithatë, 
politika jonë monetare dhe operacionet tona në tregun ndërbankar arritën 
me sukses të shmangnin një kontraktim të dëmshëm të bilanceve të bankave, 
një eksperiencë e hidhur kjo e shumë vendeve në zhvillim.
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ulja me 1.00 pikë përqindjeje e kostos së rifinancimit gjatë vitit 2009, 
ka mundësuar lehtësimin e barrës financiare të aktivitetit ndërmjetësues 
të sistemit. Banka e Shqipërisë ka mbështetur në mënyrë të vazhdueshme 
sistemin bankar me likuiditetin e nevojshëm. 

krahas uljes së normës bazë të interesit, Banka e Shqipërisë ka ndihmuar 
aktivitetin e sistemit bankar nëpërmjet: ndryshimit të formës së ankandit të 
rifinancimit, nga ankand me shumë fikse në ankand me shumë të pakufizuar; 
zgjatjes deri në tre muaj të afatit të maturimit të likuiditetit të injektuar; rritjes 
së gamës së kolateralit të pranuar në operacionet tona të rifinancimit; 
rritjen e shkallës së përdorimit të rezervës së detyruar; dhe uljen e normës 
së interesit të kredisë njëditore. ne kemi përdorur pothuajse të gjithë gamën 
e instrumenteve tona për zbatimin e politikës monetare. Sasia e likuiditetit të 
injektuar nga Banka e Shqipërisë arriti pikën më të lartë prej rreth 40 miliardë 
lekësh në muajt e verës, ndërkohë që e ndikuar nga hyrjet e depozitave në 
sistemin bankar, kjo sasi u ul gradualisht në rreth 28 miliardë lekë në fund të 
vitit 2009.

2. mBikëqyrja Bankare Dhe StaBiliteti Financiar 

zhvillimi i sistemit bankar është kushtëzuar dukshëm nga ngadalësimi i 
ekonomisë dhe lëkundja e besimit, aspekte këto të cilat i trajtova gjerësisht 
më sipër. 

Si rezultat i tyre, u vu re një rritje e pasigurisë, sensitivitet më i lartë i bankave 
ndaj likuiditetit, sjellje më e kujdesshme e tyre në dhënien e kredive, si dhe 
rritje e kredive me probleme. këto janë edhe zhvillimet më të spikatura të 
sistemit bankar gjatë vitit 2009. megjithëse rentabiliteti i tij erdhi në rënie, 
treguesit e kapitalizimit mbeten në nivele të kënaqshme. Sistemi bankar mbetet 
i shëndetshëm, kjo në sajë edhe të përmbushjes me efektivitet të funksionit 
rregullator dhe mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Duke vijuar këtë seksion, 
dëshiroj të zbërthej më në detaje çështjet e mësipërme.

2.1 ecuria e SiStemit Bankar 

gjatë vitit 2009, sistemi bankar shqiptar ka shënuar rritje të totalit të 
aktiveve, por me një ritëm rreth dy herë më të ulët krahasuar me një vit më 
parë. kjo ulje reflekton tërësisht ekspansionin më të ulët të aktivitetit kreditues. 
Sistemi jonë bankar vijon të financohet kryesisht nga depozitat e publikut dhe 
të jetë i përqendruar në aktivitetin e kredidhënies për bizneset. 

Depozitat dhe kreditë e sistemit u rritën, por me një normë më të ulët se 
vitet e kaluara. raporti i kredisë ndaj totalit të depozitave u rrit me gati 3 pikë 
përqindje gjatë vitit, duke shkuar nga 62% në 65%. nga ana tjetër, rritja e 
depozitave si pasojë e rikthimit të besimit të publikut ka përmirësuar situatën 
e likuiditetit të sistemit bankar.
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ndërkohë, kreditë me probleme kanë pësuar rritje gjatë vitit 2009, si pasojë 
e ngadalësimit të ekonomisë dhe e nënçmimit të kursit të këmbimit. treguesi i 
cilësisë së portofolit të kredisë, i shprehur si “kredi me probleme ndaj tepricës 
totale të kredive” u rrit në 10.48% në fund të vitit, nga 6.64% në fundin e vitit 
2008. 

Banka e Shqipërisë e ka monitoruar nga afër këtë situatë duke qenë e 
ndërgjegjshme për efektet prociklike, që mund të shkaktonin këto zhvillime 
në portofolin e kredisë. nga vlerësimet dhe qëndrimi jonë proaktiv kemi 
konstatuar se edhe pse përkeqësimi i portofolit të kredive ka qenë në nivele 
të patestuara më parë, cilësia dhe mjaftueshmëria e kapitalit jo vetëm për 
të vijuar në tërësi operacionet bankare, por në veçanti për të mbështetur 
shtrirjen dhe zgjerimin në kredidhënie kanë mbetur pothuaj të paprekura. në 
këtë kontekst, mund të përmendim faktin që edhe pse portofoli i huave nuk 
është rritur me ritmet e viteve të kaluara, ndoshta edhe për arsye të bazës së 
madhe përllogaritëse, por edhe si pasojë e një lloj stepjeje nga bankat për 
arsye prudence, përsëri rritja ka qenë e kënaqshme dhe në nivele më të larta 
se vendet e rajonit.

Banka e Shqipërisë, bazuar në stress test-et periodike të kryera në 
vazhdimësi, ka arritur të vlerësojë paraprakisht nevojat për kapital nga ana 
e bankave, duke mundësuar në këtë mënyrë një rritje të shpejtë të kapitalit 
nga ana e tyre në rastet kur ka qenë e nevojshme. kështu, rritja e kredive me 
probleme është shoqëruar me rritjen e kapitalit të sistemit bankar. 

totali i kapitalit rregullator të sistemit bankar është rritur 37.7% i dominuar 
nga kapitali bazë, çka tregon për një kapital rregullator cilësisht të mirë dhe 
të qëndrueshëm. megjithë ambientin e vështirë ekonomik dhe financiar, 
përshtatshmëria e nivelit të kapitalit rregullator ndaj shkallës së rreziqeve, 
kryesisht rrezikut të kredisë, ka mbetur përgjithësisht e kënaqshme dhe shkalla 
e kapitalizimit të sistemit bankar është dukshëm mbi minimumin rregullator të 
kërkuar nga rregulloret tona dhe praktikat ndërkombëtare.

treguesi i efikasitetit tregon pothuaj të njëjtin nivel me fundin e vitit 2008, 
duke evidentuar një rritje të kujdesshme dhe të qëndrueshme të aktivitetit 
bankar në tërësi. nga ana tjetër, kapitali aksioner i sistemit vlerësohet të jetë 
rritur 18.7% kundrejt vitit 2008. raporti i aktiveve mbi këtë tregues ose siç 
njihet ndryshe ‘leva financiare’, u zvogëlua gradualisht gjatë vitit 2009. 

rënia e levës nga 11.7 në 10.4% përgjatë një viti nënkupton se sistemi 
është mbështetur më pak në borxh për financimin e aktiveve. krahasuar me 
vendet e Bashkimit evropian, leva e sistemit bankar në Shqipëri vijon të mbetet 
e ulët duke treguar një shkallë të ulët të praktikës huamarrëse të sistemit.

zgjerimi i rrjetit të degëve dhe agjencive bankare në territorin e Shqipërisë 
vazhdoi edhe në vitin 2009, por me ritme më të ulëta në krahasim me vitet 
paraardhëse. në fund të vitit që kaloi, numri i përgjithshëm i degëve dhe 
agjencive arriti në 530 nga 517 që ishin në fundvitin 2008. kështu, u hapën 
17 degë të reja të bankave, ndërkohë që u mbyllën 4 degë/agjenci ekzistuese. 
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kjo evidenton faktin që bankat dhe degët e bankave të huaja që veprojnë në 
Shqipëri edhe gjatë vitit 2009 vazhduan me zgjerimin e aktivitetit të tyre, 
ndërkohë që janë treguar më të kujdesshme në investimet më me eficiencë 
në këtë të fundit. 

2.2 mBikëqyrja e SiStemit Bankar 

me qëllim sigurimin e stabilitetit të sistemit bankar, Banka e Shqipërisë në 
zbatim të funksionit të saj mbikëqyrës ka realizuar në vazhdimësi një proces 
më të kujdesshëm analize të thelluar dhe mbikëqyrje të zbatueshmërisë dhe 
respektimit të kuadrit ligjor e rregullativ për subjektet e licencuara. kjo është 
realizuar nëpërmjet inspektimeve në vend, të cilat gjatë vitit 2009 kanë qenë 
më të shpeshta dhe më rigoroze, sidomos në drejtim të nevojave të sistemit 
për likuiditet. përveç respektimit të ciklit mbikëqyrës, bankat janë kontaktuar 
në mënyrë të vazhdueshme për fenomene që kanë përbërë shqetësim gjatë 
vitit, duke marrë masat përkatëse për adresimin në kohë të problemeve 
potenciale. në përgjithësi, sistemi bankar ka vepruar me kujdes në kryerjen 
e proceseve operacionale të aktivitetit të tyre dhe në përputhje me kuadrin 
rregullativ të Bankës së Shqipërisë.

nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë ka bashkëpunuar ngushtë me institucione 
të tjera mbikëqyrëse në vend, si autoriteti i mbikëqyrjes Financiare, Drejtoria 
për parandalimin e pastrimit të parave, agjencia e Sigurimit të Depozitave, 
autoriteti i konkurrencës, të cilat monitorojnë aktivitete të veçanta të 
tregut financiar. Bashkëpunimi në drejtim të mbikëqyrjes është shtrirë dhe 
me institucionet ndërkombëtare, homologe të Bankës së Shqipërisë. me 
iniciativën e Bankës qendrore evropiane janë ngritur kolegje të supervizorëve 
për koordinimin e punës, shkëmbimin e informacionit dhe mbikëqyrjen e 
përbashkët të institucioneve të mëdha bankare e financiare evropiane me disa 
autoritete mbikëqyrëse të vendeve ku e kanë origjinën këto institucione. në 
këtë kuadër jemi bërë pjesë e grupit në disa prej këtyre kolegjeve duke qenë 
më afër monitorimit të aktivitetit të bankave me kapital të huaj në vend.

2.3 Forcimi i kuaDrit rregullator e mBikëqyrëS 

Forcimi i kuadrit rregullativ të mbikëqyrjes bankare ka qenë një nga 
prioritetet e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2009. hartimi i rregullave të 
forta e të përshtatshme dhe monitorimi rigoroz i tyre përbëjnë një garanci për 
ruajtjen e stabilitetit financiar. ligji “për bankat në republikën e Shqipërisë” 
dhe zbatimi në vazhdimësi i objektivave afatmesme dhe afatgjata të Bankës së 
Shqipërisë, konsolidoi punën për rishikimin e kuadrit rregullativ mbikëqyrës për 
përputhshmërinë me dispozitat e ligjit, ndërthurjen me zbatimin e parimeve të 
rishikuara të komitetit të Bazelit për një mbikëqyrje efektive dhe koncepteve të 
reja të akordit të ri të kapitalit, direktivave të këshillit evropian dhe praktikave 
më të mira në fushën e rregullimit e mbikëqyrjes së institucioneve financiare 
të licencuara nga Banka e Shqipërisë. 
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Banka e Shqipërisë, gjatë vitit 2009 finalizoi hartimin e disa rregulloreve të 
reja dhe njohu ndryshime në disa rregullore të tjera të mbikëqyrjes bankare. 

ky proces ka synuar t’i paraprijë parandalimit të fenomeneve negative 
të sistemit dhe shpesh ka marrë shtysë nga zhvillimet në tregjet financiare 
botërore, në veçanti nga kriza e fundit financiare. objektiv kryesor mbetet 
përshtatja e praktikave më të mira: në fushën e kontrollit të brendshëm; për një 
drejtim të përgjegjshëm dhe efektiv; në forcimin e kapaciteteve të administrimit 
të rreziqeve dhe në rritjen e nivelit të transparencës së bankave me klientelën 
dhe publikun. për këtë të fundit, është kërkuar rritje e hapjes dhe e komunikimit 
të sistemit bankar ndaj klientelës në momentin e ofrimit të produkteve dhe 
shërbimeve, në prezantimin e fushatave promocionale për produkte të reja 
dhe informimin e gjendjes reale financiare dhe të profilit të rrezikut të tyre.

3. aktiVitete të tjera të BankëS Së ShqipëriSë 

u ndala në detaje në përshkrimin dhe analizën e dy aspekteve të punës së 
Bankës së Shqipërisë, asaj të hartimit dhe zbatimit të politikës monetare dhe të 
mbikëqyrjes bankare duke qenë se janë funksione kryesore të institucionit që 
unë drejtoj dhe kanë një natyrë më të prekshme për publikun. megjithatë, më 
lejoni të përmend edhe disa aspekte të tjera të punës së Bankës së Shqipërisë 
të cilat ndihmojnë zhvillimin e sistemit financiar dhe të ekonomisë së tregut 
në Shqipëri. në këtë kuadër dua të rendis: zhvillimin e sistemit të pagesave; 
mbështetjen e procesit të integrimit evropian; përmirësimin e komunikimit 
të bankës me publikun; zhvillimin e statistikave monetare dhe të bilancit të 
pagesave; si dhe rritjen e kapaciteteve studimore e kërkimore.

3.1 SiStemi i pageSaVe 

gjatë vitit 2009, sistemet e pagesave kanë reflektuar siguri dhe eficiencë. 
mesatarisht, në sistemin aipS janë procesuar dhe shlyer çdo ditë rreth 225 
transaksione me një qarkullim mesatar ditor prej 19 miliardë lekësh. ky është 
sistemi i pagesave me vlera të mëdha në kohë reale, i cili administrohet 
nga Banka e Shqipërisë dhe pjesëmarrëse të të cilit janë të gjitha bankat e 
licencuara në vend. Vlera totale e likuiditeteve të shlyera në sistemin aipS gjatë 
vitit 2009, rezulton të jetë rreth 4.3 herë më e madhe se vlera e produktit të 
brendshëm bruto. krahas këtij sistemi, pranë Bankës së Shqipërisë funksionon 
dhe sistemi aech, i cili proceson dhe kleron pagesa të klientëve me vlerë të 
vogël. mesatarisht, në këtë sistem janë procesuar çdo ditë rreth 413 pagesa, 
me një vlerë mesatare ditore prej 62.3 milionë lekësh.

Viti 2009 ka shënuar dhe një zgjerim të instrumenteve të pagesave të 
përdorura nga publiku duke reflektuar shtimin e përdorimit të rrjetit bankar 
nga individët dhe rritjen e besimit tek sistemi bankar. 

kartat e debitit apo kreditit janë një nga këto instrumente të cilat po gjejnë 
përdorim në rritje në Shqipëri. në vitin 2009, vihet re një rritje prej 11% e 
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numrit të kartave në qarkullim, krahasuar me fundin e vitit 2008. nga ana 
tjetër, numri i pajisjeve atm dhe poS për përdorimin e kartave është rritur, 
përkatësisht me 15 dhe 48%, krahasuar me numrin e tyre në fund të vitit 
2008. megjithatë, evidentohet se nga totali i transaksioneve, rreth 96% e 
përbëjnë tërheqjet cash nga atm, tregues ky i një ekonomie me përdorim të 
lartë të cash-it.

ndërtimi dhe mirëmbajtja e një sistemi pagesash eficient dhe të sigurt është 
një nga përparësitë e punës së Bankës së Shqipërisë. një sistem efektiv dhe 
i zhvilluar pagesash mbështet mirëfunksionimin e tregjeve financiare dhe i 
shërben forcimit të stabilitetit financiar në vend. Drejtimet kryesore ku është 
fokusuar puna gjatë vitit 2009, janë: forcimi i kuadrit ligjor në funksion të rolit 
mbikëqyrës për sistemet e pagesave; dhe përmirësimi dhe nxitja e ndryshimeve 
në sistemin kombëtar të pagesave në funksion të rolit reformator për sistemet 
e pagesave. 

në lidhje me objektivin e parë, Banka e Shqipërisë është pranë finalizimit të 
projektligjit “për sistemet e pagesave në republikën e Shqipërisë” i cili synon 
të rregullojë, të mbikëqyrë dhe të mbrojë sistemet e pagesave. në lidhje me 
objektivin e dytë, Banka e Shqipërisë ka qenë bashkërealizuese e projekteve 
që synojnë ofrimin e infrastrukturës teknike dhe rregullative për ngritjen e 
platformave të pagesave si dhe në projekte të cilat synojnë reduktimin e 
përdorimit të cash-it në ekonomi. 

3.2 mBëShtetja e proceSeVe integrueSe 

Banka e Shqipërisë, si banka qendrore e vendit, ka një rol të rëndësishëm 
në procesin e integrimit evropian. në përputhje me procesin e zbatimit të 
mSa-së, Banka e Shqipërisë ka kontribuar në rishikimin e planit kombëtar 
për zbatimin e mSa-së (pkzmSa) për vitet 2009 – 2014, duke identifikuar 
dhe përditësuar përparësitë dhe masat e marra në fushat e stabilitetit 
makroekonomik, lëvizjes së lirë të kapitalit, lirisë së vendosjes si dhe lirisë për 
të ofruar shërbime dhe duke parashikuar nismat ligjore, aktivitetet zbatuese, 
asistencën e nevojshme teknike si dhe kostot e pritshme gjatë procesit të 
përafrimit të legjislacionit vendas me acquis communautaire. ajo ka mbajtur 
kontakte të rregullta me ministrinë e integrimit evropian, duke i përcjellë 
raporte mujore të progresit, të cilat pasqyrojnë arritjet në drejtim të realizimit 
të masave ligjore dhe aktiviteteve zbatuese dhe një përshkrim të shkallës së 
përputhshmërisë të akteve juridike të miratuara nga Banka e Shqipërisë me 
acquis communautaire.

3.3 komunikimi me puBlikun Dhe tranSparenca inStitucionale 

Banka e Shqipërisë, ndër vite, i ka kushtuar një vëmendje në rritje 
komunikimit me publikun. kjo nuk është bërë vetëm në kuadër të rritjes së 
transparencës, si një shtyllë institucionale e rëndësishme e veprimtarisë së 
Bankës së Shqipërisë, por edhe në funksion të rritjes së eficiencës së veprimeve 
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të saj. në këtë mënyrë, Banka e Shqipërisë njeh dhe adreson rëndësinë që 
ka një publik i mirinformuar dhe i miredukuar në transmetimin e politikës 
monetare në ekonomi, nëpërmjet marrjes në kohë të vendimeve të drejta dhe 
racionale. 

në këtë kuadër, gjatë vitit 2009, veprimtaria në fushën e edukimit financiar 
të publikut është thelluar më tej, nëpërmjet rritjes cilësore dhe shtrirjes më të 
madhe gjeografike. në qendër të trajnimeve dhe aktiviteteve edukuese kanë 
qenë studentët, mësuesit dhe nxënësit e shkollave të mesme. 

gjithashtu, në fokus të punës sonë edukative kanë vazhduar të jenë edhe 
gazetarët dhe mediat, si aktorë të rëndësishëm në ndërmjetësimin e dialogut 
mes Bankës së Shqipërisë dhe publikut të gjerë. në të njëjtën kohë, botimet 
tona edukative janë shtuar në numër dhe larmishmëri, duke adresuar më 
mirë grupe të ndryshme të interesit. Së fundi, ridizenjimi i faqes së internetit të 
Bankës së Shqipërisë në fillim të vitit 2009 ofron tashmë një portal më eficient 
të dhënies të informacionit, të riorganizuar dhe përshtatur për gruppërdorues 
të ndryshëm.

3.4 përmirëSimi i StatiStikaVe në Bankën e ShqipëriSë 

hartimi i politikave ekonomike e monetare nuk mund të kuptohet pa 
mbështetjen në shifra dhe statistika të besueshme dhe në kohë. Banka 
e Shqipërisë ka një rol të rëndësishëm në sistemin statistikor kombëtar, si 
institucioni përgjegjës për prodhimin dhe shpërndarjen e statistikave monetare 
dhe statistikave të sektorit të jashtëm. 

në kryerjen e funksioneve të saj statistikore, Banka e Shqipërisë udhëhiqet 
nga parimet bazë të statistikave zyrtare në republikën e Shqipërisë, që janë: 
paanshmëria, besueshmëria, pavarësia profesionale, përkatësia, kosto-
efektiviteti, konfidencialiteti statistikor dhe transparenca. gjatë vitit 2009, 
Banka e Shqipërisë ka vijuar të hartojë dhe të shpërndajë statistika monetare 
dhe statistika të sektorit të jashtëm, duke u kujdesur të përmirësojë shërbimin 
statistikor në të gjitha përmasat e tij. ky angazhim ka synuar të arrijë përafrimin 
e metodologjisë me rekomandimet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, 
rritjen e cilësisë së të dhënave nëpërmjet përmirësimit dhe informatizimit të 
proceseve të kontrollit, si dhe rritjen e numrit të treguesve të publikuar dhe 
detajimin e treguesve të përbërë.

3.5 Forcimi i kapaciteteVe StuDimore Dhe kërkimore të BankëS 
Së ShqipëriSë 

Banka e Shqipërisë, prej disa vjetësh i ka kushtuar vëmendje dhe energji 
të veçantë rritjes së kapaciteteve kërkimore në fushën e ekonomisë dhe të 
financës, nëpërmjet forcimit të kapaciteteve të burimeve njerëzore, modernizimit 
të infrastrukturës teknike kërkuese dhe krijimit të urave për shkëmbimin e 
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përvojës dhe njohurive me institucione e autoritete në fushën kërkimore. Disa 
nga aspektet kryesore ku është përqendruar kërkimi gjatë vitit 2009 janë: 
parashikimet dhe zhvillimi i modeleve ekonometrike; analizimi i kanaleve të 
transmetimit të politikës monetare; aspekte të sektorit të jashtëm; të stabilitetit 
financiar; të rritjes ekonomike etj. tashmë, studimi i fenomeneve të ndryshme 
ekonomike mbështetet në modele të plota apo të pjesshme ekonometrike, të 
cilat mundësojnë nxjerrjen e konkluzioneve dhe parashikimeve të besueshme. 
Sfida jonë e brendshme në të ardhmen do të jetë përmirësimi i mëtejshëm i 
këtyre modeleve dhe përdorimi në rritje i tyre në vendimmarrjen e Bankës së 
Shqipërisë.

I nderuar zoti Kryetar i Komisionit, 
Të nderuar zonja dhe zotërinj anëtarë, 

në mbyllje të fjalës sime, dëshiroj të theksoj se pasqyrat financiare dhe 
bilanci i Bankës së Shqipërisë për vitin 2009 janë depozituar pranë jush, sipas 
kërkesave ligjore. i gjithë aktiviteti financiar i Bankës së Shqipërisë për vitin 
2009 është certifikuar nga shoqëri prestigjioze të ekspertëve kontabël.

Duke ju falenderuar për vëmendjen, jam i hapur për çdo pyetje, koment 
apo sugjerim lidhur me aktivitetin e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2009 e 
në vazhdim.
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Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani

në Forumin e katërt të Bankës së Shqipërisë me sistemin bankar, 
15 prill 2010

Të nderuar drejtues të bankave,
Të nderuar pjesëmarrës,

Dëshiroj t’ju uroj mirëseardhjen në këtë takim periodik, i cili synon të ofrojë 
një platformë për të shkëmbyer ide dhe për të paraqitur qëndrime në lidhje me 
zhvillimet që ndikojnë veprimtarinë bankare dhe atë financiare në përgjithësi 
dhe që janë me rëndësi në kuadër të stabilitetit të sistemit financiar. 

Ditën e djeshme, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi raportin 
e Stabilitetit Financiar, i cili mbulon vitin 2009. është hera e tretë që përgatitet 
një raport i tillë dhe sot kam kënaqësinë të deklaroj se tashmë kemi një produkt 
të konsoliduar, që synon përputhshmërinë maksimale me standardet më të 
mira. konkluzionet e nxjerra prej tij tregojnë se sektori bankar në Shqipëri 
kapërceu një situatë të veçantë likuiditeti në vitin 2009 dhe ka nisur tashmë 
një periudhë rimëkëmbjeje të qëndrueshme. 

ritmi i kënaqshëm i rritjes së depozitave, veçanërisht këto muajt e fundit, 
konfirmon rikthimin e besimit të publikut mbi sistemin bankar. gjithashtu, 
konkluzionet e kësaj analize shkencore konfirmojnë që sektori bankar në 
Shqipëri është i shëndetshëm, i qëndrueshëm dhe jep garanci të plota për 
mobilizimin e kursimeve të popullatës dhe kanalizimin e tyre për mbështetjen 
e aktivitetit ekonomik të vendit. unë do të ftoja të gjithë të pranishmit në këtë 
takim, institucionet vendimmarrëse dhe ato qeveritare, mediat dhe publikun 
në përgjithësi që të njihet me këtë dokument. Vetëm kështu do të kuptoni 
më mirë gjendjen aktuale, arritjet dhe sfidat me të cilat përballemi në të 
ardhmen.

në vijim, dëshiroj të shpreh një vlerësim mbi gjendjen e ekonomisë në 
vend, duke u ndalur më pas në një vlerësim të situatës, në të cilën gjendet 
sektori bankar dhe pritjet për vitin 2010. cilësia e kredisë dhe transparenca 
e bankave ndaj klientëve, janë dy çështje që kam zgjedhur për t’i trajtuar në 
mënyrë më të veçantë. 

ekonomia e vendit, sipas vlerësimeve paraprake të inStat-it arriti të shënojë 
një rritje ekonomike pozitive 3,3% gjatë vitit 2009, me gjithë ndikimin e krizës 
financiare dhe ekonomike ndërkombëtare. Sistemi financiar, i dominuar 
prej sektorit bankar, u paraqit i qëndrueshëm dhe stimuli fiskal e monetar 
zbuti vështirësitë e sektorit real të ekonomisë. ky nivel rritjeje është shumë 
afër parashikimeve të fillimvitit 2009 të bëra publike nga ana e Bankës së 
Shqipërisë. 
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ndër faktorët që mbështetën rritjen ekonomike gjatë vitit të kaluar 
përmendim veprimet e autoriteteve publike për të rivendosur me shpejtësi 
besimin e publikut në sistemin financiar dhe sektorin bankar, si edhe stimulin 
monetar dhe fiskal që u realizua nëpërmjet uljes së normës bazë të interesit, 
injektimit të likuiditetit dhe rritjes së shpenzimeve publike. 

ndër faktorët që ndikuan në rënien e ritmit të rritjes ekonomike 
përmendim: 

- qëndrueshmërinë e deficitit të bilancit tregtar; 
- rritjen e vështirësive të sipërmarrjeve të biznesit për shkak të rënies 

së kërkesës së jashtme dhe rënies së financimit nga ana e sektorit 
bankar; dhe

- dinamizëm më të ulët i konsumit të familjeve. 

Vlera e mjeteve të sektorit bankar u rrit në 886.3 miliardë lekë, me rritje 
vjetore prej 6.3% kundrejt fundit të vitit 2008. ecuria e burimeve financiare e 
të ardhurave dhe e kapitalit të sistemit financiar, u ndikua prej krizës financiare 
ndërkombëtare dhe ndikimit të saj në ekonominë reale të vendit. në sektorin 
bankar, rënia e depozitave të publikut u ndërpre në fund të tremujorit të parë 
dhe rikthimi i tyre në banka ka vijuar me ritme të qëndrueshme gjatë gjithë 
pjesës tjetër të vitit 2009. 

Sidoqoftë, ndryshimet në situatën e likuiditetit, nënçmimi i kursit të këmbimit 
si edhe vështirësitë e sektorit real të ekonomisë, ndikuan në ngadalësimin e 
kreditimit dhe në rënien e cilësisë së tij. në fund të vitit 2009, veprimtaria e 
kreditimit, duke përfshirë edhe interesat e përllogaritura, zinte rreth 50.8% të 
totalit të mjeteve të sektorit bankar, ose rreth 40% të produktit të Brendshëm 
Bruto. ndërkohë, raporti i kredive me probleme ndaj vlerës së përgjithshme 
të portofolit të kredisë u ngjit në nivelin 10.5%. nevoja për rritjen e fondeve 
rezervë për përballimin e rrezikut të kreditit nga ana e bankave, ndikoi 
në rënien e rezultatit financiar të sektorit. megjithatë, gjatë vitit 2009, 
rezultati financiar i sektorit bankar ishte pozitiv për rreth 3.5 miliardë lekë. 
kapitalizimi i veprimtarisë mbeti i kënaqshëm gjatë vitit 2009, si rezultat i 
rënies së investimeve me rrezik të lartë në banka, injektimit të kapitalit të ri 
nga aksionerët dhe ruajtjes së një rezultati neto pozitiv. në fund të vitit 2009, 
treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit ishte 16.2%. 

autoritetet publike ndërmorën disa veprime për të mbështetur sistemin 
financiar dhe veçanërisht sektorin bankar, gjatë vitit 2009. ndër këto veprime, 
veçojmë: miratimin e ligjit për rritjen e vlerës së sigurimit të depozitave të 
publikut, si edhe vendimet e këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për 
të kufizuar ekspozimin e bankave ndaj grupeve të huaja bankare zotëruese 
dhe për të pezulluar shpërndarjen e fitimit të bankave të realizuar në vitin 
2008 dhe gjatë vitit 2009. Së bashku me këto vendime, gjatë vitit 2009 
vijuan të zbatohen edhe një sërë vendimesh të tjera të ndërmarra nga Banka 
e Shqipërisë që në tremujorin e fundit të vitit 2008, në lidhje me krijimin 
e kushteve më lehtësuese për sigurimin e likuiditetit në tregun ndërbankar. 
Vendimet e Bankës së Shqipërisë në muajt janar dhe tetor për të ulur normën 
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bazë të interesit me 1 pikë përqindjeje, në nivelin 5.25%, kontribuan më tej 
në rritjen e mundësive të sektorit bankar për të siguruar likuiditet me një kosto 
më të ulët.

zhvillimi ekonomik i vendit gjatë vitit 2010, do të mbështetet prej një 
situate më të favorshme të ekonomisë ndërkombëtare, e cila do të ofrojë 
një mjedis më të mirë për investimet e huaja dhe do të mbështesë më mirë 
kërkesën për eksportet e vendit. në ekonominë e brendshme, zhvillimet e 
konstatuara gjatë vitit 2009 në lidhje me rritjen e deficitit buxhetor dhe të 
borxhit të brendshëm, uljen e ritmit të kreditimit nga ana e sektorit bankar 
dhe një situatë më e ngurtë në ecurinë e prodhimit dhe të konsumit, duhet të 
adresohen nëpërmjet veprimeve të shpejta dhe të vendosura, me një shtrirje 
kohore të përshtatshme. 

në këtë kuadër, është e domosdoshme të kontrollohet deficiti buxhetor për 
vitin 2010, në nivele që garantojnë respektimin e objektivave të përcaktuar në 
kuadrin makroekonomik afatmesëm, në lidhje me nivelin e deficitit buxhetor 
dhe të borxhit publik. konsolidimi i financave publike, i pasqyruar nëpërmjet 
rivendosjes së prirjes rënëse të deficitit buxhetor, fiton rëndësi për uljen e 
kostos së financimit të tij.

gjithashtu, kjo ndikon në përmirësimin e situatës së likuiditetit në tregun 
financiar, duke çliruar më shumë burime financiare në sistem, përdorimi i të 
cilave do të mbështesë rritjen e kreditimit në sektorin privat. Sipërmarrjet e 
biznesit dhe familjet duhet të vlerësojnë me realizëm ecurinë e pritshme të 
ekonomisë gjatë vitit 2010. kjo periudhë duhet të shfrytëzohet nga sipërmarrjet 
e biznesit për të kontrolluar kostot dhe për të kryer veprimet e nevojshme për 
ristrukturimin e veprimtarisë me qëllim përmirësimin e eficiencës. në përgjithësi, 
këto veprime të autoritetit fiskal dhe të agjentëve ekonomikë privatë në afat 
të shkurtër, janë të nevojshme për të krijuar një mjedis më të përshtatshëm 
që do të mundësojë ndërmarrjen e masave të tjera për rritjen e kontributit të 
prodhimit në rritjen ekonomike dhe rritjen e kursimeve të brendshme, në një 
afat më të gjatë.

gjatë vitit 2010, sektori bankar do të zgjerojë veprimtarinë në nivele më 
të larta se në vitin 2009, por përsëri më pak se mesatarja afatgjatë e rritjes 
vjetore. zgjerimi i veprimtarisë ka të ngjarë të jetë më i shpejtë në gjysmën 
e dytë të vitit. në drejtim të burimeve të financimit të veprimtarisë, sektori 
bankar do të përfitojë prej rritjes së qëndrueshme të depozitave të publikut. 
rritja e depozitave në lekë, do të vazhdojë të mbështetet prej flukseve më 
të qëndrueshme për depozituesit, kthimit real pozitiv dhe pritjes për një 
qëndrueshmëri më të madhe në kursin e këmbimit. rritja e depozitave në 
valutë do të reflektojë ecurinë sezonale, duke qenë më e lartë në stinën e 
verës. 

Struktura e maturimit të depozitave, në përgjithësi, nuk pritet të ketë 
ndryshime të rëndësishme prej gjendjes aktuale. megjithatë afati mesatar i 
maturimit të depozitave pritet të jetë më i lartë gjatë vitit 2010, në krahasim 
me vitin 2009. madhësia e këtij ndryshimi do të përcaktohet prej ecurisë së të 
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ardhurave të depozituesve dhe prej stimujve që do të vendosin bankat për të 
orientuar strukturën e kursimeve. 

Banka e Shqipërisë do të vijojë të ofrojë likuiditetin e nevojshëm në tregun 
ndërbankar. përsa i takon linjave të financimit dhe kapitalit të aksionerëve, 
Banka e Shqipërisë do të vijojë të kërkojë që bankat të disponojnë sasitë e 
nevojshme jo vetëm për të zhvilluar një veprimtari normale e për të qenë 
në përputhje me kërkesat e kuadrit rregullativ, por edhe për të mbështetur 
një rigjallërim të veprimtarisë me rreziqe të mirëkontrolluara. përsa i takon 
investimeve të bankave, Banka e Shqipërisë pret ritme më të larta të kreditimit 
nga ana e sektorit bankar gjatë vitit 2010 në krahasim me vitin 2009, ku 
pjesa më e madhe e rritjes vlerësohet të ndodhë në gjysmën e dytë të tij.

në kuadër të vlerësimit të rreziqeve, në afat të shkurtër, situata financiare e 
sektorit bankar ka përfituar pozitivisht nga këto zhvillime:

a) përmirësimi i ndjeshëm i situatës së likuiditetit, në kushtet e rikthimit 
të besimit të publikut dhe rritjes së qëndrueshme të depozitave. Vlerësohet 
që gjatë vitit 2009, rritja vjetore e vlerës së depozitave të publikut ishte në 
nivelin 7.6%, duke u ngjitur në vlerën 694.3 miliardë lekë. aktualisht, gjendja 
e depozitave ka kapërcyer vlerën e tyre në fundin e muajit shtator 2008, 
përpara fillimit të tërheqjes së depozitave. 

b) ritmi i rritjes së depozitave të publikut do të ishte më i lartë, po të 
përmirësohej situata në sektorin real të ekonomisë dhe do të gjallërohej 
veprimtaria e kreditimit nga sektori bankar.

c) rritja me ritme më të ulëta e mjeteve me rrezik të sektorit bankar. gjatë 
vitit 2009 është pakësuar ndjeshëm zgjerimi i mjeteve (aktiveve) me rrezik 
të sektorit bankar, i ndikuar kryesisht prej ritmit shumë më të ulët të rritjes 
së kreditimit dhe në përgjithësi, rënies së ritmit të zgjerimit të veprimtarisë 
bankare. në fakt, gjatë vitit 2009 sektori bankar e rriti kreditimin me rreth 
13.2%, kundrejt një rritjeje prej rreth 35.7% në vitin 2008. Vlerësohet që 
kredia në lekë është rritur me rreth 23%, ndërsa kredia në valutë është rritur 
me rreth 9%. Sidoqoftë, në terma realë, rritja reale e kreditimit në valutë ka 
qenë negative.

d) nënçmimi i kursit të këmbimit të monedhës kombëtare gjatë vitit 2009, 
vlerësohet se ka ndodhur me një ritëm dhe madhësi të përballueshme, duke 
i lejuar sektorit bankar dhe agjentëve të tjerë ekonomikë kohën e nevojshme 
për ndërmarrjen e veprimeve të përshtatshme dhe mbrojtëse. pritshmëritë për 
një qëndrueshmëri të kursit të këmbimit gjatë vitit 2010 janë më të mëdha. 
megjithatë, lëvizjet në kursin e këmbimit në kushtet e një regjimi fleksibël 
janë normale dhe duhet të jenë një fenomen i pritshëm nga ana e agjentëve 
ekonomikë, për të cilin ata duhet të jenë të përgatitur. 

në afat të mesëm, sektori bankar duhet të përballojë ndikimin që jep në 
veprimtarinë e tij ecuria e cilësisë së kredisë. gjatë vitit të kaluar, kreditimi u 
rrit në vlerë mesatare prej rreth 13.2%. pjesa më e madhe e rritjes ndodhi në 
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kreditimin në lekë, e mbështetur prej rritjes graduale të depozitave të publikut 
dhe injektimit të likuiditetit nga Banka e Shqipërisë. 

kreditimi në valutë ishte stanjativ, në kushtet kur disponueshmëria e fondeve 
të lira në valutë nga ana e bankave u pakësua dhe nënçmimi i kursit të 
këmbimit kufizoi kërkesën për kredi. një arsye tjetër e ngadalësimit të kreditimit 
në përgjithësi gjatë vitit të kaluar, qëndron edhe në adoptimin e një qëndrimi 
më të kujdesshëm nga ana e bankave, në kushtet e rritjes së rrezikut të kësaj 
veprimtarie, si rezultat i rritjes së vështirësive në sektorin real të ekonomisë. 
konkretisht, raporti i kredive me probleme u ngjit në fund të vitit në nivelin 
10.5%. rritja e tij ka vijuar edhe në muajt e parë të këtij viti, ndonëse me një 
ritëm më të ulët. Si rezultat i rënies së cilësisë së kredisë, për të gjithë sektorin 
bankar janë dyfishuar fondet përkatëse rezervë, duke ndikuar negativisht në 
rezultatin financiar të sektorit bankar. ky i fundit, për vitin 2009, ishte sa gjysma 
e vlerës së vitit 2008 dhe kishte një përqendrim më të madh. 

edhe më parë, Banka e Shqipërisë ka theksuar që duhet të synohet 
rigjallërimi i kreditimit, si një zhvillim që mbështet jo vetëm ekonominë dhe 
klientët, por edhe vetë bankat. Sigurisht, mjedisi ekonomik mbetet sfidues dhe 
një rikthim në ritmet e rritjes së kredisë të vitit 2008, është jorealist e madje 
jo i dëshirueshëm. por ne mendojmë se ekzistojnë mundësitë, veçanërisht 
në lidhje me ecurinë në rritje të depozitave, që rritja e kredisë të jetë më e 
mirë në vitin 2010, në krahasim me një vit më parë. një pritshmëri e tillë 
duket se mbështetet edhe nga vetë ju, sipas përgjigjeve që keni dhënë në 
anketimet e muajve të parë të këtij viti, të kryer nga Banka e Shqipërisë për 
këtë qëllim. megjithatë, ndonëse rigjallërimi i kreditimit është një zhvillim i 
dëshiruar, kjo duhet të realizohet mbi bazën e një analize të kujdesshme, duke 
ndjekur me vëmendje ecurinë e cilësisë së kredisë. në terma më praktikë, 
është e nevojshme që për kreditë ekzistuese bankat të reflektojnë plotësisht 
madhësinë e kredive me probleme dhe të krijojnë rezervat përkatëse për 
rrezikun e humbjeve nga kreditë. 

në portofolin e kredive me probleme, bankat duhet të identifikojnë klientët 
me probleme të përkohshme dhe të kapërcyeshme dhe të ndërtojnë politika 
që ofrojnë mbështetje për këta klientë, në këmbim të shtimit të elementeve që 
mbrojnë bankën prej rrezikut të këtyre kredive në të ardhmen. për klientët që 
i vlerësojnë me një mundësi të ulët të pagesës së detyrimit të kredisë, bankat 
duhet të ndjekin pa hezitim procedurat për ekzekutimin e garancive dhe të 
formave të tjera të kolateraleve, për rikuperimin e një vlere sa më të madhe 
të kredisë. e gjithë vendimmarrja në këtë proces duhet të jetë e qartë dhe e 
dokumentuar dhe duhet të ketë si bazë analizën e strukturave të specializuara 
të bankës. pa kryer më parë një proces të tillë, është e parakohshme dhe 
mund të rezultonte kundërproduktive, implementimi i masave me karakter të 
përgjithshëm rregullativ për lehtësimin e përkohshëm të këtij problemi. 

për kreditë e reja, nisur nga përvoja e bankave me problemet e shfaqura 
në portofolin e kredisë dhe arsyet përkatëse, është e domosdoshme të ketë 
një shpërndarje më të mirë sektoriale dhe një ekuilibër më të arsyeshëm midis 
projekteve të investimeve publike dhe private, midis klientëve që përfaqësojnë 
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sipërmarrje biznesi apo familje, midis formave të dhënies së kredisë në 
lekë ose në valutë, duke e orientuar kreditimin në mënyrë që të zvogëlohet 
ekspozimi ndaj formave më problematike dhe të ulet përqendrimi i kreditimit 
në përgjithësi. Duke vlerësuar para së gjithash mundësinë e pagesës së kredisë 
nga ana e kredimarrësve dhe sigurinë e kreditimit, Banka e Shqipërisë gjykon 
që ekzistojnë hapësira të mjaftueshme për bankat tregtare, që në varësi të 
madhësisë dhe mundësive që kanë, të mbështesin më shumë kreditimin e 
sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe të ofrojnë mundësi më të mëdha 
financimi në lekë. gjithashtu, monitorimi i ecurisë së cilësisë së kredisë në 
nivel të përgjithshëm do të kërkojë domosdoshmërisht ndjekjen me vëmendje 
të situatës në bankat individuale, të cilat mund të shfaqin zhvillime të ndryshme 
nga mesatarja e sektorit. 

ecuria e cilësisë së portofolit të kredisë do të vazhdojë të ushtrojë presion 
mbi rezultatin financiar të bankave. në këtë kuadër, merr rëndësi ndjekja me 
kujdes e vlerave të kapitalizimit të veprimtarisë bankare, pavarësisht niveleve 
të tij aktualisht të mjaftueshme. Dëshiroj të theksoj se ky është një proces 
që vë në një provë tjetër, aftësinë e strukturave drejtuese të bankave për 
të administruar situatën me kujdes, me integritet dhe me profesionalizëm. 
gjithashtu, në këtë proces kërkohet që aksionerët e bankave, të cilët rritën 
vlerën e investimit dhe të fitimit të tyre gjatë periudhës së “boom”-it të kreditimit, 
të gjenden aktualisht pranë tyre për të plotësuar nevojat eventuale për kapital 
ose forma të tjera financimi. 

më lejoni të ndalem edhe në një çështje tjetër, të cilën e konsideroj të 
rëndësishme për t’u trajtuar në vazhdimësi dhe që lidhet me transparencën 
e bankave ndaj klientëve. pavarësisht përmirësimeve të përgjithshme në këtë 
drejtim, dua të ndalem në çështjet që lidhen me shërbimet bankare. 

në Bankën e Shqipërisë, jo rrallë vijnë ankesa nga qytetarë, përdorues 
të rregullt ose të rastësishëm të shërbimeve bankare, në lidhje me kostot 
që aplikojnë bankat për këto shërbime. rezulton që në mjaft raste qytetarët 
vendosen përpara faktit të kryer përsa i takon detyrimeve ndaj bankës për 
shërbimin e përfituar, pa patur më parë një informacion të mirëfilltë rreth 
arsyes dhe shumës së këtyre detyrimeve. në raste të tjera, përdoruesi i shërbimit 
nuk gjen shpjegimin e nevojshëm dhe bindës nga ana e bankës, për arsyet 
e lindjes së detyrimit dhe mënyrën e llogaritjes së tij. nuk përjashtohen rastet 
kur problemi qëndron në kulturën financiare të qytetarit, por sidoqoftë, duket 
që puna e personelit të bankës për të siguruar transparencë me klientin është 
sipërfaqësore dhe ndonjëherë e mangët. në një koncept më të përgjithshëm 
dhe më teknik, mbetet e paqartë mënyra e përcaktimit të kostove nga bankat 
tregtare për shërbimet që ofrojnë. 

mbështetur edhe në një analizë të fundit të kryer nga Banka e Shqipërisë 
mbi nivelin e komisioneve të ndryshme që aplikohen nga sektori bankar, nuk 
rezulton që bankat e analizuara të kenë bërë një analizë të dokumentuar të 
kostos së shërbimeve që ofrojnë për klientët dhe më pas të kenë ndërtuar 
një metodologji të përcaktimit të komisioneve përkatëse. në të njëjtën kohë, 
mungon një standard i formës, i përbërjes dhe i emërtimit të komisioneve 
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për shërbime të njëjta në banka të ndryshme, duke e bërë realisht të 
vështirë krahasimin ndërbankar prej kërkuesve të shërbimeve dhe duke rritur 
konfuzionin e publikut. gjithashtu, transaksionet midis klientëve të bankave 
të ndryshme, penalizohen prej komisioneve relativisht më të larta, duke 
penguar në këtë mënyrë kryerjen e pagesave nëpërmjet bankave, me pasoja 
të padëshirueshme për ecurinë e cash-it në ekonomi. 

në lidhje me mënyrën e vendosjes së komisioneve, bankat orientohen prej 
institucioneve konkurrente në treg dhe nuk rezulton të ketë një politikë aktive 
e vizionare të zhvillimit të shërbimeve bankare, duke mbështetur rritjen e 
përdoruesve që lehtësisht mund të kthehen në klientë potencialë të bankave. 
nuk është e rastit që të ardhurat nga komisionet e shërbimeve bankare, zënë 
vetëm 5.5% të të ardhurave të përgjithshme të tyre. Sipas nesh, kjo tregon që 
bankat nuk po tregohen aktive që nëpërmjet politikave konkurruese në këtë 
fushë, të realizojnë potencialin e konsiderueshëm që ekziston për rritjen e të 
ardhurave. përfitoj nga ky rast që të kërkoj angazhimin tuaj maksimal për të 
adresuar këtë çështje me synimin për të realizuar një përmirësim rrënjësor në 
këtë drejtim. Banka e Shqipërisë do të shqyrtojë mundësinë që, nëpërmjet 
kuadrit rregullativ, të kërkojë ndërtimin dhe zbatimin e metodologjive të 
dokumentuara për komisionet e shërbimeve bankare si edhe të nxisë krijimin 
e një standardi për paraqitjen/publikimin e komisioneve dhe mënyrën e 
monitorimit të tyre. 

Të nderuar drejtues të sistemit bankar, 

Banka e Shqipërisë ka demonstruar në vazhdimësi se është një institucion 
i përgjegjshëm dhe vizionar. përballimi i situatës së vështirë nuk ishte i 
rastësishëm. aksionet dhe veprimet tona të ndërmarra gjatë katër viteve të 
fundit, në periudhën para dhe gjatë krizës, ishin të një rëndësie themelore. me 
të njëjtën shkallë përgjegjshmërie po vlerësojmë masat dhe veprimet që duhet 
të karakterizojnë aktivitetin tonë në muajt në vijim. ndër të tjera, e kam fjalën 
për të ashtuquajturin plan daljeje, ose siç njihet ndryshe, “exit strategy”. kjo 
strategji i referohet tërheqjes graduale të masave të jashtëzakonshme politike 
dhe rregullatore të vendosura në kuadrin e përballimit të efekteve të krizës.

Banka e Shqipërisë, duke ndjekur me kujdes përmirësimin e likuiditetit në 
sistemin bankar si dhe rikthimin e besimit të publikut ndaj këtij sistemi ka 
filluar të zbatojë strategjinë e daljes. 

konkretisht, në fillim të këtij viti, Banka e Shqipërisë ndryshoi formën e 
ankandit të instrumentit të saj kryesor rifinancues të sistemit, nga ankand me 
çmim të fiksuar, në ankand me shumë të kufizuar. kam kënaqësinë t’ju informoj 
se ky ndryshim u kuptua mjaft mirë nga tregu, duke vijuar me një stabilitet të 
normave të interesit të tregut ndërbankar. përveç kësaj, po pozitivisht reagoi 
edhe tregu i letrave me vlerë, ku normat e interesit për bonot e thesarit 12-
mujore janë ulur me rreth 1 pikë përqindjeje gjatë vitit 2010.

në vijim të kësaj strategjie, Banka e Shqipërisë ka kthyer në normalitet 
marrëdhëniet e investitorëve bankarë me fitimin e realizuar nga investimi i tyre 
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në Shqipëri. rivendosja e regjimit të lëvizjes së lirë të kapitalit, përveç se një 
detyrim i Shqipërisë në kuadrin e konventave ndërkombëtare të nënshkruara 
prej saj, ka një ndikim pozitiv në perceptimin e Shqipërisë si një destinacion i 
besueshëm investimi dhe në nxitjen e hyrjeve të investimeve të huaja direkte 
në sistemin tonë financiar.

gjithashtu, në përputhje me zhvillimin e sistemit bankar, rritjen e rolit të 
tregut ndërbankar si dhe zhvillimin e kapaciteteve tona institucionale politike 
dhe analitike, Banka e Shqipërisë po planifikon përmirësimin e operacioneve 
tona rifinancuese të sistemit. në këtë kuadër, ne po vlerësojmë mundësinë 
e ndryshimit të objektivave operacionalë: nga objektiva sasiorë në objektiva 
cilësorë, të shprehur në formën e normave afatshkurtra të interesit të tregut 
ndërbankar.

në fjalën time u mundova të prek të gjitha çështjet që Banka e Shqipërisë 
mendon se përbëjnë objektivat tanë në të ardhmen e afërt e të largët. 
megjithatë, do të doja që t’i kthehem edhe njëherë asaj çka mendoj se përbën 
kryesfidën tonë për vitin 2010. ekonomia ka nevojë të financohet për një 
zhvillim të qëndrueshëm. ndërmjetësimi financiar është qëllimi i veprimtarisë 
bankare. për këtë qëllim, edhe njëherë ju tërheq vëmendjen që të jeni më 
aktivë në këtë drejtim. kthimi i depozitave ka krijuar tashmë kushtet për një 
rigjallërim të kredisë për ekonominë. 

motoja e sistemit bankar për vitin 2010 do të jetë: çdo lek depozitë e 
shtuar të konvertohet në një lek kredi të re për ekonominë.

në përfundim, duke shfrytëzuar këtë forum dialogu me sistemin bankar do 
të doja t’i drejtohesha edhe publikut të gjerë shqiptar.

kriza e fundit që goditi ekonominë botërore nxori në pah një element të 
rëndësishëm të filozofisë që karakterizon jetën e përditshme të çdo kombi. 

pavarësisht recetave të ngjashme që aplikuan kombe të veçanta, ajo që bie 
në sy ishte apeli mbi ndërgjegjen kombëtare të publikut dhe reagimi patriotik i 
këtij të fundit. përfitoj nga rasti që një apel të tillë t’ia drejtoj publikut shqiptar, 
i cili me sjelljen e tij racionale deri më tash ka treguar se është i matur dhe i 
përgjegjshëm. 

ajo që do të apeloja edhe njëherë është e thjeshtë. Duhet të kemi: 

- më shumë besim tek monedha jonë; 
- më shumë besim tek sistemi ynë bankar; 
- më shumë besim tek analizat dhe konkluzionet tona; 
- më shumë depozita do të thotë më shumë kredi; 
- më shumë kredi do të thotë më shumë mirëqenie. 

në fund të fundit, kjo është konvergjenca e vërtetë me Bashkimin 
evropian.
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në përfundim, dua të theksoj që viti që kaloi ishte një vit relativisht i vështirë 
për sektorin bankar. ndonëse viti 2010 pritet të jetë një vit më i mirë, disa 
çështje të veprimtarisë bankare, siç janë cilësia e kredisë, rigjallërimi i saj, 
angazhimi i aksionerëve për të mbështetur më fort veprimtarinë e bankave, 
si edhe forcimi i strukturave të administrimit të rrezikut, duhet të ndiqen me 
vëmendjen maksimale nga ana juaj. 

Si gjithmonë, Banka e Shqipërisë do të jetë vigjilente për të zbatuar me 
përpikmëri kërkesat e kuadrit ligjor dhe rregullativ që normojnë veprimtarinë 
bankare. në këtë proces, këtë herë lypset edhe më shumë bashkëpunimi dhe 
profesionalizmi juaj.
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Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani
në tryezën e Dialogut të nivelit të lartë rajonal, me temë “Forcimi i ankorave 

të brendshme në ndihmë të strategjive të daljes nga kriza”, 
Washington D.c., 23 prill 2010

Të nderuar pjesëmarrës,

është kënaqësi e madhe të kthehesh përsëri në Washington dhe të 
vazhdojmë dialogun tonë. takimet paraprijëse konfirmuan dhe qartësuan 
vlerën e ndërtimit të ankorave të brendshme më të forta fiskale. Shpresoj 
që, në diskutimin tim të tregoj shkallën në të cilën janë të lidhura ankorat 
e brendshme dhe të jashtme dhe se ndërtimi i kapaciteteve duhet të merret 
gjithashtu, parasysh për ankorat e jashtme. është akoma më shumë interesant 
fakti se, çështjet që do të diskutohen qëndrojnë në thelb të problemit jo vetëm 
në ekonomitë e rajonit, por dhe në të gjithë botën. Besoj se kjo është mënyra 
më e mirë për t’u shërbyer politikave ankoruese. 

pikat që diskutojmë sot nuk ndryshojnë nga ato që Blanchard dhe bashkautorë 
të tjerë (2010) trajtojnë kohët e fundit në lidhje me ekonomitë e zhvilluara. 
ndërtimi i kapaciteteve në fushën e koordinimit të politikave po bëhet gjithnjë 
e më i rëndësishëm, pasi pasojat e politikës fiskale po imponojnë kërcënime 
ndaj politikave të tjera, veçanërisht ndaj politikës monetare.

një nga leksionet që kemi mësuar është se: në çdo rast politika fiskale ka 
rëndësi. jo vetëm në kontekstin e krijimit të problemit, por edhe në kontekstin 
e zgjidhjes së problemit. zhvillimet e fundit, në të vërtetë, kanë treguar se në 
rrethana të caktuara, politika monetare mund të ketë hapësirë të kufizuar 
për manovra; kështu politika fiskale duhet të marrë në dorë drejtimin e 
situatës. ende, ndërsa ndodh kjo sipërmarrje, situata mund të bëhet shumë e 
paqëndrueshme ndërsa buxheti dhe borxhi rriten më shumë. 

ndryshe nga politika monetare, e cila përdor mekanizma korrigjimi për të 
eliminuar dëmtimin kolateral ndaj objektivit përfundimtar – politika fiskale e 
lë ekonominë me një borxh të lartë në fund të krizës. për rrjedhojë, sot, detyra 
makro më urgjente është të rregullojë përsëri sektorin fiskal. 

cilat ankora mund të përdoren për këtë qëllim? rregulli fiskal mund të jetë 
një zgjidhje. 

një rregull fiskal që siguron stabilitet makro fiskal afatgjatë, përfundimisht 
është një ankorë e brendshme shumë e mirë. një rregull fiskal nuk nënkupton 
thjesht një kufizim sasior. është çështje dinamike dhe e ndërlikuar, e cila 
ndërthur të gjitha politikat e tjera ekonomike dhe sociale. ai hartohet dhe 
zbatohet në përputhje të plotë me objektivat e politikave të tjera kryesore 
sociale dhe ekonomike të një vendi të caktuar. 
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kjo siguron përputhshmërinë e zbatimit me direktivat e Be-së, sipas paktit të 
stabilitetit dhe rritjes ekonomike, ose me çdo marrëveshje tjetër politike, sipas 
rrethanave të vendeve specifike. 

Do të dëshiroja të diskutoja më vonë përputhshmërinë me direktivat e Be-
së dhe çështje të ndryshme që lidhen me të, si pjesë e diskutimit të ankorave 
të jashtme, ndërsa do të fokusohem në një çështje tjetër të rëndësishme: atë 
të agjencive fiskale të pavarura, si këshill fiskal. ky diskutim në mënyrë logjike 
pason argumentet për rregullin fiskal. 

problemi thelbësor i rregullit është të vendosë, të bjerë dakord ose të ndërtojë 
një konsensus për atë çfarë konsiderohet e qëndrueshme në afatgjatë. qëllimi 
i përgjithshëm këtu, në formën e ndërtimit të kapaciteteve për koordinimin e 
politikave, është të krijojë një agjenci të pavarur, e cila në fakt do të luajë 
rolin e arbitrit midis agjentit fiskal dhe palëve të tjera të përfshira, të cilat kanë 
interesa në ose me politikën fiskale. 

tani para se t’i përgjigjemi pyetjes nëse kemi nevojë për këto agjenci, le të 
shqyrtojmë çështjet e mëposhtme: 

të njoftosh krijimin e një agjencie të re është pikërisht si të pranosh se ka 
një problem. Çfarë lloj problemi? a është ky një problem i sjelljes së sistemit 
politik apo problem i institucionit dhe i ndërtimit të kapaciteteve? 

nuk është e lehtë t’i japësh përgjigje kësaj pyetjeje. ajo mbart pasoja të 
rëndësishme për shkak të natyrës së terapisë. Duke supozuar se ky është një 
problem i sjelljes politike, atëherë krijimi i një institucioni të ri nga i njëjti 
sistem politik (demokratik) nuk ka të ngjarë të jetë zgjidhja. 

kjo për arsye se institucioni i ri do të manifestojë të njëjtin problem të 
sjelljes politike ashtu si autoritetet ekzistuese konstitucionale. është e vështirë 
të besohet se një institucion i tillë mund të zgjidhë problemet e përzgjedhjes së 
kundërt ose të rrezikut moral në politikën fiskale. të gjithë e dimë se problemet 
fiskale nuk qëndrojnë brenda institucioneve specifike. ato janë gjithmonë 
produkt i sistemeve të brendshme politike. 

në rrethana të tilla, agjenci të reja shtetërore do të kenë kapacitetin të 
zvogëlojnë pavarësinë e bankës qendrore. për rrjedhojë, nëse zgjidhja për 
probleme të tilla të sjelljes është një agjenci e re kushtetuese “e pavarur”, 
atëherë zgjidhja ka shumë gjasa të bëhet më e rëndë se vetë problemi. 

është me vend të përmendet fitorja e fundit e krahut të djathtë në hungari. 
nëse do të konfirmohet një mazhorancë e qartë, atëherë çfarë do të ndodhë 
me këshillin Fiskal dhe politikën e tij? këshilli do ta shihte veten nën kërcënime 
të mundshme të mëdha. kryetari i këshillit mund të largohet nga detyra, 
gjendja e tyre financiare mund të ndryshojë ose rrogat e tyre mund të preken 
e kështu me radhë. nuk është e mundur të pajisësh këshillin me të njëjtin 
stil të pavarësisë së bankës qendrore – si pavarësia financiare, pavarësia 
objektive dhe ajo që vjen nga tradita. 
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NEVOJA PËR NDËRTIMIN E KAPACITETEVE 

në qoftë se problemi qëndron tek institucionet, atëherë ka nevojë për 
ndërtim të kapaciteteve dhe ndoshta për ndërtim të institucioneve. 

përvoja jonë evidenton dy mangësi të rëndësishme lidhur me rregullin fiskal, të 
cilat tregojnë drejtimin për reformat dhe ndërtimin e kapaciteteve. kjo zbatohet në 
fushën e përcaktimit të objektivave fiskale. evidentimi nuk piketon vetëm mangësitë 
teknike, për shembull elasticitetin e të ardhurave, por gjithashtu mangësi deri diku 
të kujdesit dhe realizimit në vlerësimin e rreziqeve dhe shkëmbimeve. rregulli 
është një raport, i cili mat sjelljen e qeverisë ndaj pBB-së. kështu, nëse dikush 
nuk ka një shifër të saktë, të besueshme dhe të fundit të pBB-së, atëherë është 
pothuajse e pamundur të kihet një rregull fiskal i dobishëm. Siç mund të shihet, 
rregulli fiskal kërkon një shtyrje të jashtëzakonshme në ndërtimin e politikave dhe 
kapaciteteve në statistika. pa një nivel të kënaqshëm të transparencës, integritetit 
dhe përkushtimit, rregulli bëhet një ushtrim matematikor pa kuptim. 

të marrim rastin e greqisë; a mund të ketë shembull tjetër më të mirë që 
të ilustrojë këtë çështje? 

një element tjetër kyç lidhet me nevojën për koordinim ndërmjet 
politikëbërësve kryesorë. në këtë pikë kujtoj një nga përgjigjet e mia për 
gazetarët: “izolimi është vetmi”. 

kjo më çon në një çështje tjetër: “pavarësia kundrejt izolimit”. mënyra si 
Banka e Shqipërisë ka trajtuar çështjen e ankorimit, veçanërisht pasi përfundoi 
marrëveshja me Fmn-në është pikërisht “e pavarur, por mos e izolo veten”. 
ne e kemi ftuar ministrin e Financave bashkë me stafin e tij të marrin pjesë 
në takime të përbashkëta, ku shkëmbejmë dhe diskutojmë pikëpamjet tona 
për zhvillimet ekonomike dhe argumentet që qëndrojnë pas tyre. këto takime 
në fakt kanë qenë një proces mësimi për të dy palët dhe unë konfirmoj me 
besim të plotë se ky ka qenë përfundimisht një proces ndërtimi i kapaciteteve 
në fushën e koordinimit të politikave. 

midis të tjerash, një mësim tjetër që ne kuptuam ishte se, ndonjëherë 
diferencat në mendime rezultojnë jo vetëm nga objektivat e politikës, por në 
mënyrë mbizotëruese nga opinionet e ndryshme lidhur me zhvillimet aktuale 
dhe të pritshme ekonomike, statistika që në fakt tashmë duhet të kenë qenë 
të vlefshme për analizat e politikave. është e vështirë t’i diskutosh të ndara 
çështjen e ndërtimit të kapaciteteve dhe atë të ankorave të brendshme, 
përderisa ato janë kaq të ndërlidhura me njëra-tjetrën. Sipas gjykimit tim, 
unë besoj se ankora më e mirë e brendshme është një profesionist, i cili 
është intelektual i pavarur, krenar për atë që bën dhe që kupton pasojat e 
veprimeve dhe rezultatet e veta. 

PROBLEMI REAL ËSHTË SI TË NDËRTOSH NJË ANKORË TË TILLË? 

Së pari, duhet ta arsimosh, më pas ta bësh të pavarur politikisht dhe 
financiarisht, e më pas ta arsimosh më tej në ato fusha ku veprimet dhe 
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rezultatet e saj luajnë një rol të rëndësishëm, me pasoja të menjëhershme. 
nga ana tjetër, ndërtimi i kapaciteteve nuk është çështje e personave; është 
çështje e institucioneve. në fakt, është proces i pandryshueshëm nga qenia 
njerëzore. 

kjo është arsyeja përse kapacitetet duhet të ndërtohen në “procese” 
dhe jo në njerëz, me qëllim që të jetojnë gjatë. nga ky këndvështrim, secili 
mund të kuptojë se institucionet janë pjesë e pagës së qeverisë madje dhe 
nën ndikimin politik. në fakt, është thënë shumë në lidhje me pavarësinë e 
bankës qendrore, por nuk është thënë aq shumë në lidhje me agjencitë e 
pavarura, për shembull, zyra e statistikave. ankorat e duhura nuk mendohen 
të përdoren vetëm nga institucionet të cilat lidhin politikën e tyre më këto 
ankora. ato duhet të bëhen një argument i fuqishëm në duart e publikut, 
për t’i bërë presion agjencive qeveritare të hartojnë dhe zbatojnë politika të 
qëndrueshme. kjo më çon mua në mendimin që vetë publiku duhet të jetë i 
aftë të kuptojë dhe të përdorë ankorën. kështu, ka një nevojë për ndërtimin e 
kapaciteteve në shoqëritë tona përtej institucioneve. 

më lejoni të ilustroj këtë pikë me një histori sa argëtuese aq të trishtuar nga 
përvoja ime personale. pas një fjale për publikun në tV, një mik më mori në 
telefon për të më uruar. ai më tha se çdo fjalë e vetme kishte qenë në vendin 
e duhur. “madje dhe gruaja ime, e cila është mjeke, kuptoi gjithçka” – më 
tha miku im. megjithatë, në fund ajo i kishte kërkuar mikut tim t’i shpjegonte 
se çfarë do të thoshte pBB? Dhe përgjigjja e tij kishte qenë: “matematika 
asnjëherë nuk ka qenë një nga aftësitë e mia më të forta”. 

NDËRTIMI I KAPACITETEVE DHE ROLI I ANKORAVE TË JASHTME 

në evropën e zhvilluar ka vende të zakonshme, ku studiuesit mblidhen në 
mënyrë të natyrshme për të diskutuar çështje të tilla nga këndvështrimi kritik. 
këto forume zhvillohen nga organizma (institute) kërkimore jofitimprurëse apo 
universitetet, mendimet e respektuara të të cilëve luajnë rol të rëndësishëm në 
perceptimin publik, në kontekstin e besueshmërisë së institucioneve publike. 

pyetja në këtë rast është se përse institucione të tilla nuk janë po kaq të 
fuqishme në ekonomitë tona, siç janë në Be? 

lidhur me këtë kam bindjen e plotë se vlerat evropiane mund të luajnë 
rol vendimtar, duke forcuar dhe mbështetur krijimin e institucioneve me 
reputacion, ku kritika mund të bëhet në mënyrë të pavarur nga proceset dhe 
objektivat politike. 

nga një këndvështrim i përgjithshëm, mbështetja e politikave të Be-së ka 
pasur si qëllim procesin politik dhe konsolidimin e institucioneve drejtuese. 
ndërkohë shoqëritë tona po zhvillohen me shpejtësi, në shumë mënyra dhe 
dimensione të tjera të rëndësishme, të cilat deri më tani, nuk janë pjesë e 
iniciativave evropiane të përafrimit. Vetëm sa për të dhënë disa shembuj, 
do të doja të përmendja shtimin e shpejtë të universiteteve, programeve dhe 
institucioneve akademike. 
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këto shembuj në fakt janë polet natyrale që mendohen të krijojnë, t’i japin 
formë e të forcojnë ankorat e brendshme, si dhe u diskutua më sipër. injorimi 
i procesit të ndërtimit të kapaciteteve është i njëjtë si të injorosh krijimin e 
ankorave të brendshme të rëndësishme. 

me fjalë të tjera, të gjitha ato institucione të afta të bashkojnë grupe 
individësh dhe intelektualësh, të cilët, pavarësisht profesioneve, ideve, 
interesave apo përkatësive politike apo shoqërore të tyre, do të jenë të aftë të 
bëjnë kritika për politikat e paqëndrueshme fiskale. 

për sa u përket çështjeve të tjera si: programi ekonomik Fiskal (peF) dhe 
programi i proceseve ekonomike (ppe), kam shprehur pikëpamjet e mia lidhur 
me kontributin domethënës të të dy programeve. megjithatë, unë besoj se 
Be-ja mund të luajë rol më të madh si ankorë e jashtme. udhëzuesi i Be-së 
i referohet buxhetit ose gjendjes së borxhit në çdo periudhë kohore. kështu 
që, nëse është kriter kushtetues që, politikat aktuale në rrethana normale 
duhet të lënë hapësirë për ndërhyrje urgjente fiskale, atëherë kjo nuk e shkel 
kufirin. kriza e fundit tregoi se peF dhe ppe janë disi të ngurta dhe mund të 
mos funksionojnë si duhet në kushtet e stresit ekonomik. Disa prej qëllimeve 
kryesore mund të jenë zhvillimi i skenarëve më të besueshëm bazë të rrezikut 
për ekonominë dhe financat publike; dhe krijimi i hapësirës së duhur fiskale 
për të trajtuar goditjet e pavolitshme. kështu do të ishte e këshillueshme që 
Be t’u kërkonte të gjithë vendeve aspiruese të rajonit të kishin një marrëveshje 
funksionale me Fmn-në gjatë gjithë procesit për anëtarësim në Be. 

kjo jo vetëm për të kontrolluar, por dhe për të garantuar ndërhyrje të 
menjëhershme në raste krizash; dhe reforma më të mira strukturore integruese 
duke përfshirë miratimin e acquis communautaires. Do të ishte mjaft optimiste 
të pritej që ekonomitë e vendeve aspiruese të rajonit të mund të rezistonin 
aq gjatë sa rezistoi dhe greqia, ndërsa Be-ja analizon alternativat. mbi të 
gjitha, sipas marrëveshjeve të fundit ligjore, Be-ja nuk ka ose nuk merr asnjë 
përgjegjësi për zgjidhjen e krizave të mundshme në vendet tona. në këtë 
këndvështrim, Be-ja e vetme, me vështirësi etiketohet si një ankorë e politikës 
së jashtme dhe institucion mbikëqyrës bashkë me rolet e tjera politike, ligjore 
dhe institucionale. 

ndërsa kjo përmbledh pak a shumë në përgjithësi mendimin tim (të 
shprehur vitin që shkoi), do të dëshiroja të shtoja disa pika lidhur me këtë 
diskutim. aspekti më i rëndësishëm i këtyre dy marrëveshjeve është se ato janë 
të njëjta për të gjitha vendet dhe, për rrjedhojë, nuk kanë rëndësi për nevoja 
apo situata të veçanta të vendit. 

rregullat fiskale që po trajtojmë sot mund dhe kanë nevojë të jenë të 
ndryshme për vende të ndryshme, të hartuara sipas nevojave specifike të 
vendit, bazuar në nevojat ekonomike individuale dhe përparësitë në reformat 
strukturore. 

në fakt, të gjitha këtyre nevojave specifike u është kushtuar vëmendje 
e detajuar sipas programeve të Fmn-së. Standardet strukturore të këtyre 
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programeve kanë luajtur rol të ngjashëm me rregulla fiskale, megjithëse ato 
kanë qenë të ndryshme në vende dhe periudha të ndryshme. në këtë kuadër, 
ato kanë lejuar rregullime të përkohshme, pa përfshirë qëndrueshmërinë 
afatgjatë të balancave makro-fiskale. Vendet tona gjithashtu kanë fituar 
përvojë të konsiderueshme në negocimin dhe zbatimin e marrëveshjeve të 
tilla. në mungesë të këtyre marrëveshjeve, vendet nuk mund ta përdorin këtë 
përvojë të mbledhur, thjesht sepse pala tjetër në marrëveshjen e re nuk ndjek 
të njëjtën marrëveshje si Fmn-ja. 

kështu që mund të jetë një zgjidhje e përgjegjshme dhe e zgjuar për të 
gjitha vendet aspirante, përfshirë anëtarët e rinj gjatë procesit të integrimit në 
Be, derisa të arrihet përafrimi i plotë ekonomik, se kuadri makrofiskal duhet të 
hartohet dhe zbatohet sipas një marrëveshjeje trepalëshe përkatësisht midis: 
Vendit, komisionit evropian dhe Fmn-së. 

mendoj se kjo të t’i shërbejë njëkohësisht si vendit ashtu dhe Be-së. ata të 
dy fitojnë përvojë nga Fmn-ja në fushën e harmonizimit të politikave, ndërtimit 
të kapaciteteve dhe zbatimit të politikave ekonomike. 

megjithëse tani pjesa më e madhe e vendeve të rajonit cilësohen si 
“ekonomi tregu në zhvillim”, ne duhet të mbajmë parasysh se, sipas urtësisë 
ekonomike, kufiri midis tregut në tranzicion dhe atij në zhvillim është shumë 
i hollë. progresi drejt një “ekonomie tregu në zhvillim” mbart përgjegjësi më 
të mëdha dhe me shumë prekshmëri. Dalja nga tranzicioni nuk nënkupton 
fundin e problemeve ekonomike dhe as nuk siguron automatikisht besim në 
tregje. 

Si e tillë, mendoj se këto vende ende nuk janë të aftë të ndjekin plotësisht 
vetë politika agresive ekonomike dhe financiare pa u mbështetur në ekspertizën 
ndërkombëtare. një ekspertizë e tillë mund të japë garanci shtesë për tregjet. 
kjo do të sillte besim më të madh, ihD më të larta, një proces me të shpejtë 
përafrimi dhe pa dyshim rritje ekonomike të qëndrueshme. 

të nderuar pjesëmarrës, kjo iniciativë rezultoi e dobishme dhe përfitoj nga 
kjo mundësi të falënderoj qendrën për ekselencë në Financë (centre for 
excellenece in Finance) për kontributin e dhënë. jam i bindur se kjo qendër  
ka ndihmuar shumë për të shpalosur dhe për t’i dhënë përparësi përpjekjeve 
për ndërtimin e kapaciteteve në rajon. është e nevojshme që në të ardhmen të 
eksplorohen metoda dhe mënyra të tjera të ndërtimit të kapaciteteve; dhe unë 
e shoh ceF si agjenci aktive drejtuese. në fund do të doja të përfundoja duke 
vlerësuar shkëmbimin e përvojës, sistemet e edukimit dhe forcimin e aftësive 
të burimeve njerëzore si plotësues dhe jo si alternativa.

ju faleminderit për vëmendjen!
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Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani
në konferencën për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare të këshillit 

mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë,
28 prill 2010

Në mbledhjen e tij të datës 28 prill 2010, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e Politikës Monetare të 
tremujorit të parë të vitit 2010. Pasi u njoh me zhvillimet më të fundit ekonomike 
dhe financiare në vend, me projeksionet e tyre për të ardhmen, si dhe pasi 
vlerësoi balancën e rreziqeve të pritshme, në përfundim të diskutimeve, Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën 
bazë të interesit, në nivelin 5.25%.

ekonomia botërore ka vijuar të tregojë shenja përmirësimi edhe gjatë 
tremujorit të parë të këtij viti. aktiviteti ekonomik, ai tregtar dhe lëvizjet e 
kapitalit janë në rritje. Shfrytëzimi i ulët i kapaciteteve ka prodhuar presione 
inflacioniste në nivele të ulëta, por me një prirje të qartë rritëse si rrjedhojë 
e rigjallërimit të kërkesës. Bankat qendrore vazhdojnë të ndjekin një politikë 
monetare lehtësuese, ndërkohë që kanë filluar edhe lëvizjet e para të tërheqjes 
nga politikat jokonvencionale të ndërmarra në fillim dhe gjatë periudhës së 
recesionit botëror. 

tregjet financiare janë karakterizuar nga norma në rënie të interesit, nivele 
të ulëta të rrezikut dhe rritje të tregtimit. megjithatë, pritjet për nivele të ulëta 
të kreditimit gjatë vitit 2010, në kushtet e tërheqjes së stimujve monetarë 
dhe fiskalë në pjesën më të madhe të vendeve dhe nivelet ende të larta të 
papunësisë, do të kushtëzojnë ecurinë e kërkesës agregate në botë. 

të dhënat e disponueshme, të cilat ilustrojnë me shifra zhvillimin ekonomik 
të kësaj periudhe në vendin tonë, janë të pjesshme. megjithatë, analiza e 
zhvillimeve fiskale dhe monetare, ecuria e sektorit të jashtëm të ekonomisë 
dhe e inflacionit, si dhe informacioni cilësor i përftuar nga Banka e Shqipërisë 
nëpërmjet vrojtimeve të kryera prej saj, mundësojnë krijimin e një tabloje 
të përgjithshme të zhvillimeve ekonomike. Sipas të dhënave të inStat-it, 
ekonomia vendase shënoi një rritje pozitive prej 3.3% gjatë vitit 2009. pas 
normave pozitive të rritjes të regjistruara gjatë nëntë muajve të parë të vitit 
2009, aktiviteti ekonomik është kontraktuar në tremujorin e fundit. Bazuar në 
të dhënat paraprake, prodhimi i brendshëm bruto ra me 0.8% në terma vjetorë 
gjatë këtij tremujori. kjo ecuri është përcaktuar nga tkurrja e investimeve 
private dhe publike, si dhe ngadalësimi i ndjeshëm i konsumit privat. ritmet 
e ulëta të rritjes së pagave dhe punësimit, rënia e dërgesave të emigrantëve, 
tkurrja e kredisë konsumatore, si dhe evidenca për një orientim më të madh 
të konsumatorëve drejt kursimit, vlerësohet se kanë diktuar një ecuri të 
ngadaltë të konsumit në tremujorin e fundit të vitit të kaluar. investimet private 
vlerësohen të jenë tkurrur gjatë këtij tremujori, në kushtet e ngadalësimit të 
kërkesës së brendshme dhe të jashtme dhe të niveleve të ulëta të shfrytëzimit 
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të kapaciteteve. gjithashtu, pakësimi i stimulit fiskal gjatë muajve të fundit të 
vitit 2009 është reflektuar në një kontribut më të ulët të investimeve publike 
në rritjen ekonomike gjatë tremujorit të fundit. Sikurse tregohet nga ecuria e 
treguesve fiskalë, monetarë dhe nga pritjet e biznesit e të konsumatorit, ecuria 
e ekonomisë vendase vlerësohet e ngadaltë edhe gjatë muajve të parë të këtij 
viti.

inflacioni mesatar vjetor në tremujorin e parë të vitit 2010 rezultoi 4.1%, 
lehtësisht mbi kufirin e sipërm të tolerancës rreth objektivit të Bankës së 
Shqipërisë për inflacionin. rritja e çmimit të administruar të energjisë ka 
dhënë një kontribut prej 0.5 pikë përqindje në formimin e inflacionit vjetor në 
këtë tremujor, duke përcaktuar kështu edhe tejkalimin e këtij kufiri. ndërkohë, 
inflacioni në muajin mars shënoi 3.9%, duke u rikthyer brenda intervalit rreth 
objektivit të synuar të Bankës së Shqipërisë. rritja e inflacionit gjatë muajve 
të parë të vitit është kushtëzuar në një masë të madhe nga faktorë të ofertës. 
përveç rritjes së çmimit të energjisë elektrike, oferta e kufizuar e prodhimit 
bujqësor vendas, tendenca rritëse e çmimeve të lëndëve të para në tregun 
botëror, në prani të efektit të nënçmimit të monedhës vendase, kanë ushtruar 
presione në kahun rritës mbi inflacionin. megjithatë, këta faktorë gjykohet të 
kenë një natyrë të përkohshme në inflacion. ecuria e inflacionit bazë dhe e atij 
të mallrave të patregtueshme, vlerat e të cilëve qëndrojnë pranë mesatares 
historike afatgjatë të tyre, konfirmojnë se presionet inflacioniste nga ana e 
kërkesës janë të ulëta. 

në afat të mesëm, ngadalësimi i kërkesës vendase dhe rritja nënpotencial 
e ekonomisë sonë pritet të pengojnë krijimin e presioneve të qëndrueshme 
inflacioniste, duke balancuar kështu efektin direkt të faktorëve të ofertës. 

zhvillimet në sektorin e jashtëm të ekonomisë, gjatë dy muajve të parë 
të këtij viti, karakterizohen nga ngushtimi i deficitit tregtar të vendit. Deficiti 
tregtar është ngushtuar me rreth 20% në terma vjetorë, duke reflektuar rritjen 
vjetore të eksporteve dhe rënien vjetore të importeve, respektivisht prej 31% 
dhe 7%. kjo ecuri pozitive ka ndikuar edhe në vendosjen e raporteve më të 
balancuara të kërkesës dhe të ofertës për valutë, duke rezultuar në nivele 
më të qëndrueshme të kursit të këmbimit. ndonëse korrektimi i deficitit të 
bilancit tregtar në këtë periudhë është një zhvillim inkurajues, qëndrueshmëria 
afatgjatë e tij kërkon vijimin e reformave strukturore në ekonomi. në veçanti, 
rritja e kursimit në ekonomi duhet të inkurajohet nëpërmjet thellimit dhe 
zbatimit të reformës në sistemin e pensioneve. kjo reformë do të mbështesë 
qëndrueshmërinë afatgjatë të këtij sistemi si dhe do të krijojë kushtet e duhura 
për gjenerimin e më shumë fondeve financiare të brendshme, duke i shërbyer 
edhe korrektimit të deficitit të llogarisë korrente të vendit.

politika fiskale në muajt e parë të vitit 2010 ka ndjekur trendin e frenimit 
të ekspansionit fiskal, të shfaqur që gjatë tremujorit të fundit të vitit 2009. 
Shpenzimet buxhetore janë rritur me ritëm të përmbajtur, prej rreth 4% në 
terma vjetorë. nga ana tjetër, ngadalësimi i kërkesës vazhdon të diktojë ritme 
të ulëta të rritjes së të ardhurave buxhetore. ndjekja e një politike fiskale 
të kujdesshme, ndonëse mund të japë një kontribut më të pakët në rritjen 
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ekonomike të këtij viti, do të ndihmojë konsolidimin e treguesve fiskalë në 
nivele të shëndetshme, duke i shërbyer kështu më mirë qëndrueshmërisë 
së rritjes ekonomike dhe ruajtjes së ekuilibrave makroekonomikë në afat të 
gjatë.

Dy muajt e parë të vitit janë karakterizuar nga një vazhdimësi e ecurisë 
pozitive të treguesve monetarë. oferta e parasë është rritur mesatarisht me 
8.3% në terma vjetorë, e mbështetur kryesisht nga rritja e depozitave në valutë. 
ndërmjetësimi i ulët i sistemit bankar ka krijuar pak hapësira për rritjen e 
parasë së gjerë në ekonomi. kreditimi për ekonominë, ndonëse është rritur 
me ritme më të larta se në tremujorin e fundit të vitit 2009, mbetet në nivelet 
më të ulëta të viteve të fundit. 

rritja vjetore e kredisë për sektorin privat, pastruar nga efekti i kursit të 
këmbimit, rezultoi 5.4% në muajin shkurt. kredia për biznese ka pasqyruar 
një ecuri më të mirë në muajt e parë të këtij viti, si rrjedhojë e përmirësimit 
të likuiditetit në valutë dhe lehtësimit të kushteve të kreditimit për ta. nga 
ana tjetër, kredia për individë vazhdon të tkurret me ritme të njëjta me ato të 
fundvitit të kaluar. pavarësisht këtyre zhvillimeve, kërkesa për kredi mbetet e 
ulët, e kushtëzuar nga ngadalësimi i aktivitetit ekonomik në vend dhe sjellja 
më e kujdesshme e agjentëve ekonomikë në drejtim të kredimarrjes.

Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare të kujdesshme, në 
mbështetje të respektimit të objektivit tonë të inflacionit dhe të plotësimit të 
nevojave të ekonomisë për likuiditet. ajo ka qenë e pranishme në tregun 
ndërbankar, duke ofruar likuiditetin e nevojshëm për një zhvillim normal të 
tregjeve financiare. këto të fundit janë karakterizuar nga ulje të primeve të 
rrezikut, rritje të vëllimit të transaksioneve dhe prirje rënëse të normave të 
interesit. 

me përmirësimin e situatës së likuiditetit të sistemit bankar dhe normalizimin 
e primeve të rrezikut, në janar të këtij viti, Banka e Shqipërisë vendosi të 
riaplikojë ankandet e marrëveshjes së riblerjes në formën standarde të tyre: 
operacione injektuese njëjavore me normë interesi konkurruese. kryerja e 
këtyre ankandeve me interes fiks dhe shumë të pakufizuar që në nëntor të vitit 
2008 deri në dhjetor të vitit të kaluar ishte një nga masat e marra nga Banka 
e Shqipërisë në kushtet e një situate të shtrënguar të likuiditetit dhe primeve në 
rritje të rrezikut dhe pasigurisë së shtuar në atë periudhë. rikthimi në formën 
standarde të ankandeve të instrumentit kryesor të Bankës së Shqipërisë 
shënon edhe fillimin e tërheqjes së këtyre masave në përgjigje të normalizimit 
të situatës në tregjet financiare në vend.

këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë arriti në përfundimin se presionet 
inflacioniste në ekonomi pritet të jenë të balancuara në afat të mesëm. 

Vlerësimet për ngadalësimin e kërkesës së brendshme dhe zgjerimin e 
hendekut negativ të prodhimit, pritet të balancojnë presionet afatshkurtra nga 
krahu i ofertës. në të njëjtën kohë, pritjet inflacioniste janë të mirankoruara 
pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë. 
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në përfundim të diskutimeve, këshilli mbikëqyrës vendosi të mbajë të 
pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 5.25%. ky vendim i shërben 
respektimit të objektivit të inflacionit në një periudhë afatmesme. në të 
ardhmen, Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme të veprojë në linjë me ecurinë 
e faktuar dhe të pritshme të treguesve ekonomikë. në veçanti, vendimet e 
saj do vazhdojnë të orientohen drejt ruajtjes së stabilitetit të çmimeve dhe të 
konsolidimit të mëtejshëm të ekuilibrave makroekonomikë.
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Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani

në prezantimin e raportit Vjetor për vitin 2009 në kuvendin e Shqipërisë,
29 prill 2010

E nderuar zonja Kryetare, 
Të nderuar deputetë, 

kam kënaqësinë të jem sot përpara jush për të prezantuar raportin Vjetor 
të Bankës së Shqipërisë. ky raport, konkluzionet kryesore të të cilit do të 
mundohem t’i përmbledh në vijim të fjalës sime, është një analizë e plotë 
dhe transparente e zhvillimeve ekonomike dhe financiare në vend, si dhe një 
pasqyrë e punës së Bankës së Shqipërisë në përmbushjen e detyrimeve të saj 
ligjore dhe realizimin e angazhimeve institucionale.

Viti 2009 ishte një vit sfidues për ekonominë shqiptare, në të gjitha 
dimensionet e saj. në përgjigje të krizës ekonomike e financiare botërore, 
gjatë këtij viti, u testuan:

- ekuilibrat makroekonomikë të vendit; 
- qëndrueshmëria e sistemit tonë financiar; 
- modelet e biznesit dhe qëndrueshmëria financiare e sektorit privat; si 

dhe, 
- kapacitetet analizuese dhe reaguese të politikave makroekonomike. 

në një plan më të gjerë, goditja që mori ekonomia jonë gjatë vitit 2009 vuri 
në provë fleksibilitetin e modelit të zhvillimit ekonomik të vendit dhe aftësinë e 
tij për t’iu përgjigjur një ambienti botëror rrënjësisht të transformuar. 

kriza botërore dha një ndikim të shpejtë në aktivitetin ekonomik në vend. 
ajo u shoqërua me një reduktim të hyrjeve valutore në llogarinë korrente dhe 
kapitale, me një ulje të menjëhershme të kërkesës së jashtme dhe me një 
ngadalësim të kërkesës së brendshme për mallra e shërbime. në përgjigje të 
këtyre zhvillimeve, ritmi i rritjes ekonomike shënoi një ngadalësim progresiv 
gjatë vitit të shkuar, gjithësesi duke mbetur në territor pozitiv. ecuria e bilancit 
të pagesave të vendit u karakterizua nga një zhbalancim i flukseve hyrëse dhe 
dalëse valutore. 

ky zhbalancim u reflektua në lëkundjen e raporteve të kërkesës dhe të ofertës 
për valutë, duke rezultuar në nënçmimin e kursit të këmbimit në përgjigje të 
ekuilibrave të rinj që mbizotëruan në tregun valutor. 

politika fiskale e forcoi karakterin e saj stimulues gjatë vitit 2009, duke 
mbështetur aktivitetin ekonomik në vend, por duke rritur njëkohësisht presionin 
në tregjet financiare. 
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tronditja që pësoi sistemi financiar krijoi një mjedis të vështirë për 
transmetimin e plotë dhe në kohë të politikës monetare. në këto kushte 
sfiduese, Banka e Shqipërisë arriti të përmbushë me sukses mandatin e saj 
ligjor për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve në ekonomi. inflacioni vjetor i 
çmimeve të konsumit rezultoi brenda objektivit tonë prej 3 +/- 1% gjatë vitit 
2009. 

politika monetare lehtësuese e Bankës së Shqipërisë arriti të krijojë kushtet 
e duhura monetare për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. 

gjithashtu, furnizimi i ekonomisë me likuiditetin e nevojshëm dhe me 
kosto në rënie, stabilizoi tregjet financiare dhe krijoi kushtet e duhura për 
mbështetjen e aktivitetit ekonomik gjatë vitit 2009. 

ecuria e sistemit financiar në vend u ndikua nga lëkundja e besimit në 
sistemin tonë financiar gjatë gjysmës së parë të vitit dhe nga tërheqja e një 
pjese të depozitave prej tij. ky zhvillim i kombinuar me një grup tjetër faktorësh, 
rezultoi në një mbështetje më të vogël dhe me kosto më të lartë të ekonomisë 
shqiptare me kredi bankare. 

ndër faktorët e tjerë do veçonim:

- rritjen e pasigurisë së agjentëve ekonomikë dhe shtrenjtimin e primeve 
të likuiditetit; 

- korrektimin e modelit të biznesit të disa segmenteve të tregut 
financiar; 

- rritjen e volatilitetit të kursit të këmbimit; 
- dhe reduktimin e kërkesës për kredi në gjysmën e dytë të vitit. 

lëkundja e besimit të publikut, nënvizoi rëndësinë prioritare të stabilitetit 
financiar në jetën ekonomike të vendit. 

në fushën e saj të përgjegjësisë, Banka e Shqipërisë ndërmori një plan të 
gjerë dhe të koordinuar masash, të cilat synonin ruajtjen e stabilitetit financiar 
në nivel sistemik dhe institucioni. 

këto masa, ndër të tjera, konsistuan në: 

- rishikimin e bazës rregullatore në drejtim të shtimit të kujdesit 
mbikëqyrës; 

- forcimin e inspektimeve në vend; 
- shtimin e analizave të bilanceve në nivel individual bankash dhe 

sistemi; si dhe,
- rritjen e bashkëpunimit me institucione homologe vendase dhe të 

huaja. 

përpjekjet tona për ruajtjen e stabilitetit financiar u koordinuan edhe me 
autoritetet e tjera publike, ekzekutive dhe legjislative. 
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Vlen të përmendet përmirësimi i skemës së sigurimit të depozitave të 
publikut dhe rritja e shkallës së garantimit të tyre nga agjencia e Sigurimit 
të Depozitave. këto masa rezultuan të suksesshme për kufizimin e pasojave 
negative dhe rivendosjen e plotë të besimit në sistemin bankar. 

Si rrjedhojë e tyre, sistemi bankar shqiptar arriti të ruajë bilance të shëndetshme 
dhe të jetë në gjendje të ushtrojë funksionin e tij të ndërmjetësuesit financiar dhe 
atë të furnizuesit të ekonomisë me instrumente pagese. zhvillimet e tremujorit 
të parë të vitit 2010 konfirmojnë rikthimin e plotë të besimit të publikut mbi 
sistemin bankar. aktualisht, gjendja e depozitave ka kapërcyer vlerën e tyre në 
fundin e muajit shtator 2008, përpara fillimit të tërheqjes së depozitave. 

në vijim të fjalës sime, dëshiroj të prek dhe të analizoj në mënyrë më të 
detajuar, çështjet e përmendura më sipër.

1. politika monetare Dhe StaBiliteti i ÇmimeVe 

në përputhje me mandatin e saj ligjor, politika monetare e Bankës së 
Shqipërisë është hartuar dhe zbatuar në funksion të arritjes dhe të ruajtjes së 
stabilitetit të çmimeve. 

gjatë vitit 2009, rreziqet kryesore ndaj stabilitetit të çmimeve kanë 
ardhur nga ngadalësimi i aktivitetit ekonomik, luhatja e besimit të agjentëve 
ekonomikë, zhbalancimi i pozicionit të jashtëm të ekonomisë shqiptare dhe 
nënçmimi i kursit të këmbimit. pavarësisht këtyre sfidave, Banka e Shqipërisë 
arriti të ruajë inflacionin e çmimeve të konsumit brenda objektivit. le të shohim 
më në detaje elementet e prekura më sipër.

1.1 rritja ekonomike

konteksti ndërkombëtar, i cili shoqëroi zhvillimet ekonomike dhe financiare 
në vend gjatë vitit të shkuar, nuk ishte aspak i favorshëm. 

Viti 2009 u karakterizua nga tkurrja e aktivitetit ekonomik botëror, si 
rrjedhojë e rënies ekonomike në vendet e zhvilluara dhe e ngadalësimit të 
ndjeshëm ekonomik në vendet në zhvillim. rritja e ekonomisë botërore shënoi 
vlerën e parë negative gjatë 50 viteve të fundit. 

integrimi në rritje i ekonomisë shqiptare dhe veçanërisht i sistemit financiar, 
bëri që kriza botërore të reflektohej menjëherë në vendin tonë. kanalet 
kryesore të cilat ekspozuan ekonominë shqiptare ishin: 

- ulja e eksporteve; 
- rënia e dërgesave të emigrantëve dhe e hyrjeve të tjera valutore; 
- rritja e pasigurisë në institucionet financiare; 
- dhe, në përgjigje të tyre, rishikimi i planeve të biznesit të pothuajse të 

gjithë agjentëve ekonomikë. 
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ky ndikim mori formën e uljes së normave të rritjes dhe të lëkundjes së disa 
ekuilibrave makroekonomikë gjatë vitit 2009. prodhimi i Brendshëm Bruto  
gjatë vitit 2009, sipas vlerësimeve të institutit të Statistikave, u rrit me 3.1% 
në terma vjetorë. 

ngadalësimi i rritjes së produktit të Brendshëm Bruto ka reflektuar 
kontraktimin e aktivitetit në sektorët e industrisë dhe të ndërtimit, ndërkohë 
që vlera e shtuar nga sektori i shërbimeve mbeti kontribuesi kryesor në rritjen 
ekonomike.

Duke u nisur nga rrethanat e vështira në të cilat u zhvillua aktiviteti 
ekonomik dhe në krahasim me eksperiencat e vendeve të rajonit, ruajtja 
në terma pozitivë e ritmit të rritjes ekonomike është një zhvillim inkurajues. 
megjithatë, ngadalësimi i saj dhe ekuilibrat e rinj makroekonomikë kërkojnë 
vëmendjen e duhur nga të gjithë agjentët ekonomikë në projeksionet e tyre 
për të ardhmen. 

perspektiva e zhvillimit ekonomik të vendit kërkon, gjithashtu, një mbështetje 
më të madhe në sektorin privat, ndërkohë që ndikimi i sektorit publik në rritjen 
ekonomike pritet të vijë në rënie. të dhënat për kërkesën agregate tregojnë 
se ngadalësimi i konsumit privat dhe rënia e investimeve kanë qenë faktorët 
përcaktues në ngadalësimin e rritjes së kërkesës në vend. 

eksportet neto kanë vijuar të japin kontribut negativ në kërkesën agregate 
gjatë vitit 2009, por në një masë më të vogël krahasuar me vitin 2008. 
krahas kushteve të lehtësuara monetare, stimuli fiskal mbështeti ekonominë 
në gjenerimin e normave pozitive të rritjes gjatë vitit 2009. 

konsumi privat është përbërësi kryesor i kërkesës agregate, me një peshë 
rreth 80% të prodhimit të Brendshëm Bruto. ritmet e ngadalësuara të rritjes së 
pagave, rënia e dërgesave të emigrantëve dhe tkurrja e kredisë konsumatore, 
ndikuan në ngadalësimin e konsumit gjatë vitit 2009. 

investimet private vlerësohen të jenë ndikuar më shumë sesa përbërësit 
e tjerë të kërkesës agregate nga kriza financiare dhe ekonomike botërore. 
ngadalësimi i kërkesës së brendshme e të jashtme, si dhe kushtet e shtrënguara 
të kreditimit kanë diktuar kontraktim të investimeve private gjatë vitit 2009.

1.2 politika FiSkale Dhe tregueSit FiSkalë 

ngadalësimi i ekonomisë vendase ndikoi ecurinë e politikës fiskale dhe të 
treguesve fiskalë. politika fiskale pati një natyrë stimuluese, e cila u reflektua 
në zgjerimin e deficitit buxhetor. Deficiti buxhetor për vitin 2009 vlerësohet të 
jetë 7.1% e produktit të Brendshëm Bruto. 

Burimet kryesore të financimit të deficitit ishin të ardhurat e privatizimeve 
dhe kredia sindikale, duke reduktuar nevojën për huamarrje në tregun e 
brendshëm. 
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të ardhurat buxhetore shënuan rritje vjetore prej 2.7%, kryesisht si pasojë 
e rritjes së ngadaltë të të ardhurave tatimore. nga ana tjetër, shpenzimet 
publike u rritën me rreth 8%, të udhëhequra nga ritmi i lartë i shpenzimeve 
korrente. politika fiskale ekspansioniste i dha impulsin e nevojshëm aktivitetit 
ekonomik gjatë vitit, por ajo u shoqërua gjithashtu me rritjen e borxhit publik 
dhe presione në rritje mbi yield-et e letrave me vlerë të qeverisë. 

zgjerimi i deficitit buxhetor ndikoi në rritjen e borxhit publik, i cili në fund të 
vitit 2009 vlerësohet në rreth 59.5% e prodhimit të Brendshëm Bruto. 

Banka e Shqipërisë inkurajon marrjen e masave për reduktimin e deficitit 
buxhetor dhe të borxhit publik në horizontin afatmesëm. ky zvogëlim do të 
krijojë më shumë hapësira në aksesin e fondeve nga sektori privat dhe do të 
rrisë besimin në stabilitetin makroekonomik të vendit. 

gjithashtu, këto masa do të plotësojnë krijimin e një klime të përshtatshme 
për tërheqjen e kapitaleve të huaja në formën e kredive private apo të 
investimeve të huaja direkte.

1.3 zhVillimet monetare Dhe tregjet Financiare 

aktiviteti i ndërmjetësimit financiar në ekonomi është kushtëzuar nga tkurrja 
e burimeve financiare, luhatja e besimit në institucionet financiare dhe rënia 
e kërkesës për kredi bankare gjatë vitit 2009. 

në fund të muajit mars 2009, depozitat ranë në 55% të prodhimit të 
Brendshëm Bruto, krahasuar me nivelin 63% të shënuar në muajin shtator 
2008. tërheqja e depozitave, gjatë tremujorit të parë të vitit, solli ngadalësimin 
e zgjerimit të masës monetare në ekonomi. 

aktiviteti bankar njohu një rikuperim të ngadaltë gjatë tre tremujorëve që 
vijuan. oferta monetare u rrit mesatarisht me 6% gjatë këtij viti ose rreth 2 
herë më pak se një vit më parë. 

rritja e masës monetare i detyrohet kryesisht rritjes së komponentit në lekë 
të saj, ndërkohë që kredia dhe depozitat në valutë kanë shënuar tkurrje gjatë 
vitit 2009. krijimi i parasë në lekë është bazuar në huamarrjen e brendshme 
të sektorit fiskal dhe ruajtjen e ritmeve të kreditimit në lekë të sektorit privat.

përveç rritjes së ndjeshmërisë së bankave ndaj treguesve të likuiditetit të 
tyre, huamarrja e sektorit privat, gjatë vitit 2009, u zhvillua në kushtet e një 
sjelljeje më konservatore të bankave në kredidhënie. 

kjo sjellje i detyrohet edhe një kujdesi të shtuar të bankave ndaj disa 
produkteve bankare, si: 

- kredia në valutë për segmente të ekonomisë të ekspozuara ndaj 
luhatjeve të kursit të këmbimit dhe 
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- kredia për konsum. 

në gjysmën e dytë të vitit, u vu re edhe rënia e kërkesës për kredi, e 
kushtëzuar nga standardet e shtrënguara të kredidhënies dhe ngadalësimi i 
aktivitetit ekonomik. 

megjithë politikën monetare lehtësuese të Bankës së Shqipërisë, kredia për 
sektorin privat pati një prirje të njëtrajtshme ngadalësimi përgjatë vitit 2009.

norma e rritjes vjetore në fund të vitit shënoi 12%, kundrejt nivelit 33% 
të shënuar një vit më parë. rritja e kredisë është mbështetur nga kërkesa 
e bizneseve për të financuar nevojat për likuiditet, ndërkohë që portofoli i 
kredisë për individë është tkurrur gjatë këtij viti.

1.4 Bilanci i pageSaVe Dhe kurSi i këmBimit 

në prani të ngadalësimit të kërkesës së brendshme dhe duke reflektuar 
situatën e vështirë të ekonomisë globale, deficiti i llogarisë korrente u ngushtua 
me rreth 3% gjatë vitit 2009, duke qëndruar në nivelin 15.3% të prodhimit të 
Brendshëm Bruto. 

megjithë korrektimin e lehtë gjatë vitit, deficiti korrent mbetet në nivele 
krahasimisht të larta dhe përbën një nga dobësitë e ekonomisë shqiptare. 
në vazhdimësi, Banka e Shqipërisë gjykon se trajtimi i tij me përparësi do të 
kërkojë hartimin e politikave mbështetëse për rritjen afatgjatë të shkallës së 
kursimeve në vend, si dhe marrjen e masave për nxitjen e prodhimit në ato 
degë apo industri, të cilat rezultojnë konkurruese në tregjet ndërkombëtare. 

ngushtimi i bilancit tregtar u ndikua nga rënia e njëkohshme vjetore e 
eksporteve dhe importeve tona, respektivisht me 18% dhe 9%. 

Situata e vështirë në vendet fqinjë është reflektuar edhe në rënien e dërgesave 
të emigrantëve, të cilat u tkurrën me 6.5% në terma vjetorë, ndërkohë që 
raporti i tyre ndaj prodhimit të Brendshëm Bruto shënoi nivelin 9%. 

Suficiti i llogarisë kapitale dhe financiare u zvogëlua ndjeshëm gjatë vitit 
2009, duke rënë me 35.6% në krahasim me vitin e kaluar. 

kjo ecuri u diktua në një masë të madhe nga rritja krahasimisht e ulët e 
investimeve të huaja direkte dhe nga reduktimi i huamarrjes së huaj private. 

ndryshe nga dy vitet e mëparshme, ku llogaria kapitale dhe financiare 
mbulonte mbi 100% të deficitit korrent, në vitin 2009 ajo ka financuar vetëm 
77% të tij. megjithëse në rënie, hyrjet totale të valutës ishin pothuajse të 
mjaftueshme për të mbuluar këtë deficit gjatë vitit 2009. rezerva valutore e 
vendit mbeti në të njëjtat nivele relative me ato të vitit të shkuar, duke qenë e 
mjaftueshme për të mbuluar 4.2 muaj importe mallrash dhe shërbimesh. 
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tkurrja e hyrjeve valutore ushtroi presion nënçmues ndaj kursit të këmbimit, 
veçanërisht në gjysmën e parë të vitit 2009. në tregun e brendshëm valutor, 
nënçmimi mesatar vjetor i monedhës vendase ndaj euros dhe dollarit ishte 
përkatësisht 7.6% dhe 13.2%. 

1.5 inFlacioni Dhe politika monetare 

1.5.1 inflacioni i çmimeve të konsumit 

Çmimet e konsumit u rritën mesatarisht me 2.2% gjatë vitit 2009, rritje kjo e 
cila është brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë për inflacionin. Si pasojë e 
reduktimit të presioneve inflacioniste në nivel botëror, inflacioni vjetor shënoi 
vlera të ulëta – mesatarisht 1.8% – gjatë tremujorit të parë të vitit. 

në dy tremujorët vijues, vlerat e inflacionit u stabilizuan pranë kufirit të 
poshtëm të objektivit të Bankës së Shqipërisë, 2.0%. 

inflacioni vjetor shfaqi prirje rritëse në tremujorin e katërt, duke shënuar 
2.9% në terma mesatarë dhe duke konverguar drejt objektivit për inflacionin. 
norma më e lartë e inflacionit prej 3.5% u regjistrua në muajin dhjetor. 

rritja e inflacionit në pjesën e fundit të vitit u shkaktua kryesisht nga përcjellja 
më e plotë e nënçmimit të kursit të këmbimit në çmimet e konsumit, në prani 
të prirjes rritëse të çmimeve të lëndëve të para në tregjet botërore.

ngadalësimi i aktivitetit ekonomik në vend dhe presionet e ulëta inflacioniste 
nga ekonomia botërore, krijuan një ambient me presione relativisht të dobëta 
inflacioniste. inflacioni bazë dhe ai i mallrave të patregtueshme shënuan 
norma mesatare prej përkatësisht 1.3 dhe 1.6% gjatë vitit, duke dëshmuar 
presionet e ulëta inflacioniste të ekonomisë së brendshme. këta faktorë 
balancuan efektin e nënçmimit të monedhës vendase, i cili ndikoi në rritjen 
e çmimeve të mallrave të importuara dhe të një pjese të produkteve, të cilat 
indeksohen ende me kursin e këmbimit. 

inflacioni i mallrave të tregtueshme – një pjesë e të cilave janë me origjinë 
importi dhe pjesa tjetër janë direkt nën ndikimin e çmimeve botërore - është 
rritur ndjeshëm në krahasim me dy vitet e mëparshme. 

kontributi i tij në vlerën e inflacionit total është luhatur rreth nivelit 73% 
gjatë vitit 2009.

1.5.2 politika monetare e Bankës së Shqipërisë 

Dobësimi i aktivitetit ekonomik dhe i presioneve të brendshme inflacioniste, 
parashikimet tona për një inflacionin të kontrolluar në të ardhmen dhe pritjet 
e ankoruara të agjentëve ekonomikë, krijuan hapësira për ndjekjen e një 
politike monetare lehtësuese gjatë vitit 2009. kjo politikë u materializua në dy 
ulje me nga 0.5 pikë përqindjeje të normës bazë të interesit, në muajt janar 
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dhe tetor 2009, të cilat e sollën normën bazë të interesit në nivelin 5.25%, si 
dhe në injektimin e vazhdueshëm të likuiditetit, të kërkuar nga tregu dhe nga 
ekonomia. 

nëpërmjet kësaj politike monetare të kujdesshme, Banka e Shqipërisë synoi 
krijimin e kushteve monetare të përshtatshme për një zhvillim të ekuilibruar 
dhe afatgjatë të vendit. 

uljet e normës bazë u përcollën menjëherë tek normat afatshkurtra të 
interesit në tregun ndërbankar, të cilat për rrjedhojë shënuan rënie dhe një 
luhatshmëri më të ulët nga viti i kaluar. 

nga ana tjetër, këto lëvizje nuk u përcollën të plota në sasi dhe të shpejta 
në kohë në normat e interesit të kredive dhe të depozitave bankare. ashtu si 
dhe në të gjitha vendet e tjera, rritja e primit të likuiditetit, shtimi i pasigurisë 
në përgjithësi dhe përkeqësimi i rezultateve financiare të sistemit bankar ishin 
faktorë amortizues të masave lehtësuese të autoritetit monetar. megjithatë, 
politika jonë monetare dhe operacionet tona në tregun ndërbankar arritën 
me sukses të shmangnin një kontraktim të dëmshëm të bilanceve të bankave; 
një eksperiencë e hidhur kjo e shumë vendeve në zhvillim.

ulja me 1.00 pikë përqindjeje e kostos së rifinancimit gjatë vitit 2009, 
ka mundësuar lehtësimin e barrës financiare të aktivitetit ndërmjetësues të 
sistemit. 

Banka e Shqipërisë ka mbështetur në mënyrë të vazhdueshme sistemin 
bankar me likuiditetin e nevojshëm. 

krahas uljes së normës bazë të interesit, Banka e Shqipërisë ka ndihmuar 
aktivitetin e sistemit bankar nëpërmjet: 

- ndryshimit të formës së ankandit të rifinancimit, nga ankand me shumë 
fikse në ankand me shumë të pakufizuar; 

- zgjatjes deri në tre muaj të afatit të maturimit të likuiditetit të 
injektuar; 

- rritjes së gamës së kolateralit të pranuar në operacionet tona të 
rifinancimit; 

- rritjes së shkallës së përdorimit të rezervës së detyruar; dhe 
- uljes së normës së interesit të kredisë njëditore. 

ne kemi përdorur pothuajse të gjithë gamën e instrumenteve tona për 
zbatimin e politikës monetare. Sasia e likuiditetit të injektuar nga Banka e 
Shqipërisë arriti pikën më të lartë prej rreth 40 miliardë lekësh në muajt e 
verës, ndërkohë që, e ndikuar nga hyrjet e depozitave në sistemin bankar, kjo 
sasi u ul gradualisht në rreth 28 miliardë lekë në fund të vitit 2009.
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2. mBikëqyrja Bankare Dhe StaBiliteti Financiar 

zhvillimi i sistemit bankar është kushtëzuar dukshëm nga ngadalësimi i 
ekonomisë dhe lëkundja e besimit, aspekte këto të cilat i trajtova gjerësisht 
më sipër. 

Si rezultat i tyre, u vu re rritje e pasigurisë, ndjeshmëri më e lartë e bankave 
ndaj likuiditetit, sjellje më e kujdesshme e tyre në dhënien e kredive, si dhe 
rritje e kredive me probleme. këto janë edhe zhvillimet më të spikatura të 
sistemit bankar gjatë vitit 2009. 

megjithëse rentabiliteti i tij erdhi në rënie, treguesit e kapitalizimit mbeten 
në nivele të kënaqshme. Sistemi bankar mbetet i shëndetshëm, kjo në sajë 
edhe të përmbushjes me efektivitet të funksionit rregullator dhe mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë. 

Duke vijuar këtë seksion, dëshiroj të zbërthej më në detaje çështjet e 
mësipërme.

2.1 ecuria e SiStemit Bankar 

gjatë vitit 2009, sistemi bankar shqiptar ka shënuar rritje të totalit të 
aktiveve, por me një ritëm rreth dy herë më të ulët krahasuar me një vit më 
parë. kjo ulje reflekton tërësisht ekspansionin më të ulët të aktivitetit kreditues. 
Sistemi ynë bankar vijon të financohet kryesisht nga depozitat e publikut dhe 
të jetë i përqendruar në aktivitetin e kredidhënies për bizneset. 

Depozitat dhe kreditë e sistemit u rritën, por me një normë më të ulët se 
vitet e kaluara. raporti i kredisë ndaj totalit të depozitave u rrit me gati 3 pikë 
përqindjeje gjatë vitit, duke shkuar nga 62% në 65%. nga ana tjetër, rritja e 
depozitave si pasojë e rikthimit të besimit të publikut ka përmirësuar situatën 
e likuiditetit të sistemit bankar.

ndërkohë, kreditë me probleme kanë pësuar rritje gjatë vitit 2009, si pasojë 
e ngadalësimit të ekonomisë dhe e nënçmimit të kursit të këmbimit. 

treguesi i cilësisë së portofolit të kredisë, i shprehur si “kredi me probleme 
ndaj tepricës totale të kredive” u rrit në 10.48% në fund të vitit, nga 6.64% në 
fundin e vitit 2008. nëse shihet ecuria e këtij treguesi në baza neto, pra duke 
zbritur totalin e fondeve për provigjone, shifra e sipërpërmendur në fund të 
vitit 2009 është vetëm 6.3%.

Banka e Shqipërisë e ka monitoruar nga afër këtë situatë, duke qenë e 
ndërgjegjshme për efektet prociklike, që mund të shkaktonin këto zhvillime në 
portofolin e kredisë. 

pavarësisht përkeqësimit të portofolit të kredive, cilësia dhe mjaftueshmëria 
e kapitalit për të vijuar operacionet bankare, shtrirjen dhe zgjerimin në 
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kredidhënie kanë mbetur të paprekura. megjithëse rritja e portofolit të huave 
është poshtë niveleve të viteve të kaluara, përsëri rritja ka qenë e kënaqshme 
dhe në nivele më të larta se vendet e rajonit.

Banka e Shqipërisë, bazuar në stress-test-et periodike të kryera në vazhdimësi, 
ka identifikuar rast pas rasti të gjitha nevojat për rritje kapitali, duke kërkuar 
shtimin e tij. reagimi nga ana e bankave ka qenë i menjëhershëm, duke sjellë 
kapital të ri. 

totali i kapitalit rregullator të sistemit bankar është rritur 37.7% i dominuar 
nga kapitali bazë, çka tregon për një kapital rregullator cilësisht të mirë dhe 
të qëndrueshëm. 

Shkalla e kapitalizimit të sistemit bankar është dukshëm mbi minimumin 
rregullator të kërkuar nga rregulloret tona dhe praktikat ndërkombëtare.

treguesi i efikasitetit tregon pothuaj të njëjtin nivel me fundin e vitit 2008, 
duke evidentuar një rritje të kujdesshme dhe të qëndrueshme të aktivitetit 
bankar në tërësi. nga ana tjetër, kapitali aksioner i sistemit vlerësohet të jetë 
rritur 18.7% kundrejt vitit 2008. raporti i aktiveve mbi këtë tregues ose siç 
njihet ndryshe “leva financiare”, u zvogëlua gradualisht gjatë vitit 2009. 

rënia e “levës” nga 11.7 në 10.4 përgjatë një viti nënkupton se sistemi 
është mbështetur më pak në borxh për financimin e aktiveve. krahasuar me 
vendet e Bashkimit evropian, leva e sistemit bankar në Shqipëri vijon të mbetet 
e ulët, duke treguar një shkallë të ulët të praktikës huamarrëse të sistemit. ky 
tregues është një argument më shumë në gjendjen e shëndoshë të sistemit 
bankar.

zgjerimi i rrjetit të degëve dhe agjencive bankare në territorin e Shqipërisë 
vazhdoi edhe në vitin 2009, por me ritme më të ulëta në krahasim me vitet 
paraardhëse. në fund të vitit që kaloi, numri i përgjithshëm i degëve dhe 
agjencive arriti në 530 nga 517 që ishin në fundvitin 2008. 

kështu, u hapën 17 degë të reja të bankave, ndërkohë që u mbyllën 4 
degë ekzistuese. 

2.2 mBikëqyrja e SiStemit Bankar 

gjatë vitit 2009, u punua dhe u arrit miratimi i strategjisë afatmesme të 
mbikëqyrjes bankare. 

Shtylla kryesore e kësaj strategjie është adoptimi i filozofisë së re: orientimi 
i mbikëqyrjes drejt rrezikut. 

ndër elementet e tjera të spikatura të kësaj politike të re mbikëqyrëse do 
të përmendja: 
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- ndërveprimin dhe harmonizimin e mëtejshëm midis politikës monetare, 
stabilitetit financiar dhe mbikëqyrjes;

- përshtatjen e kuadrit tonë mbikëqyrës me atë të aquis communautaire;
- bashkëveprimin e autoriteteve mbikëqyrëse vendase me ato të huaja 

si dhe me autoritetin e mbikëqyrjes Financiare;
- përshtatjen me shtyllën e tretë të Bazel ii, atë të nxitjes së procesit të 

vetërregullimit dhe mbrojtjes së konsumatorit 

Banka e Shqipërisë ka realizuar në vazhdimësi një analizë të thelluar dhe 
mbikëqyrje të zbatueshmërisë dhe respektimit të kuadrit ligjor e rregullativ për 
subjektet e licencuara. 

rëndësi e veçantë u është kushtuar inspektimeve në vend, të cilat gjatë 
vitit 2009 kanë qenë më të shpeshta dhe më rigoroze. përveç respektimit 
të ciklit mbikëqyrës, bankat janë kontaktuar në mënyrë të vazhdueshme për 
fenomene që kanë përbërë shqetësim gjatë vitit, duke marrë masat përkatëse 
për adresimin në kohë të problemeve potenciale. 

në përgjithësi, sistemi bankar ka vepruar me kujdes në kryerjen e proceseve 
operacionale të aktivitetit të tyre dhe në përputhje me kuadrin rregullativ të 
Bankës së Shqipërisë.

2.3 Forcimi i kuaDrit rregullator e mBikëqyrëS 

hartimi i rregullave të forta e të përshtatshme dhe monitorimi rigoroz i tyre 
përbëjnë një garanci për ruajtjen e stabilitetit financiar. 

Banka e Shqipërisë ka qenë aktive në përsosjen e kuadrit rregullativ, duke 
e konsoliduar më tej atë në përputhje me dispozitat ligjore dhe me parimet 
e komitetit të Bazelit, direktivat e Bashkimit evropian dhe praktikat më të 
mira në fushën e rregullimit e mbikëqyrjes së institucioneve financiare, të 
licencuara nga Banka e Shqipërisë. 

objektiv kryesor ka qenë përshtatja e praktikave më të mira për:

- forcimin e kontrollit të brendshëm; 
- përsosjen e qeverisjes së institucioneve bankare; 
- forcimin e kapaciteteve të administrimit të rreziqeve dhe 
- rritjen e nivelit të transparencës së bankave me klientelën dhe 

publikun. 

për këtë të fundit, është kërkuar rritje e hapjes dhe e komunikimit të sistemit 
bankar ndaj klientelës në momentin e ofrimit të produkteve dhe shërbimeve, 
në prezantimin e fushatave promocionale për produkte të reja dhe informimin 
e gjendjes reale financiare dhe të profilit të rrezikut të tyre.
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3. aktiVitete të tjera të BankëS Së ShqipëriSë 

pas analizës së dy funksioneve kryesore të Bankës së Shqipërisë, shkurtimisht 
do të ndalem edhe në disa aspekte të tjera të punës në institucionin tonë.

3.1 SiStemi i pageSaVe 

gjatë vitit 2009, sistemet e pagesave kanë reflektuar siguri dhe eficiencë. 
mesatarisht, në sistemin e pagesave me vlera të mëdha në kohë reale janë 
procesuar dhe shlyer çdo ditë rreth 225 transaksione, me një qarkullim 
mesatar ditor prej 19 miliardë lekësh. për gjithë vitin 2009, vlera totale e 
likuiditeteve të shlyera në këtë sistem, rezulton 4.3 herë më e madhe se vlera 
e prodhimit të Brendshëm Bruto. 

3.2 integrimi eVropian

Banka e Shqipërisë ka një rol të rëndësishëm në procesin e integrimit 
evropian. Banka e Shqipërisë ka qenë aktive në rishikimin e planit kombëtar 
për zbatimin e marrëveshjes së Stabilizim-asociimit për vitet 2009 – 2014. 

Banka e Shqipërisë ka përgatitur çdo muaj raportet e progresit, ku janë 
pasqyruar arritjet në drejtim të realizimit të masave ligjore dhe aktiviteteve 
zbatuese dhe një përshkrim të shkallës së përputhshmërisë së akteve juridike 
të miratuara nga Banka e Shqipërisë me acquis communautaire. 

3.3 komunikimi Dhe tranSparenca 

komunikimi me publikun ka qenë një nga prioritetet e mëdha të Bankës 
së Shqipërisë në vitin 2009. Synimi ynë ka qenë përcjellja në kohë dhe në 
mënyrë sa më eficiente e vendimmarrjes së Bankës së Shqipërisë në tregun 
financiar, në institucionet e tjera vendimmarrëse, në media dhe në agjentët e 
tjerë në ekonomi, përfshirë publikun e gjerë. 

ky komunikim është materializuar nëpërmjet një transparence të shtuar:

- të analizave tona mbi zhvillimet ekonomiko – financiare në vend, 
- të balancës së rreziqeve dhe ndërlikimeve potenciale që ato mund të 

kenë në ekonomi, 
- mbi gjithë aktivitetin rregullues dhe mbikëqyrës të sistemit bankar.

Banka e Shqipërisë, duke besuar se transparenca e shtuar përkthehet në 
forcim të integritetit dhe pavarësisë së saj, i ka kushtuar një vëmendje të 
veçantë dhe edukimit të publikut. 
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Banka e Shqipërisë njeh dhe vlerëson rëndësinë e madhe që ka një publik 
i mirinformuar dhe i miredukuar në transmetimin e politikës monetare në 
ekonomi, nëpërmjet marrjes në kohë të vendimeve të drejta dhe racionale. 

në këtë kuadër, gjatë vitit 2009, veprimtaria në fushën e edukimit financiar 
të publikut është thelluar më tej, nëpërmjet shtimit të grupmoshave dhe shtrirjes 
më të madhe gjeografike. 

Shkurtimisht në gjuhën e shifrave gjatë viteve 2008-2009: 

- janë shpërndarë rreth 21000 broshura edukative; 
- janë zhvilluar seminare të trajnimit për rreth 170 mësues të lëndës 

së ekonomisë në tiranë, Vlorë, korçë, Shkodër, gjirokastër dhe 
elbasan; 

- janë zhvilluar rreth 20 takime me grupe të ndryshme interesi në tiranë, 
Vlorë, korçë, gjirokastër e Shkodër; 

- është zhvilluar konkursi “Vlera e Vërtetë e parasë” në tiranë, Vlorë, 
Shkodër, korçë e gjirokastër, ku kanë marrë pjesë në total rreth 100 
shkolla të mesme; 

- është zhvilluar 1 seminar për 60 punonjës socialë të kryeqytetit; 
- janë zhvilluar cikle të plota seminaresh trajnuese dhe leksione të 

veçanta për gazetarët; 
- janë zhvilluar 7 leksione të guvernatorit për studentët brenda dhe 

jashtë vendit; 
- është organizuar Dita e Bankës së Shqipërisë në 4 universitete.

Së fundi, ridizenjimi i faqes së internetit të Bankës së Shqipërisë në fillim të 
vitit 2009 ofron tashmë një portal më eficient të dhënies të informacionit, të 
riorganizuar dhe përshtatur për grup-përdorues të ndryshëm.

3.4 StatiStika monetare Dhe Financiare 

Banka e Shqipërisë ka një rol të rëndësishëm në sistemin statistikor kombëtar, 
si institucioni përgjegjës për prodhimin dhe shpërndarjen e statistikave 
monetare dhe statistikave të sektorit të jashtëm. 

gjatë vitit 2009, Banka e Shqipërisë ka vijuar të hartojë dhe të shpërndajë 
statistika monetare dhe statistika të sektorit të jashtëm, duke synuar:

- përafrimin e mëtejshëm të metodologjisë me rekomandimet dhe 
praktikat më të mira ndërkombëtare, 

- rritjen e cilësisë së të dhënave nëpërmjet përmirësimit dhe informatizimit 
të proceseve të kontrollit, si dhe 

- rritjen e numrit të treguesve të publikuar dhe detajimin e treguesve të 
përbërë.
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3.5 Forcimi i kapaciteteVe StuDimore Dhe kërkimore

Banka e Shqipërisë, në traditën e modeleve më të mira ndërkombëtare, i 
ka kushtuar vëmendje dhe energji të veçantë rritjes së kapaciteteve kërkimore 
në fushën e ekonomisë dhe të financës. 

Filozofia e punës sonë në këtë drejtim ka qenë përsosja e vendimmarrjes së 
Bankës së Shqipërisë, duke e mbështetur atë në konkluzione shkencore dhe 
rezultate empirike. tashmë, studimi i fenomeneve të ndryshme ekonomike 
mbështetet në modele të plota apo të pjesshme ekonometrike, të cilat 
mundësojnë nxjerrjen e konkluzioneve dhe parashikimeve të besueshme. Sfida 
jonë në të ardhmen do të jetë përmirësimi i mëtejshëm i këtyre modeleve dhe 
përdorimi në rritje i tyre në vendimmarrjen e Bankës së Shqipërisë.

4. paSqyrat Financiare të BankëS Së ShqipëriSë

pasqyrat financiare të vitit 2009 u audituan nga auditori i pavarur dhe 
japin një pamje të vërtetë dhe të sinqertë të gjendjes financiare për vitin 2009 
të Bankës së Shqipërisë.

pozicioni financiar i Bankës së Shqipërisë është forcuar më shumë. totali i 
aktiveve është rreth 353,6 miliardë lekë, ndërsa totali i detyrimeve rreth 321 
miliardë lekë. Fitimi i realizuar gjatë vitit 2009 është rreth 10 (9,993) miliardë 
lekë, më i larti i realizuar në 3 vitet e fundit. ky rezultat ka ndikuar në rritjen e 
kapitalit të Bankës së Shqipërisë. 

në përputhje me detyrimet e nenit 9 të ligjit nr. 8269 të datës 23.12.1997, 
fitimi neto është kapitalizuar në masën 25%, rreth 2,5 (2,479) miliardë lekë, 
duke bërë që vlera e rezervës së përgjithshme të jetë rreth 10 (9.994) miliardë 
lekë. 

në të njëjtën mënyrë, Banka e Shqipërisë ka respektuar detyrimet 
e transferimit të fitimit neto në buxhetin e shtetit sipas nenit 10 të ligjit të 
mësipërm, duke transferuar në buxhetin e shtetit për vitin 2009 rreth 6,74 
miliardë lekë.

në mars të vitit 2010 është transferuar në mënyrë përfundimtare në buxhetin 
e shtetit teprica e fitimit neto të vitit 2009, në përputhje me nenin 10 të ligjit 
të mësipërm, në vlerë rreth 2,4 (2,436) miliardë lekë. 

E nderuar zonja Kryetare, 
Të nderuar deputetë 

Duke ju falenderuar për vëmendjen, në emër të këshillit mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë dëshiroj të garantoj kuvendin e republikës së Shqipërisë 
se institucioni ynë do të vazhdojë të jetë një organ vendimmarrës i përgjegjshëm 
edhe gjatë vitit 2010. 
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Vendimmarrja jonë do të vazhdojë:

- të jetë transparente si për tregun financiar, ashtu dhe për publikun e 
gjerë;

- të faktorizojë të gjithë informacionin e mundshëm brenda dhe jashtë 
vendit; 

- të mbështetet në burime njerëzore të kualifikuara; dhe 
- të përmirësojë kuadrin e saj politik dhe operacional, duke vlerësuar 

praktikat më të mira bashkëkohore dhe ndërkombëtare.

ashtu si deri tani, fokusi i politikës monetare do të vazhdojë të jetë i orientuar 
drejt stabilitetit të çmimeve të konsumit, ndërkohë që do të mundohemi të 
përmbushim me sukses të gjithë objektivat e tjera ligjore.

për periudhën në vijim, një tjetër prioritet madhor mbetet stabiliteti financiar 
i vendit. për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë mbetet thellësisht e angazhuar jo 
vetëm në monitorimin e situatës në vazhdimësi, por edhe ideimin dhe zbatimin 
e masave të duhura në kohë dhe me intensitetin e duhur.

Së fundi, në cilësinë e guvernatorit dëshiroj t’ju garantoj se Banka e 
Shqipërisë do të vazhdojë të raportojë me përgjegjshmëri, me seriozitet, 
llogaridhënie dhe transparencë përpara kuvendit, duke mos hezituar për 
asnjë çast t’u përgjigjet detyrimeve kushtetuese dhe ligjore. 

gjithashtu, duke mos harruar asnjë çast detyrimin ligjor për ruajtjen e 
autonomisë së institucionit që drejtoj, ju siguroj se do të bëj çdo përpjekje 
etike, ligjore dhe kushtetuese për të siguruar që llogaridhënia jonë përpara 
jush dhe publikut të gjerë, të jetë e paanshme dhe e vërtetë. 

Duke shprehur konsideratat më të larta në emrin tim, në emër të këshillit 
mbikëqyrës dhe në emër të punonjësve të Bankës së Shqipërisë, përfitoj nga 
ky rast për të falenderuar edhe njëherë kuvendin e Shqipërisë për kontributin 
dhe mbështetjen e vazhdueshme që i ka dhënë institucionit tonë.

Faleminderit.
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Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani
në konferencën për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare të këshillit 

mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë,
26 maj 2010

në mbledhjen e tij të datës 26 maj 2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi raportin mujor të politikës monetare. 
pasi u njoh me zhvillimet më të fundit ekonomike dhe financiare në vend si 
dhe me projeksionet e tyre për të ardhmen, në përfundim të diskutimeve, 
këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar 
normën bazë të interesit në nivelin 5.25%.

muajt e parë të vitit 2010 janë karakterizuar nga përmirësimi i aktivitetit 
ekonomik në nivel botëror, i ilustruar nga rritja e shpejtë e ekonomive të 
vendeve në zhvillim dhe nga rritja e moderuar e ekonomive në një pjesë 
të vendeve të zhvilluara. rigjallërimi ekonomik është shoqëruar me rritjen e 
aktivitetit tregtar, ndërkohë që bankat qendrore dhe autoritetet fiskale kanë 
vijuar të mbështesin kërkesën agregate nëpërmjet politikave lehtësuese. 

pavarësisht prirjes rritëse të çmimeve të mallrave bazë, presionet 
inflacioniste vazhdojnë të jenë ende të ulëta, si rrjedhojë e hendekut negativ 
të prodhimit. megjithatë, ngjarjet e javëve të fundit kanë treguar se ekonomia 
e eurozonës dhe ajo botërore karakterizohen ende nga pasiguri të larta për 
të ardhmen. në veçanti, situata fiskale është kthyer në fokusin e diskutimeve 
ekonomike dhe politike. marrja e masave të menjëhershme dhe konkrete, të 
cilat garantojnë qëndrueshmërinë afatgjatë të borxhit publik duket se do të 
kushtëzojë ndjeshëm zhvillimet e ardhshme. tregjet financiare botërore kanë 
reaguar me nervozizëm ndaj këtyre zhvillimeve, duke u karakterizuar nga një 
luhatshmëri e lartë dhe një rritje e primeve të rrezikut në gjithë harkun e 
instrumenteve, tregjeve dhe agjentëve financiarë.

Duke iu rikthyer ekonomisë vendase, treguesit më të fundit sasiorë e 
cilësorë tregojnë për një ecuri të ngadaltë të ekonomisë në muajt e parë të 
vitit 2010. ngadalësimi i kërkesës së brendshme është kompensuar nga një 
ecuri pozitive dhe në rritje e eksporteve shqiptare. 

presionet e brendshme inflacioniste kanë qenë të ulëta dhe inflacioni i çmimeve 
të konsumit në rënie. tregjet monetare paraqiten më të qeta, të karakterizuara 
nga tendenca rënëse e normave të interesit, përmirësim i situatës së likuiditetit të 
sistemit bankar dhe një ecuri më e qëndrueshme e kursit të këmbimit. megjithatë, 
kreditimi i ekonomisë vazhdon të ruajë ritme të ulëta rritjeje.

Vlerësime të tërthorta dhe paraprake sugjerojnë se ritmet e konsumit privat 
kanë qenë të përmbajtura, të kushtëzuara nga burime më të kufizuara të 
financimit të tij dhe nga orientimi më i madh i konsumatorëve drejt kursimit. 
Shkalla e ulët e shfrytëzimit të kapaciteteve në ekonomi, ritmet e ulëta të 
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kredisë për investime dhe rënia e importit të mallrave kapitale e të ndërmjetme 
sinjalizojnë për një tkurrje të investimeve private edhe gjatë tre muajve të parë 
të këtij viti. kërkesa për mjete monetare e sektorit privat vazhdon të jetë e ulët, 
duke reflektuar ngadalësimin e aktivitetit ekonomik. 

pastruar nga efekti i kursit të këmbimit, ritmi vjetor i rritjes së kreditimit 
për këtë sektor u ngadalësua më tej në 4.8% në muajin mars. kërkesa e 
bizneseve për kredi vazhdon të jetë burimi i vetëm i rritjes së kreditimit, 
ndërkohë që kredia për individë vijon të tkurret në terma vjetorë për të pestin 
muaj radhazi. gjithashtu, gjatë kësaj periudhe janë dhënë edhe sinjalet e 
para për një lehtësim të kushteve të kreditimit nga ana e bankave, por ky hap 
është ndërmarrë vetëm për bizneset e mëdha. 

Stimuli fiskal ka patur ritme më të përmbajtura në katërmujorin e parë të 
vitit, duke dhënë një kontribut më të ulët në aktivitetin ekonomik gjatë kësaj 
periudhe. politika fiskale ka vijuar të ruajë një karakter stimulues, por në një 
masë më të vogël se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Deficiti buxhetor 
rezultoi 5.3 miliardë lekë, duke u ngushtuar në masën 47% në terma vjetorë. 
aktiviteti i ulët ekonomik është pasqyruar në rritjen e ulët prej rreth 3% të të 
ardhurave buxhetore gjatë katër muajve të parë të vitit. 

nga ana tjetër, shpenzimet buxhetore regjistruan një reduktim me rreth 
2% nga niveli i shënuar një vit më parë. Banka e Shqipërisë vijon të tërheqë 
vëmendjen se, megjithë ndikimin pozitiv afatshkurtër që mund të gjenerojë 
stimuli fiskal, qëndrueshmëria afatgjatë e sektorit publik duhet të mbetet 
udhërrëfyesi kryesor i politikës fiskale. mësimi i nxjerrë nga situata aktuale 
problematike që ka përfshirë shumë shtete të Bashkimit evropian, është 
domosdoshmëria për konsolidimin e financave publike dhe për këtë qëllim 
marrja e masave të rëndësishme korrektuese në një kohë sa më të shpejtë, 
është një objektiv me rëndësi strategjike.

Duke balancuar zhvillimet e mësipërme, rritja e shpejtë e eksporteve ka 
dhënë një kontribut pozitiv në kërkesën totale dhe në rritjen e ekonomike. 
gjatë tremujorit të parë të vitit 2010, eksportet janë rritur me 45.1% në terma 
vjetorë, ndërsa importet regjistruan një rënie vjetore prej rreth 2.3%. 

rritja e përshpejtuar e eksporteve dhe rënia e importeve me ritme më të 
moderuara sollën tkurrjen me rreth 17.1% të deficitit tregtar, duke ndjekur 
prirjen e vënë re edhe gjatë gjysmës së dytë të vitit 2009. raporti i mbulimit 
të importeve nga eksportet shënoi vlerën 35.4%, rreth 11.6 pikë përqindje 
më shumë se një vit më parë. zhvillimet e mësipërme në sektorin e jashtëm 
të ekonomisë kanë vendosur një balancë më të qëndrueshme të kërkesës 
dhe ofertës për valutë të huaj, duke kontribuar në një qëndrueshmëri më të 
madhe të vlerës së monedhës vendase gjatë muajve të fundit. nevojitet që ky 
moment pozitiv të fitojë qëndrueshmëri në afat të mesëm, nëpërmjet zbatimit 
të përshpejtuar të politikave mbështetëse ekonomike.

ambienti ekonomik dhe zhvillimet monetare kanë krijuar një ambient me 
presione të moderuara inflacioniste. inflacioni vjetor në muajin prill rezultoi 
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3.5%, duke shënuar një ulje prej 0.4 pikë përqindjeje krahasuar me muajin 
mars. rikthimi i inflacionit brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë ishte një 
zhvillim i pritshëm, i parashikuar kohë më parë. 

gjatë muajve të fundit, inflacioni i çmimeve të konsumit në Shqipëri është 
shkaktuar më së shumti nga rritja e çmimeve të administruara, nga tendenca 
rritëse e çmimeve në konjukturën botërore dhe nga efektet prapavepruese të 
nënçmimit të kursit të këmbimit në inflacion. në mungesë të efekteve të raundit 
të dytë në inflacion, efekti i këtyre faktorëve ashtu siç ishte parashikuar rezulton 
të jetë kalimtar. presionet e brendshme inflacioniste mbeten të ulëta, ashtu 
si ilustrohet nga ecuria e inflacionit bazë dhe e atij të çmimeve të mallrave 
të patregtueshme. Vlerat e këtyre komponentëve të rëndësishëm të inflacionit 
qëndrojnë përkatësisht në 1.2 dhe 2.4% në muajin prill. kjo tendencë pritet të 
vijojë edhe në të ardhmen e afërt, për sa kohë që ekonomia shqiptare do të 
vijojë të karakterizohet nga nivele të ulëta të shfrytëzimit të kapaciteteve, nga 
një ekspansion i kontrolluar i treguesve monetarë dhe nga pritje të ankoruara 
inflacioniste.

Banka e Shqipërisë, në funksion të përmbushjes së objektivit të saj për 
inflacionin, ka ndjekur një politikë monetare të kujdesshme, duke ofruar 
likuiditetin e duhur në treg në përputhje me nevojat e ekonomisë. tregjet 
financiare janë shfaqur të qëndrueshëm, me norma në rënie të interesit, 
luhatshmëri të ulët dhe reduktim të primeve të rrezikut. zhvillimet monetare 
gjatë muajit mars konfirmuan zgjerimin e mëtejshëm të ofertës monetare 
në ekonomi, e cila u rrit me 10.2% në terma nominalë vjetorë. kjo ecuri 
është mbështetur nga rënia e nivelit të parasë jashtë bankave dhe nga rritja e 
qëndrueshme e depozitave në sistemin bankar.

gjatë diskutimeve të tij, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë arriti në 
përfundimin se presionet inflacioniste në ekonominë vendase pritet të jenë të 
balancuara në afat të mesëm. 

në kushtet kur veprimi i përkohshëm i presioneve nga kahu i ofertës 
pritet të shuhet, presionet joinflacioniste si rrjedhojë e hendekut negativ të 
prodhimit nga kahu i kërkesës vlerësohet të përcaktojnë luhatjen e inflacionit 
rreth objektivit të Bankës së Shqipërisë për inflacionin. në të njëjtën kohë, 
pritjet e agjentëve ekonomikë për inflacionin në horizontin afatmesëm mbeten 
të ankoruara.

në përfundim të diskutimeve, këshilli mbikëqyrës vendosi të mbajë të 
pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 5.25%. ky vendim është 
në përputhje me përmbushjen e objektivit të inflacionit në një periudhë 
afatmesme dhe siguron kushtet e nevojshme monetare për mbështetjen e 
zhvillimit të shëndetshëm të ekonomisë. në të ardhmen, Banka e Shqipërisë 
do të vijojë të ndjekë me kujdes zhvillimet në inflacion dhe në treguesit e tjerë 
të zhvillimit ekonomik, duke analizuar nevojën dhe hapësirën për një reagim 
të politikës monetare.
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Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani

në forumin “zhvillimi i tregut ndërbankar dhe përmirësimi i politikës 
operacionale në Bankën e Shqipërisë”,

21 qershor 2010

Të nderuar drejtues të sistemit bankar,
Të dashur kolegë,

jemi mbledhur sot në këtë takim për të diskutuar një çështje të rëndësishme 
për ecurinë e tregut tonë financiar dhe të ekonomisë shqiptare në tërësi: 
zhvillimin dhe fuqizimin e tregut ndërbankar.

Besoj se roli dhe rëndësia e këtij tregu është e qartë për të gjithë të 
pranishmit. ai përfaqëson hallkën e parë të tregtimit të likuiditetit në ekonomi 
dhe mekanizmin më transparent të përcaktimit të çmimit të tij. 

Duke ofruar instrumentet dhe partnerët e duhur për tregtimin e likuiditetit, 
tregu ndërbankar ofron mundësinë e rifinancimit të pozicioneve afatshkurtra 
dhe afatmesme si dhe ndihmon në zbutjen e rrezikut të likuiditetit të aktivitetit 
tuaj. 

Sistemi bankar dhe tregu ndërbankar përbëjnë mjedisin ekskluziv në të cilin 
operon politika monetare. një treg ndërbankar i zhvilluar, aktiv dhe eficient, 
rrit efektivitetin e politikës sonë monetare, duke transmetuar më mirë impulset 
e saj në ekonomi. në këtë mënyrë, zhvillimi i tregut ndërbankar është një 
ndihmesë e madhe në aktivitetin e ndërmjetësimit financiar dhe në nxitjen e 
kreditimit të ekonomisë, duke kontribuar në mirëqenien ekonomike e sociale 
të vendit.

thellimi dhe zgjerimi i tregut financiar është një nga reformat strukturore 
më të rëndësishme në ekonomi. ajo duhet të jetë e vazhdueshme dhe kërkon 
angazhimin e të gjithë faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm. natyrshëm 
ajo përshtatet me fazat e ndryshme të zhvillimit ekonomik të vendit dhe shtetit 
në tërësi. unë besoj se nuk mund të ketë një ekonomi të zhvilluar dhe të 
integruar mirë pa pasur tregje të hapura, të integruara, eficiente, transparente 
dhe të mirërregulluara. 

përsa thashë më sipër, kuptohet qartë se zhvillimi i tregut ndërbankar është 
në interesin e të gjitha palëve: të vetë sistemit bankar, të Bankës së Shqipërisë 
dhe të ekonomisë në tërësi. 

Duke qenë e ndërgjegjshme për këtë, Bankës së Shqipërisë i është dashur 
të ndërtojë një strategji të qartë për: 

1. thellimin dhe zgjerimin e mëtejshëm të tregut të parasë në Shqipëri; 
2. krijimin e instrumenteve përkatëse të tregut;
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3. Bashkëpunimin e ngushtë dhe racional me sistemin bankar dhe tregun 
financiar në përgjithësi;

4. komunikimin e qartë dhe të vazhdueshëm me operatorët e tregut dhe 
publikun e gjerë;

5. mbështetjen gjithnjë e më të mirë me zgjidhje teknologjike 
bashkëkohore. 

Si rezultat i këtyre nismave, politika jonë monetare bazohet tashmë tërësisht 
në instrumente indirekte të administrimit monetar, të cilat veprojnë në përputhje 
me logjikën e tregut të hapur. kuadri ynë operacional i krijon sistemit bankar 
mundësinë e administrimit efektiv të likuiditetit, duke qenë një kundërparti e 
instancës së fundit për plotësimin e nevojave agregate të sistemit për likuiditet 
apo edhe për investimin e tij. 

nëpërmjet instrumentit të rezervës së detyruar, Banka e Shqipërisë u ka 
krijuar hapësirat e duhura për mbulimin e nevojave të paparashikuara për 
likuiditet, duke i remuneruar njëkohësisht ato me norma interesi të afërta 
me normat e interesit të tregut, të cilat shmangin shtrembërimet që mund të 
sjellë kjo rezervë në aktivitetin tuaj bankar. rregulloret tona, të cilat kufizojnë 
rreziqet operacionale të aktivitetit bankar, rreziqet e likuiditetit apo ato të 
tregut, janë tërësisht në përputhje me standardet ndërkombëtare, duke krijuar 
njëkohësisht hapësirat e nevojshme për zhvillimin e tregut ndërbankar. ne 
kemi ndërmarrë gjithashtu hapa të rëndësishëm për zhvillimin institucional të 
tregut ndërbankar, nëpërmjet krijimit dhe mirëmbajtjes së interesave referencë 
triBor dhe triBiD, nëpërmjet komunikimit të vazhdueshëm me shoqatën e 
dealer-ave dhe nxitjes së instrumenteve të reja të tregut ndërbankar.

në këtë takim të sotëm, dëshiroj t’ju informoj për hapin e fundit të Bankës 
së Shqipërisë në këtë drejtim, si dhe të kërkoj një vëmendje më të madhe 
tuajën për ndërmarrjen e veprimeve të shpejta, të cilat do të nxitin rritjen e 
aktivitetit dhe të rolit të tregut ndërbankar.

NDRYSHIMI I KUADRIT TË OBJEKTIVAVE OPERACIONALE TË BANKËS SË 
SHQIPËRISË

Banka e Shqipërisë është në fazën finale të procesit të rishikimit të 
objektivave të saj operacionalë. Së shpejti, këto objektiva do të ndryshojnë 
formën e tyre, duke kaluar nga shënjestrimi i treguesve sasiorë të bilancit 
të Bankës së Shqipërisë, në shënjestrimin e normave të interesit të tregut 
ndërbankar.

objektivat operacionalë të politikës monetare luajnë një rol të rëndësishëm 
në procesin e hartimit dhe zbatimit të politikës monetare. në aspektin teorik, këto 
objektiva shërbejnë si lidhje midis ndërhyrjeve të autoritetit monetar në tregun 
ndërbankar dhe objektivit të ndërmjetëm të politikës monetare. objektivat 
operacionalë shërbejnë kështu si pikënisje e mekanizmit të transmetimit 
të politikës monetare. në aspektin praktik, këto objektiva shërbejnë për të 
orientuar dhe disiplinuar në aspektin sasior ndërhyrjet e autoritetit monetar në 
tregjet e parasë. ndryshimi i shpejtë i strukturës ekonomike, zhvillimi i tregjeve 
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ndërbankare dhe i agjentëve ekonomikë është shoqëruar me ndryshime 
rrënjësore në mekanizmin e transmetimit të politikës monetare. 

ky mekanizëm është bërë tashmë më kompleks, duke përfshirë në vetvete 
më shumë aktorë, sofistikimi i të cilëve vjen gjithnjë në rritje, duke përfshirë 
më shumë instrumente dhe kontrata financiare, të strukturuara në kohë dhe 
të indeksuara me tregues të ndryshëm. ekonomia shqiptare është tashmë 
e integruar ekonomikisht dhe financiarisht në ekonominë botërore, duke 
marrë tiparet e një ekonomie tregu por duke paraqitur edhe sfidat tipike të 
administrimit ekonomik të një ekonomie të tillë.

këto ndryshime kanë diktuar monitorim të vazhdueshëm nga autoriteti 
monetar, për të bërë ndryshimet e duhura në regjimin e politikës monetare 
dhe në aspektet operacionale të zbatimit të saj. 

në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë ka qenë e angazhuar në vlerësimin 
e vazhdueshëm të zhvillimeve në tregun ndërbankar dhe në kryerjen e 
përmirësimeve të duhura në regjimin e saj të politikës monetare.

Dokumenti i politikës monetare për periudhën 2009-2011 ishte një hap i 
rëndësishëm në këtë drejtim. në këtë Dokument, roli i agregatëve monetarë si 
tregues të presioneve inflacioniste në ekonomi dhe si objektiva të ndërmjetëm 
të politikës monetare, u plotësua edhe me informacionin e gjerë të marrë 
nga sektori real i ekonomisë, i cili sistematizohet dhe finalizohet në ecurinë e 
parashikuar të inflacionit. ky ndryshim u mbështet dhe u argumentua tërësisht 
në eksperiencën shqiptare. 

zhvillimi i tregjeve monetare dhe i inovacionit financiar, rritja e shpejtë 
e kreditimit dhe e shkallës së dollarizimit të ekonomisë, si dhe rritja e rolit 
të pasurisë së paluajtshme në alternativat e investimit, i dhanë një nuancë 
më komplekse funksionimit të ekonomisë shqiptare. ato u shoqëruan me 
paqëndrueshmëri të shpejtësisë së qarkullimit të parasë, duke e zbehur lidhjen 
afatshkurtër dhe afatmesme midis agregatëve monetarë dhe inflacionit. 

ky ndryshim materializon modernizimin e vendimmarrjes së politikës 
monetare mbështetur në një analizë më të plotë të informacionit duke synuar 
administrimin e pritshmërimeve të operatorëve në treg. 

një nga drejtimet e punës së Bankës së Shqipërisë gjatë vitit të fundit, 
ashtu si dhe kemi parashikuar me transparencë në Dokumentin e politikës 
monetare, ka qenë vlerësimi i përshtatshmërisë së objektivave operacionalë 
dhe adoptimi i formave më të avancuara të tyre. Shënjestrimi i treguesve 
sasiorë të bilancit të Bankës së Shqipërisë, në formën e një tavani të mjeteve 
të brendshme neto dhe të një dyshemeje të rezervës ndërkombëtare neto, ka 
qenë për shumë kohë udhërrëfyesi i ndërhyrjeve tona në tregun ndërbankar.

megjithatë, zhvillimet e përmendura më sipër sugjerojnë se kjo filozofi dhe 
praktikë ka mjaft vend për përmirësim. Shënjestrimi i normave të interesit të 
tregut ndërbankar paraqitet si një alternativë praktike. ajo ka mbështetje të 
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gjerë teorike dhe ka funksionuar me sukses në praktikën e shumë ekonomive 
të avancuara. 

në vija të përgjithshme, një filozofi e tillë operacionale udhëhiqet nga 
nevoja e orientimit të normave afatshkurtra të interesit të tregut ndërbankar 
afër normës bazë të interesit, të përcaktuar nga autoriteti monetar. Si e tillë, ajo 
i shërben më mirë kontrollit të horizontit afatshkurtër të kurbës së normave të 
interesit, duke e bërë më transparent aktivitetin e politikës monetare dhe duke 
dhënë sinjale më të qarta për aktivitetin ekonomik. orientimi i operacioneve 
tona drejt stabilitetit të normave të interesit të tregut ndërbankar do t’i shërbejë 
funksionimit më të qetë të tregut ndërbankar dhe uljes së primeve të rrezikut 
në të. gjithashtu, ky objektiv operacional inkuadrohet mirë në orientimin 
dhe angazhimin tonë afatmesëm për adoptimin e regjimit të inflacionit të 
shënjestruar, duke përbërë një hallkë të rëndësishme të adoptimit me sukses 
të tij. 

për të mbyllur diskutimin teorik të këtij ndryshimi, dëshiroj të theksoj se 
angazhimi ynë afatgjatë për mbajtjen e rezervave tona valutore në nivelet 
optimale për të përballuar goditjet e duhura me të cilat mund të përballet 
vendi, do të mbetet një objektiv i padiskutueshëm i politikës sonë monetare.

në aspektin institucional, dëshiroj të theksoj se një lëvizje e tillë është jo 
vetëm një shenjë e shkallës së maturisë së tregut tonë ndërbankar, por edhe 
kurorëzon përpjekjet tona të vazhdueshme për administrimin sa më efektiv të 
tij. 

në këtë aspekt, Banka e Shqipërisë ka bërë një punë të madhe për zhvillimin 
e modeleve të parashikimit të likuiditetit, për zbutjen e impaktit të flukseve 
fiskale në tregjet monetare dhe për zhvillimin e procedurave e modaliteteve 
optimale të ndërhyrjes në tregun ndërbankar. 

jam i bindur se kjo punë e përpjekje e jona nuk do të mungojë edhe në të 
ardhmen, duke mundësuar ndryshimin sa më të butë të objektivit operacional 
dhe funksionimin optimal të tyre në formën e re.

ZHVILLIMI I TREGUT NDËRBANKAR

Të nderuar kolegë,

roli i Bankës së Shqipërisë në nxitjen e tregut ndërbankar është i 
padiskutueshëm. megjithatë, ne jemi të ndërgjegjshëm se zhvillimi i këtij 
tregu reflekton, më së shumti, rezultatet e zhvillimit dhe të përpjekjeve të vetë 
sistemit bankar. 

për këtë arsye, Banka e Shqipërisë do të kërkonte një vëmendje më të 
madhe tuajën në këtë drejtim. më konkretisht, në diskutimin e sotëm ne do të 
kërkonim të tërhiqnim opinionin tuaj mbi tre hapa të cilët ne gjykojmë se do 
të nxitnin këtë zhvillim. Së pari, përcaktimi dhe instalimi i normave primare 
(prime rate) në funksionimin e bankave tregtare. këto norma mund dhe duhet 
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të shërbejnë si udhëzues për përcaktimin e çmimeve të produkteve bankare, 
si në kahun e aktivit ashtu dhe në atë të pasivit. Së dyti, funksionimi i tregut të 
kolateralizuar nëpërmjet nënshkrimit të kontratave të marrëveshjeve repo dhe 
repo të anasjellta. ndonëse tregu ndërbankar në konceptin e tij klasik është 
një treg i pakolateralizuar, plotësimi me instrumentet e mësipërme do t’i hapte 
rrugë zhvillimit tërësor të tij, duke siguruar një shpërndarje më eficiente të 
likuiditetit midis operatorëve të tregut. Së treti, bankat mund dhe duhet të jenë 
aktive në kuotimin e likuiditetit në lekë, duke ndjekur të njëjtin qëndrim si edhe 
në tregun valutor. kuotimi i vazhdueshëm do të nxisë një administrim më aktiv 
të likuiditetit dhe do të mundësojë përcaktimin e një çmimi të vazhdueshëm 
për të.

Të nderuar drejtues të sistemit bankar,

Banka e Shqipërisë e sheh zhvillimin e tregut ndërbankar dhe financiar si 
një proces i cili kërkon angazhimin tonë të vazhdueshëm, por i cili siguron 
përfitime të prekshme për të gjithë ne. Do t’ju ftoja në vijim të ndanim së 
bashku opinionet mbi rrugët e duhura për nxitjen e tij, në një diskutim të 
hapur dhe të frytshëm.
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Fjala e guVernatorit të BankëS Së ShqipëriSë, 
z. arDian Fullani
në konferencën për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare të këshillit 

mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë,
30 qershor 2010

në mbledhjen e tij të datës 30 qershor 2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi raportin mujor të politikës monetare. 
pasi u njoh me zhvillimet më të fundit ekonomike dhe financiare në vend, 
si dhe me projeksionet e tyre për të ardhmen, në përfundim të diskutimeve, 
këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar 
normën bazë të interesit në nivelin 5.25%.

ekonomia botërore është karakterizuar nga rritja e aktivitetit ekonomik gjatë 
muajve të parë të vitit 2010, e nxitur nga gjallërimi i kërkesës së vendeve në 
zhvillim, politikat stimuluese të ndjekura nga vendet e zhvilluara dhe rritja e 
tregtisë ndërkombëtare. projeksionet për të ardhmen sugjerojnë vazhdimësinë 
e rikuperimit në pjesën më të madhe të ekonomive. megjithatë, papunësia 
mbetet në nivele të larta, duke reflektuar besimin e ulët të bizneseve në të 
ardhmen dhe investimet e pakta të tyre për zgjerimin e kapaciteteve prodhuese. 
presionet inflacioniste, megjithëse të ulëta, kanë vazhduar të shfaqin prirje rritëse 
gjatë vitit 2010, si rrjedhojë e gjallërimit të kërkesës në nivel botëror. tregjet 
financiare kanë shfaqur luhatshmëri të shtuar, në përgjigje të shqetësimeve 
të aktorëve kryesorë të tregut lidhur me problemet e borxhit publik të disa 
prej vendeve të eurozonës. nevoja për konsolidim buxhetor në pjesën më të 
madhe të këtyre vendeve, si pasojë e përkeqësimit të treguesve fiskalë, pritet të 
kushtëzojë në një masë të madhe zhvillimet ekonomike në të ardhmen. 

takimi i fundit i g20, i cili përfaqëson një nga forumet më të larta botërore 
për diskutimin e politikave ekonomike, doli me një mesazh të qartë për 
nevojën e konsolidimit fiskal dhe fillimin e përpjekjeve të menjëhershme për 
kontrollin e borxhit publik.

Duke iu kthyer ekonomisë vendase, të dhënat e disponueshme gjatë 
muajit të fundit tregojnë për një zhvillim të ngadaltë të ekonomisë gjatë katër 
muajve të parë të vitit 2010. ecuria e dobët e komponentëve të kërkesës 
së brendshme është kompensuar nga një kontribut më i lartë i kërkesës së 
jashtme, si rrjedhojë e rritjes së konsiderueshme të eksporteve. gjithsesi, në 
përputhje me parashikimet tona, Banka e Shqipërisë konstaton se aktiviteti 
ekonomik ka shënuar një përmirësim gradual gjatë kësaj periudhe, trajektore 
të cilën ai pritet ta ruajë edhe në gjysmën e dytë të vitit. inflacioni ka ardhur 
në rënie, nën ndikimin e presioneve të ulëta inflacioniste të prodhuara nga 
ambienti i brendshëm ekonomik. 

tregjet financiare paraqiten të stabilizuara, të karakterizuara nga një ecuri 
rënëse e normave të interesit, një situatë e përmirësuar e likuiditetit në sistemin 
bankar dhe një ecuri më e qetë e kursit të këmbimit. 
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ecuria e shpenzimeve konsumatore gjatë gjysmës së parë të vitit ka vijuar 
të ndikohet nga burime të kufizuara të financimit dhe nivele të ulëta të besimit 
të konsumatorëve. 

tregues të tërthortë, si: 

• rritja e ulët e shitjeve me pakicë; 
• rënia e dërgesave të emigrantëve dhe e kredisë për konsum; 
• si dhe, ngadalësimi i treguesve të punësimit, 

dëshmojnë për një ecuri të ngadaltë të konsumit privat gjatë muajve të parë 
të vitit.

kontributi i investimeve private në rritjen ekonomike vlerësohet të jetë 
negativ. niveli i ulët historik i shfrytëzimit të kapaciteteve të lira në ekonomi, 
shkalla e ulët e treguesve të besimit të bizneseve, tkurrja e importit të mallrave 
të ndërmjetme dhe kapitale dhe ngadalësimi i kredisë, sugjerojnë se niveli i 
investimeve ka qenë i ulët në këtë periudhë. 

nga ana tjetër, rikuperimi i lehtë i kredisë për qëllime investimi dhe rritja 
e importit të mallrave të ndërmjetme, në muajt e parë të tremujorit të dytë të 
këtij viti, mund të sinjalizojnë një kthim të mundshëm të këtij komponenti të 
kërkesës agregate gjatë tremujorit të dytë të vitit.

Sektori publik ka vijuar të ndjekë një politikë fiskale stimuluese gjatë 
pesëmujorit të parë të vitit 2010. Deficiti buxhetor për këtë periudhë rezultoi 
11.6 miliardë lekë, i kushtëzuar nga rritja vjetore me 4% e të ardhurave 
buxhetore dhe tkurrja vjetore me 3% e shpenzimeve publike. 

Duke ndjekur me vëmendje ecurinë aktuale dhe të pritshme ekonomike, si 
dhe duke vlerësuar me shqetësim implikimet e saj për treguesit fiskalë, Banka 
e Shqipërisë gjykon se politika fiskale duhet të bëjë kujdes për kontrollin e 
nivelit të deficitit buxhetor dhe të borxhit publik. 

mbajtja e deficitit buxhetor në parametra të shëndetshëm do të rrisë besimin 
në qëndrueshmërinë afatgjatë të borxhit publik, duke zvogëluar kështu primet e 
rrezikut në tregjet financiare. gjithashtu, ulja e presionit në tregjet e brendshme 
financiare do të ndihmojë në kontrollin e normave afatgjata të interesit, duke 
lehtësuar aksesin e sektorit privat në tregun e kredisë. në këtë kontekst, rishikimi i 
planifikuar i Buxhetit të Vitit 2010 duhet të bazohet në një plan realist të të ardhurave 
buxhetore, duke parashikuar njëkohësisht masat e nevojshme korrektuese për 
pakësimin e shpenzimeve publike dhe kontrollin e nivelit të deficitit buxhetor.

eksportet neto kanë rritur kontributin e tyre pozitiv në kërkesën agregate 
gjatë katër muajve të parë të vitit. kjo ecuri është diktuar nga rritja vjetore prej 
47% e eksporteve gjatë kësaj periudhe, ndërkohë që importet kanë ruajtur një 
nivel të krahasueshëm me një vit më parë. këto zhvillime janë materializuar 
në ngushtimin e mëtejshëm të deficitit tregtar, i cili është tkurrur me rreth 14% 
në terma vjetorë gjatë katër muajve të parë të vitit. 
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përtej ndikimit pozitiv në rritjen ekonomike, ky korrektim i nevojshëm i ka 
shërbyer edhe stabilizimit të vlerës së monedhës vendase. tregtimi i lekut 
është shfaqur më i qëndrueshëm dhe me luhatshmëri më të ulët gjatë kësaj 
periudhe.

zhvillimet në zërat e tjerë të bilancit të pagesave gjatë tremujorit të parë të 
vitit tregojnë për një reduktim të ndjeshëm të financimit të huaj. Dërgesat e 
emigrantëve vlerësohen të jenë tkurrur me 6.7% gjatë kësaj periudhe, duke 
financuar vetëm 40.6% të deficitit tregtar. 

megjithëse investimet e huaja direkte kanë patur një ecuri pozitive, duke 
regjistruar një rritje vjetore prej rreth 26%, suficiti i llogarisë kapitale dhe 
financiare ka arritur të financojë vetëm 41.2% të deficitit korrent. ky suficit 
ishte rreth 63% më i ulët në krahasim me një vit më parë. 

qëndrueshmëria afatgjatë e pozicionit të jashtëm të ekonomisë sonë mbetet 
një dobësi, e cila meriton vëmendje të vazhdueshme në nivelin e hartimit dhe 
të zbatimit të politikave ekonomike.

ecuria e ngadaltë e kërkesës së brendshme është reflektuar në kërkesë të 
ulët për mjete monetare. oferta monetare shënoi një rritje vjetore nominale 
prej 7.5% në muajin prill. krijimi i parasë në ekonomi vijon të mbështetet 
kryesisht nga zgjerimi i mjeteve valutore neto të sistemit bankar. ndërkohë, 
kredia për sektorin privat ka shënuar, në muajin prill, rritje vjetore prej 7%. 

të dhënat e kredisë gjatë dy muajve të fundit paraqesin një dinamikë 
pozitive, duke shfaqur norma më të larta rritjeje mujore të kredisë dhe, në 
veçanti, një rritje më të shpejtë të kredisë për investime. megjithatë, kredia 
vazhdon të rritet me norma të ulëta, në reflektim të një kërkese të moderuar 
për kredi nga agjentët ekonomikë dhe të kushteve krahasimisht të shtrënguara 
të kreditimit të aplikuara nga sistemi bankar, si pasojë e kujdesit të shtuar të 
tij. 

rritja e depozitave ka sjellë përmirësimin e bilancit të sistemit bankar, të 
treguesve të likuiditetit dhe të kapitalizimit të tij. ky zhvillim duhet të reflektohet 
në një rol më aktiv të këtij sistemi në drejtim të kreditimit të ekonomisë.

përmirësimi i treguesve të likuiditetit në sistem, huamarrja e kontrolluar e 
sektorit publik në tregjet e brendshme financiare, ulja e primeve të rrezikut në 
të dhe pritjet e ankoruara inflacioniste, kanë kushtëzuar rënien e normave të 
interesit në tregjet financiare. 

gjithashtu, tregu financiar paraqitet më i qetë dhe nivelet e tregtimit në të 
janë rritur. rënia e normave të interesit të depozitave, kredive dhe letrave me 
vlerë të qeverisë ka vazhduar edhe gjatë dy muajve të fundit, duke ndihmuar në 
krijimin e kushteve më të përshtatshme për stimulimin e aktivitetit ekonomik. 

Banka e Shqipërisë gjykon se ruajtja e kësaj tendence duhet të vijojë të 
mbështetet nga kontributi i të gjitha elementeve të përmendura më sipër.
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zhvillimet ekonomike të kësaj periudhe kanë prodhuar presione të ulëta 
inflacioniste. inflacioni vjetor i çmimeve të konsumit rezultoi 3.1% në muajin 
maj, duke qenë pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë. norma vjetore e 
inflacionit shfaqet në rënie për të tretin muaj radhazi, duke konfirmuar pritjet 
dhe parashikimet tona për ndikimin kalimtar të goditjeve të ofertës. nga ana 
tjetër, presionet nga kahu i kërkesës së brendshme janë në kahun rënës. 

kjo dëshmohet edhe nga vlerat e ulëta historike të inflacionit bazë dhe të 
atij të çmimeve të mallrave të patregtueshme, përkatësisht 1.2% dhe 1.3%. 

politika monetare e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka qenë e kujdesshme. 
Duke patur në vëmendje respektimin e objektivit për inflacionin, Banka e 
Shqipërisë ka vijuar të jetë e pranishme në treg duke ofruar likuiditetin e 
nevojshëm për sistemin bankar. 

në mbledhjen e sotme, këshilli mbikëqyrës miratoi ndryshimin e objektivit 
operacional të politikës monetare, i cili tashmë do të jetë orientimi i normave 
afatshkurtra të interesit në tregun ndërbankar pranë normës bazë të interesit 
të Bankës së Shqipërisë. 

ky ndryshim do të rrisë efektivitetin dhe transparencën e politikës monetare, 
si dhe do të nxisë zhvillimin e mëtejshëm të tregut ndërbankar. Banka e 
Shqipërisë ka marrë gjitha masat e nevojshme për zbatimin me sukses të këtij 
projekti.

gjatë diskutimeve të tij, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë konkludoi 
se, në mungesë të goditjeve të papritura, inflacioni i çmimeve të konsumit në 
periudhën afatmesme do të jetë në linjë me objektivin e Bankës së Shqipërisë 
për të. gjithashtu, këshilli mbikëqyrës konkludoi se kushtet monetare janë të 
përshtatshme për respektimin e këtij objektivi. në përfundim të diskutimeve, 
këshilli mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, 
në nivelin 5.25%.

ky vendim, gjykohet i përshtatshëm për situatën në të cilën ndodhet 
ekonomia shqiptare, duke siguruar në të njëjtën kohë kushtet e nevojshme 
monetare për mbështetjen e zhvillimit të shëndetshëm të saj. 

në të ardhmen, Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme të veprojë duke 
faktorizuar ecurinë e faktuar dhe të pritshme të treguesve ekonomikë, në 
funksion të ruajtjes së stabilitetit të çmimeve dhe të konsolidimit të mëtejshëm 
të ekuilibrave makroekonomikë në vend. 

Banka e Shqipërisë fton të gjithë agjentët ekonomikë të bëhen pjesë e kësaj 
filozofie duke dhënë kontributin e tyre në rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë 
të vendit.
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Sistemi bankar, si segmenti më i rëndësishëm i sistemit financiar shqiptar, 
kërkon një vëmendje të veçantë kur bëhet fjalë për analizat e rrezikut dhe kthimit 
të tij. ky material paraqet në një formë të shkurtuar, një analizë të rrezikut dhe 
performancës së sistemit bankar shqiptar, të matur në një mënyrë të re, ndryshe 
nga sa është parë deri tani në raportet periodike. ajo çka synohet të arrihet 
nëpërmjet këtij punimi është jo thjesht analiza e raporteve financiare apo matësve 
të rrezikut dhe performancës, por mbi të gjitha sugjerimi i disa treguesve dhe i 
një indeksi që mund të përdoren nga mbikëqyrësit gjatë punës së tyre.

1. analiza e perFormancëS Së SiStemit Bankar 
Shqiptar, SipaS moDelit të moDiFikuar Dupont

pikënisja e matjes dhe analizës së treguesve financiarë të një ndërmarrjeje 
(apo industrie) është norma e kthimit nga kapitali (roe), që shpreh rentabilitetin 
e përftuar gjatë një periudhe kohore, e parë kjo nga këndvështrimi i aksionerëve. 
modeli (ekuacioni) Dupont është modeli bazë i përdorur në literaturë për 
zbërthimin e treguesit roe në disa elemente përbërëse, për çdo lloj industrie. 

cole (1972) ishte i pari që përshtati dhe zbatoi modelin Dupont edhe për 
bankat. Sistemi bankar vepron si çdo industri tjetër në një treg të rregulluar, 
të mbikëqyrur dhe me konkurrencë, me produktet dhe shërbimet e veta që 
e bëjnë të dallueshëm nga industritë e tjera. edhe pasqyrat financiare të 
sistemit bankar ndryshojnë nga ato të sektorëve të tjerë, për nga veçantitë 
që karakterizojnë veprimtarinë bankare. Si pasojë, raportet financiare mbi 
eficiencën e funksionimit dhe performancën e bankave, do të marrin një tjetër 
kuptim kur përllogariten për këtë sektor.

në këtë punim, paraqitet një analizë më e detajuar e treguesit të kthimit 
nga kapitali dhe nga aktivet, duke përdorur një kombinim të dy modeleve; 
njërit të propozuar nga koch dhe macDonald (2002) dhe tjetrit të propozuar 
nga Vensel et al. (2004). të dy modelet janë vazhdim dhe modifikim i modelit 
Dupont të përmendur më lart. në analizën e ofruar nga këta autorë përfshihen 
më shumë tregues, të cilët japin një kuadër më të qartë të faktorëve që ndikojnë 
përfitueshmërinë e sistemit bankar1. 

Sistemi bankar shqiptar, deri para krizës financiare globale, karakterizohej 
nga kthime të larta nga kapitali aksioner, duke dëshmuar për një efektivitet të 
lartë të përdorimit të tij. kjo ishte pasojë e investimeve në aktive me rentabilitet 

1  Për mënyrën e përllogaritjes së elementeve përbërëse të treguesit të kthimit nga kapitali (ROE) 
dhe nga aktivet (ROA), referojuni tabelës 1 dhe Listës së Shkurtimeve në Shtojcë.

një analizë e rrezikut Dhe kthimit për 
SiStemin Bankar Shqiptar*

IRINI KALLUCI

*  Kjo analizë është bazuar në 
metodologjinë e prezantuar në 
materialin studimor “Analizë 
e sistemit bankar shqiptar 
nën këndvështrimin rrezik-
performancë”, (Kalluci, I.) i cili 
është në proces publikimi në 
Serinë e Materialeve të Diskutimit 
të Bankës së Shqipërisë.
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të lartë, por edhe e kujdesit të treguar nga vetë bankat dhe nga mbikëqyrësit 
për një veprimtari bankare të sigurt e të qëndrueshme. megjithatë, gjatë dy 
viteve të fundit, si treguesi i kthimit nga kapitali ashtu edhe ai i kthimit nga 
aktivet, kanë pësuar rënie të ndjeshme. 

ndryshimet e ndodhura në vitet e fundit në sistemin bankar shqiptar 
(privatizimi i bankave, blerjet e bankave vendase nga banka të huaja të 
fuqishme, bashkimi i dy bankave, ndryshimet rregullative dhe forcimi i 
mbikëqyrjes nëpërmjet kërkesave rregullative më strikte, zgjerimi i gamës 
së produkteve dhe shërbimeve, rritja e konkurrencës etj.) padyshim që kanë 
ndikuar edhe mbi treguesit që do të analizohen në vijim. një faktor tjetër që 
ka ndikuar mbi treguesit e mëposhtëm, është edhe kriza financiare globale, e 
cila megjithëse nuk ndikoi direkt mbi sistemin bankar shqiptar, u shoqërua me 
ngadalësim të aktivitetit kreditues dhe me tërheqje të depozitave. Fenomeni 
i fundit zgjati vetëm disa muaj dhe depozitat filluan të rikthehen në sistem, 
për të vazhduar ecurinë normale të tyre. ndërkohë, norma vjetore e rritjes së 
kredisë vazhdoi të bjerë edhe gjatë vitit 2009.

 
tabela 1 paraqet zbërthimin e treguesve të kthimit nga kapitali dhe nga aktivet, 

fillimisht sipas modelit Dupont dhe më pas sipas modeleve të sugjeruara nga 
koch dhe macDonald (2002) dhe Vensel et al. (2004). të dhënat janë marrë nga 
pasqyrat financiare të sistemit bankar shqiptar. zërat e bilancit që janë përdorur 
në analizë (totali i aktiveve, kapitali aksioner, aktivet që sjellin të ardhura dhe 
pasivet që shkaktojnë shpenzime) janë të mesatarizuar, ndërsa zërat e pasqyrës 
së të ardhurave dhe shpenzimeve janë kumulative përgjatë gjithë vitit. 

Tabelë 1. Ecuria e elementeve përbërëse të treguesit ROE, për vitet 2001-2009.
raportet financiare 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  
kthimi nga kapitali aksioner (në %), roe= eat/BVe 23.45 19.20 19.53 21.10 22.43 20.17 20.32 11.35 4.58
kthimi nga aktivet mesatare (në %), roa= eat/ta 1.58 1.20 1.24 1.28 1.41 1.36 1.48 0.91 0.42

komponentët përbërës të roe, roe=pm*au*em  
marzhi i fitimit (në %), pm=eat/toi 15.99 14.23 14.29 15.8 17.24 17.67 17.95 10.43 3.26
Shkalla e përdorimit të aktiveve (në %), au=toi/ta 9.90 8.46 8.66 8.08 8.15 7.70 8.24 8.76 12.79
Shumëzuesi i kapitalit (në herë), em=ta/BVe 14.81 15.94 15.78 16.54 15.96 14.82 13.74 12.42 10.99

komponentët përbërës të roa, roa=au-er  
Shkalla e përdorimit të aktiveve (në %), au=toi/ta 9.9 8.46 8.66 8.08 8.15 7.7 8.24 8.76 12.79
raporti i shpenzimeve (në %), er=toe/ta 8.32 7.26 7.42 6.8 6.75 6.34 6.76 7.85 12.37

komponentët përbërës të roa, roa=nim*ear+B-llp/ta-t/ta  
marzhi neto i interesave (në %), nim=nii/ea 3.35 2.91 3.23 3.08 3.75 4.22 4.35 4.13 4.04
raporti i aktiveve që sjellin të ardhura me aktivet 
totale (në %), ear=ea/ta 91.00 94.21 95.85 94.80 93.33 93.19 93.34 92.95 91.30

Barra e bankave (në %), B=nnii/ta -0.77 -0.85 -1.11 -0.93 -1.45 -1.69 -1.62 -1.68 -1.75
raporti i shpenzimeve për provigjione ndaj totalit 
të aktiveve (në %), llp/ta 0.23 0.33 0.25 0.26 0.19 0.48 0.53 1.05 1.39

raporti i shpenzimeve për taksa dhe tatime ndaj 
totalit të aktiveve (në %), t/ta 0.47 0.35 0.50 0.45 0.46 0.41 0.44 0.18 0.12

komponentët përbërës të nim, nim=rea-col*lea  
kthimi nga aktivet që sjellin të ardhura (në %), 
rea=ii/ea 8.39 7.73 8.07 6.96 6.84 7.05 7.72 8.06 8.10

kosto mesatare e detyrimeve (në %), col=ie/pl 5.33 5.17 5.23 4.14 3.28 3.05 3.70 4.30 4.43
raporti i pasiveve që paguajnë interes me aktivet 
që sjellin të ardhura (në %), lea=pl/ea 94.65 93.26 92.47 93.8 94.36 92.9 91.15 91.59 91.71

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autores
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• kthimi nga kapitali aksioner (roe) është luhatur gjatë periudhës së 
analizuar, por përgjithësisht ka qëndruar në nivelet 19-23% (për vitet 
2001-2007). Sidoqoftë, për vitet 2008-2009 shihet qartë një rënie e 
theksuar e treguesit. kjo rënie, nëse do të niseshim thjesht nga formula 
bazë e përllogaritjes së tij, mund të thuhet se është shkaktuar nga rënia 
e nivelit të të ardhurave neto që sistemi bankar ka gjeneruar gjatë dy 
viteve të fundit. rezultati neto i sistemit gjatë vitit 2008 rezulton në 
nivelin 7.3 miliardë lekë, me një rënie prej 26.5% në terma vjetorë. 
ndërsa në vitin 2009, ky rezultat arriti në 3.5 miliardë lekë, me një 
rënie prej 51.7% nga viti 2008. nga ana tjetër, kapitali aksioner 
mesatar ka ardhur në rritje, por ritmi i rritjes ka qenë i ndryshëm në 
vite të ndryshme, me një normë mesatare prej 19% për periudhën 
2002-2009. rritja vjetore e kapitalit aksioner mesatar për fundvitin 
2009 rezulton në nivelin 19.8%. pikërisht prej këtyre dy dukurive, 
shpjegohet në pamje të parë rënia e treguesit roe.

megjithatë, le të shohim më në detaje se cili prej komponentëve përbërës 
të roe, ka ndikuar më shumë në rënien e tij: 

• marzhi i fitimit ka ndjekur pothuajse të njëjtën ecuri si edhe treguesi 
roe. ai kishte një trend rritës për vitet 2003-2007, por në vitet 2008-
2009 ka një rënie të ndjeshme dhe është një nga faktorët kryesorë 
që kanë shkaktuar rënien e roe. në këtë përkeqësim ka ndikuar 
nga njëra anë rënia vjetore e rezultatit neto prej 51.7% dhe nga ana 
tjetër rritja e të ardhurave totale me 54.6%. rënia e marzhit të fitimit 
do të thotë se një pjesë më e vogël e të ardhurave totale mbetet 
në dispozicion të aksionerëve (për t’u shpërndarë si dividend) apo të 
bankës (për t’u rikapitalizuar), pas zbritjes së shpenzimeve. 

• nga ana tjetër, shihet një rritje e konsiderueshme e shkallës së 
përdorimit të aktiveve në vitin 2009, nga 8.76% (në 2008) në 
12.79% (në 2009); ky tregues është luhatur më shumë në nivelet 8-
9% gjatë viteve 2002-2008. meqenëse, ky tregues ka pësuar një rritje 
të menjëhershme në vitin 2009, kjo ka ndikuar pozitivisht raportin e 
kthimit nga kapitali. 

• Shumëzuesi i kapitalit2 (em) edhe në vitin 2009 ka vazhduar të bjerë, një 
tendencë kjo e nisur që në vitin 2005. kjo dukuri ka ardhur si pasojë e 
rritjes vjetore më të shpejtë të kapitalit aksioner me mesatarisht 26.3% 
gjatë 2005-2009, krahasuar me një rritje vjetore më të ulët të aktiveve 
mesatare prej 16.4% gjatë të njëjtës periudhë. Vlera e shumëzuesit të 
kapitalit në fund të vitit 2009 tregon se aktivet mbulojnë afro 11 herë 
kapitalin e investuar. rritja vjetore e kapitalit aksioner mesatar është 
ngadalësuar gjatë vitit 2009, ndërkohë që një rritje më e lartë u arrit 
në fundin e vitit 2008. kjo gjë dëshmonte për masat e marra nga 
bankat për të rritur shkallën e kapitalizimit, për të përballuar më mirë 
krizën financiare.

2 Në raportet vjetore të Departamentit të Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë gjendet me 
emërtimin “Leva Financiare”.
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Deri tani mund të konkludohet se rënia e roe në vitin 2009, është 
shkaktuar kryesisht nga rënia e ndjeshme e marzhit të fitimit dhe nga rënia e 
shumëzuesit të kapitalit, ku rritja e shkallës së përdorimit të aktiveve nuk ka 
arritur ta neutralizojë këtë efekt. 

në vazhdim do të zbërthehet treguesi i kthimit nga aktivet për të parë se 
cili prej nënzërave përbërës ka ndikuar më shumë në vlerën dhe sidomos në 
rënien e tij gjatë dy viteve të fundit. 

• kthimi nga aktivet mesatare të sistemit bankar shqiptar (roa) ka arritur 
vlera të kënaqshme dhe në përgjithësi ky tregues ka marrë vlera në 
intervalin 1.2-1.6% për vitet 2001-2007, por në vitet 2008-2009 ka 
një rënie të ndjeshme të tij përkatësisht në 0.9 dhe 0.4%. Duke parë 
ecurinë e të ardhurave dhe shpenzimeve totale në raport me aktivet 
mesatare, shihet se në përgjithësi ato kanë pasur të njëjtën tendencë 
nëpër vite përsa i takon kahut të lëvizjes, por jo madhësisë së saj. 
në vitin 2009 shihet se ka një rritje si të të ardhurave ashtu edhe 
të shpenzimeve totale të sistemit bankar, por mesa duket shpenzimet 
janë rritur më shumë se të ardhurat, duke shkaktuar rënie të rezultatit 
neto dhe, rrjedhimisht, të kthimit nga aktivet. 

• marzhi neto i interesave (nim) është një tregues që shpreh nivelin e 
eficiencës së ndërmjetësimit financiar të bankave. gjatë periudhës së 
marrë në analizë, përgjithësisht ka shfaqur një tendencë rritëse çka 
tregon se sistemi bankar shqiptar ka gjeneruar gjithmonë e më tepër 
të ardhura neto nga interesat, në raport me aktivet që sjellin interes. 
në vitet 2008-2009, sistemi bankar evidentoi një rënie të marzhit neto 
nga interesat (megjithëse rënia nuk është domethënëse). ndërsa në 
vitet 2005-2007, rritja vjetore e të ardhurave neto nga interesat ishte 
më e lartë sesa rritja vjetore e aktiveve që sjellin të ardhura (gjë që ka 
sjellë rritje të marzhit neto të interesave), për vitin 2009 këto raporte 
janë përmbysur dhe shihet se rezultati neto nga interesat është rritur 
me vetëm 1.9%, ndërkohë që ndryshimi vjetor i aktiveve që sjellin të 
ardhura është 4.1%, duke rezultuar në një vlerë më të ulët të nim. 

• Sistemi bankar shqiptar ka qenë eficient në investimin e aktiveve të tij, 
pasi mesatarisht aktivet që sjellin të ardhura kanë zënë më shumë se 
90% të aktiveve totale, gjatë periudhës 2001-2009. treguesi ear ka 
rënë me 1.6 pikë përqindje për vitin 2009, duke u identifikuar si një 
faktor që ka ndikuar në rënien e treguesit roa dhe indirekt edhe të 
kthimit nga kapitali. 

• ashtu siç pritej, barra e sistemit bankar shqiptar, rezulton negative. 
Bankat nuk kanë mundur të gjenerojnë mjaftueshëm të ardhura jo 
nga interesat sa për të mbuluar shpenzimet jo për interesa. madje 
rezultati neto jo nga interesat 3 ka ardhur vazhdimisht në thellim të 

� Përllogaritur si Rezultati neto nga veprimtaritë e tjera + Rezultati neto i jashtëzakonshëm 
– Shpenzime të veprimtarisë. Një mënyrë tjetër është: Të ardhura jo nga interesat – Shpenzime 
jo për interesa. 
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vlerave negative si pasojë e ndikimit të disa faktorëve. Së pari, rezultati 
neto nga veprimtaritë e tjera është rritur në mënyrë të vazhdueshme, 
kur zërat kryesorë të të ardhurave dhe shpenzimeve nga veprimtaritë 
e tjera kanë qenë të ardhurat dhe shpenzimet nga komisionet dhe 
nga veprimtaria valutore. në këtë mënyrë, mund të thuhet se ky zë ka 
ndikuar pozitivisht në rezultatin neto jo nga interesat. nga ana tjetër, 
edhe shpenzimet e veprimtarisë kanë ardhur në rritje dhe kanë ndikuar 
në thellimin e rezultatit negativ të siguruar jo nga interesat. megjithatë, 
duhet theksuar se shpenzimet e veprimtarisë dhe shpenzimet e 
personelit (si zëri që përbën afro 40% të këtyre shpenzimeve), janë 
rritur më pak gjatë vitit 2009 (më pak se 9%), duke dëshmuar për 
ngadalësimin e zgjerimit të veprimtarisë dhe shtrirjes gjeografike të 
sistemit bankar gjatë këtij viti. 

• raporti i shpenzimeve për provigjone me aktivet mesatare ka qenë në 
nivele të ulëta (më pak se 0.5%) në vitet 2001-2007, por në vitet 2008-
2009 ka një rritje të menjëhershme të këtij raporti përkatësisht në 1.05 
dhe 1.4%, si pasojë e rritjes së shpejtë të kredive me probleme. rritja 
tepër e lartë e nivelit të shpenzimeve për provigjone gjatë 2008 (janë 
rritur gati 140% gjatë 2008, por janë ngadalësuar në 40% për vitin 
2009) si pasojë e përkeqësimit të portofolit të kredisë dhe e masave të 
marra nga sistemi bankar për të krijuar rezerva në kushtet e pasigurisë 
në rritje, ka tejkaluar rritjen vjetore të aktiveve mesatare të sistemit (6% 
gjatë vitit 2009), duke ndikuar negativisht në kthimin nga aktivet.

• Shpenzimet për taksa dhe tatime të sistemit bankar shqiptar kanë zënë 
mesatarisht vetëm 0.5% të aktiveve mesatare dhe ky raport ka rënë në 
0.1% për vitin 2009, duke ndikuar pozitivisht në kthimin nga aktivet. 
rënia e vlerës absolute të këtyre shpenzimeve është shkaktuar si pasojë 
e rënies së rezultatit para taksave. 

ndërsa për të shpjeguar ecurinë e marzhit neto të interesave, më poshtë 
analizohen elementet përbërëse të tij: 

• kthimi nga aktivet që sjellin të ardhura (rea) është një formë e matjes 
së interesit mesatar të fituar nga sistemi bankar, nga investimet në 
aktive fitimprurëse. ky tregues ka ardhur në rritje në vitet e fundit, çka 
dëshmon se bankat e sistemit bankar shqiptar kanë filluar të investojnë 
në aktivitete me kthim më të lartë (por edhe me risk më të lartë; për 
shembull, kredia). 

• nga ana tjetër, edhe kostoja e fondeve të huajtura (col) ka ardhur 
në rritje gjatë viteve të fundit. pjesa më e madhe e shpenzimeve për 
interesa shkojnë për interesa të paguara klientëve (për depozitat). 
këto shpenzime janë rritur gjatë periudhës në fjalë jo vetëm si pasojë 
e rritjes së shumës së detyrimeve, por edhe e rritjes së normave të 
interesit sidomos vitet e fundit (shkak mund të jetë rritja graduale e 
normës bazë të interesit që nga viti 2005 deri në fillim të 20094, por 

4 Gjatë vitit 2009, norma bazë e interesit u ul dy herë me nga 0.5 pikë përqindje. 
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edhe/ose politikat e bankave për të tërhequr fondet e depozituesve 
nëpërmjet ofertave sezonale). 

• raporti i pasiveve që paguajnë interes me aktivet që sjellin të 
ardhura (lea), për vitet 2008-2009 ka pësuar një rritje të lehtë, por 
përgjithësisht gjatë gjithë periudhës së analizuar, më shumë se 90% e 
aktiveve fitimprurëse janë financuar nga pasive që paguajnë interes. 

2. analiza në Formë matrice e perFormancëS Së 
SiStemit Bankar Shqiptar

një tjetër mënyrë e analizimit të raporteve financiare të sistemit bankar, 
është edhe modeli matricor i prezantuar nga Vensel et al. (2004). këta 
autorë thonë se duke u nisur nga n tregues sasiorë yi (i=1,2,....n) , mund të 
ndërtohen n2-n tregues cilësorë xi (raporte financiare).

 (i, j= 1,2,...n; i≠j)     (1)

pas ndërtimit të matricës dhe përllogaritjes së një sërë raportesh financiare, 
mund të gjykohet mbi performancën e sistemit bankar. në dallim nga modeli 
i modifikuar Dupont, duke përdorur matricën, mund të krijojmë më tepër 
raporte financiare dhe t’i paraqesim në mënyrë të përmbledhur e më të 
thjeshtë për t’i krahasuar. 

në matricën në vijim janë paraqitur 28 tregues (raporte) financiare për 
vitet 2001, 2005 dhe 2009. në këtë mënyrë, mund të ndërtohen një sërë 
matricash me tregues të viteve të ndryshëm dhe, nisur nga lidhjet e shprehura 
në matricë, mund të identifikojmë faktorët që ndikojnë më shumë në një 
element të caktuar të matricës (apo në rritjen ose uljen e tij krahasuar me një 
periudhë të mëparshme). 

për ilustrim mund të merret një tregues i rëndësishëm, marzhi i fitimit (pm), 
i cili mund të shprehet si kombinim i një sërë treguesish të tjerë:

pm = nenii*niir*inir*nirtir =  =
 

(2)

për shembull, nëse pm09 / pm01 = 0.204, kjo mund të shprehet si kombinim 
i normave të rritjes së gjithë elementeve përbërëse të pm për periudhën 2001-
2009 (shiko formulën 3 dhe matricën e mëposhtme), përkatësisht:

= 0.218*1.249*0.407*1.842 = 0.204      (3)

në këtë mënyrë, mund të gjykohet se elementi që ka ndikuar më shumë në 
rënien e pm për periudhën 2001-2009 është treguesi nenii. më pas mund 
të vazhdohet me zbërthimin e këtij të fundit në elemente përbërëse, për një 
analizë më të detajuar të situatës dhe shkaqeve që e sjellin atë.
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një tjetër tregues që mund të analizohet është eaer (raporti i aktiveve që 
sjellin të ardhura me kapitalin aksioner), që mund të shprehet si kombinim i 
dy treguesve të tjerë:

eaer = ear*em =  =   (4)

në të njëjtën mënyrë mund të realizohen analiza për faktorët që mund të 
kenë ndikuar në rënien e eaer (gjatë 2001-2009), ku shihet se shkaktari i 
kësaj rënieje është shumëzuesi i kapitalit (em).

Së fundmi, mund të kryejmë edhe analizën matricore të faktorëve ndikues 
të roe (raporti i kthimit nga kapitali aksioner), i cili më konkretisht mund të 
shprehet:

roe = nenii*niir*inir*nirtir*tiea*ear*em=

= =      (5)

përsëri, mund të identifikojnë si më poshtë, elementet që kanë shkaktuar 
rënien e roe:

=
 
=0.218*1.249*0.407*1.842*1.287*1.003*0.742= 0.195  (6)

ashtu siç u tha edhe më lart, është rënia e raportit nenii, faktori që ka 
ndikuar më shumë në rënien e roe për vitin 2009 krahasuar me vitin 2001. 
Faktorë të tjerë që kanë ndikuar negativisht janë edhe rënia e inir dhe em.

në të njëjtën formë mund të vazhdohet të analizohen shkaqet e ndryshimeve 
nëpër vite të vlerës së çdo treguesi të përfshirë në matricë.
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3. inDekSi i rrezikut 

në përgjithësi, teoria financiare i shikon kthimet në raport me rreziqet, pasi 
një rrezik më i lartë kërkon që të kompensohet nga kthime më të larta, në 
mënyrë që të ndërmerret nga aksionerët. Bankat përballen me rreziqe që janë 
karakteristike për veprimtarinë bankare, të tilla si rreziku i kredisë, i normave 
të interesit, i likuiditetit, i kursit të këmbimit dhe ai operacional. përveç formave 
të veçanta të matjes të secilit prej këtyre rreziqeve, është krijuar edhe një 
matës i përgjithshëm që i përfshin të gjitha këto rreziqe në një indeks të vetëm 
të quajtur “indeksi i rrezikut” (i njohur në literaturë edhe si statistika z, indeksi 
z apo vlera z).

llogaritja e këtij indeksi është bërë për herë të parë nga hannan dhe 
hanweck (1988)5, që në punimin e tyre kanë derivuar probabilitetin e 
paaftësisë paguese (probabilitetin që humbjet e periudhës të tejkalojnë vlerën 
kontabël të kapitalit të bankës, apo probabilitetin që vlera e aktiveve të bankës 
të jetë më e ulët sesa detyrimet e saj).

indeksi i rrezikut njehsohet nëpërmjet kombinimit të kthimit nga aktivet 
(roa), raportit të anasjelltë të shumëzuesit të kapitalit (em) dhe devijimit 
standard të roa. indeksi i rrezikut (vlera - z) tregon numrin e devijimeve 
standarde nën mesataren me të cilën duhet të bien fitimet kontabël të një 
banke (apo të sistemit) derisa të eliminohet kapitali aksioner” (eisenberg 
dhe kwast,1991). pra shpreh aftësinë e një banke për të absorbuar humbjet 
kontabël. Forma empirike e këtij indeksi është: 

ri =    (7)

ku: 
ri - është indeksi i rrezikut (i quajtur edhe statistika, indeksi 

apo vlera z)
e(roa) - është kthimi mesatar nga aktivet (vlera e pritur)
cap = em-1 - është raporti i kapitalit mesatar me aktivet mesatare

roa -  është devijimi standard i roa 

ndërsa probabiliteti i paaftësisë paguese ( ) matet:

 =     (8)

Duhet thënë se nuk ka një vlerë apo një interval që të shërbejë si etalon për 
indeksin e rrezikut, pra për të kuptuar nëse një sistem bankar (bankë) është 
në situatë më të sigurt apo më të rrezikshme. përgjithësisht, indeksi shihet në 
ecurinë e tij, që do të thotë se rritja e tij është një shenjë e mirë dhe rënia 
flet për një rast jo të pëlqyeshëm. kështu, një nivel i ulët i indeksit të rrezikut 
nënkupton një bankë më të riskuar dhe një vlerë e lartë e këtij indeksi do të 
thotë një bankë më e sigurt. meqenëse është i lidhur në mënyrë të anasjelltë 
me probabilitetin , një vlerë më e lartë e indeksit tregon për shanse më të 
ulëta që banka të ndodhet në vështirësi paguese. 
5 Ky indeks lidhet në mënyrë të anasjelltë me probabilitetin e paaftësisë paguese të bankave.
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nëse një bankë (sistem bankar) ka një nivel të lartë të kthimit nga aktivet, 
nivel të lartë të kapitalizimit dhe një luhatshmëri më të ulët të kthimit nga 
aktivet, atëherë banka (sistemi bankar) konsiderohet si më i sigurt (ka një 
indeks rreziku më të lartë). 

3.1llogaritja e inDekSit të rrezikut për SiStemin Bankar 
Shqiptar

në vijim përllogaritet indeksi i rrezikut për sistemin bankar shqiptar përgjatë 
periudhës dhjetor 2001- shtator 2010. të dhënat mbi elementet përbërës 
të indeksit të rrezikut janë tremujore dhe janë marrë fillimisht për banka të 
veçanta. më pas janë agreguar për gjithë sistemin, si mesatare të ponderuara 
të të dhënave individuale (sipas peshës që zënë aktivet e çdo banke ndaj 
totalit të aktiveve të sistemit bankar). 

Vlera e pritur e roa-s së sistemit për çdo tremujor, është llogaritur si 
mesatare e ponderuar e roa të çdo banke6 në fund të tremujorit, e ponderuar 
me peshën që aktivet e kësaj banke zënë ndaj aktiveve totale të sistemit në 
fund të tremujorit përkatës (formula 9). 

e(roa) t = (roait * wit) (9)

ku:
e(roa)t - është kthimi mesatar (i pritshëm) nga aktivet për sistemin bankar, 

në tremujorin t;
roait - është kthimi nga aktivet e bankës i për tremujorin t, e kthyer në 

terma vjetore;
wit - është pesha e aktiveve të bankës i ndaj aktiveve totale të sistemit 

bankar për tremujorin t;
 i qëndron për bankën e i-të të sistemit dhe t për tremujorin e t-

të. 

Devijimi standard është përllogaritur sipas formulës (10):

 (roa) t =    (10)

indeksi i rrezikut për sistemin bankar shqiptar ka pësuar luhatje në kohë, 
por niveli mesatar i tij gjatë periudhës dhjetor 2001- shtator 2010 shënon 
vlerën 7.2 njësi. që nga momenti kur tregjet financiare u goditën nga kriza 
financiare globale, vlera e tij ka qenë më e ulët sesa mesatarja. madje në 
tremujorin e parë të vitit 2009, vlera e indeksit ra ndjeshëm. Sistemi bankar 

6 Zakonisht, për të llogaritur vlerën e pritur, si elemente ponderimi shërbejnë probabilitetet 
e ndodhjes së një ngjarjeje. Meqenëse nuk kemi probabilitetet e shpërndarjes së vlerave 
të parashikuara për të ardhmen, supozohet se vlera e pritur e ROA-së së sistemit mund 
të përafrohet me mesataren e ponderuar të gjithë vlerave aktuale të ROA-së për secilën 
bankë.
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perceptoi më shumë rrezik, prandaj edhe indeksi 
i rrezikut u ul (çka tregon për një situatë jo të 
favorshme). megjithatë, gjatë vitit 2010 shihet një 
përmirësim i indeksit, që flet për një situatë më 
optimiste. kjo është në të njëjtën linjë edhe me 
pritshmëritë e bankave tregtare për një gjallërim 
të aktivitetit të tyre si dhe me rikthimin e besimit të 
publikut në sistemin bankar. 

në periudhën kur kriza financiare arriti kulmin, 
edhe vlera e mesatares së ponderuar të roa-së 
së sistemit pësoi një rënie të theksuar, por ajo po 
e rimerr veten gjatë tremujorëve të fundit. ndërsa 
raporti i kapitalit aksioner me aktivet mesatare, 
ka ardhur në rritje (çka ka ndikuar pozitivisht 
në indeksin e rrezikut) falë masave të marra nga 
bankat për shtim kapitali dhe në sajë të kërkesave 
të rrepta mbikëqyrëse për një menaxhim sa më të 
mirë të rrezikut.

rritja e luhatshmërisë (devijimit standard) të 
roa-së gjatë fundit të vitit 2008, por edhe në disa 
tremujorë të vitit 2009, ndikoi në uljen e ndjeshme të 
indeksit të rrezikut. ndërsa gjatë vitit 2010, devijimi 
standard ka rënë, duke e përmirësuar indeksin7. 

nga ana tjetër, probabiliteti që kapitali aksioner 
i sistemit bankar shqiptar të bëhet negativ, është në 
vlera të ulëta (duke u luhatur kryesisht rreth vlerës 
1-3%), për periudhën e marrë në konsideratë. 

 

7 Efekti negativ i rënies së mesatares të ponderuar të ROA-s, është tejkaluar nga efekti pozitiv 
që jep në indeks rënia e luhatshmërisë së ROA-s.
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Grafik 1. Indeksi i rrezikut dhe probabiliteti i 
paaftësisë paguese për sistemin bankar shqiptar.

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autores.

Grafik 2. Elementet përbërëse të Indeksit të 
Rrezikut për sistemin bankar shqiptar.
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Shtojcë

liSta e ShkurtimeVe

Shkurtimi kuptimi Formula përllogaritëse (Burimi i të dhënave)

au përdorimi i aktiveve

B Barra e bankës

BVe kapitali aksioner (merret nga Bilanci i bankave)

col kosto mesatare e detyrimeve

ea aktive që sjellin të ardhura (merret nga Bilanci i bankave)

eaer raporti i aktiveve që sjellin të ardhura me kapitalin aksioner

ear raporti i aktiveve që sjellin të ardhura me aktivet totale

eat rezultati neto (merret nga pasqyra e të ardhurave dhe Shpenzimeve) 

em Shumëzuesi i kapitalit

er raporti i shpenzimeve

ie Shpenzime për interesa (merret nga pasqyra e të ardhurave dhe Shpenzimeve) 

inir raporti i të ardhurave nga interesat me të ardhurat jo nga 
interesat

ioa të ardhura nga interesat ndaj aktiveve totale

ioe të ardhura nga interesat ndaj kapitalit aksioner

ir të ardhura nga interesat (merret nga pasqyra e të ardhurave dhe Shpenzimeve)

itir raporti i të ardhurave nga interesat me të ardhurat totale

lea raporti i pasiveve që paguajnë interes me aktivet që sjellin të 
ardhura

llp Shpenzime për provigjone (merret nga pasqyra e të ardhurave dhe Shpenzimeve)

neir raporti i rezultatit neto ndaj të ardhurave nga interesat

nenii raporti i rezultatit neto ndaj rezultatit neto nga interesat

nenir raporti i rezultatit neto ndaj të ardhurave jo nga interesat

nie Shpenzime jo për interesa (merret nga pasqyra e të ardhurave dhe Shpenzimeve)

niea të ardhura jo nga interesat ndaj aktiveve që sjellin të ardhura

nii rezultati neto nga interesat (merret nga pasqyra e të ardhurave dhe Shpenzimeve)

niioe rezultat neto nga interesat ndaj kapitalit aksioner

niir raporti i rezultatit neto me të ardhurat totale nga interesat

nirtir raporti i të ardhurave jo nga interesat me të ardhurat totale

nim marzhi neto i interesave

ninir raporti i rezultatit neto nga interesat me të ardhurat totale jo 
nga interesat

nioa të ardhura jo nga interesat ndaj aktiveve totale



Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-1 2010 6M-1 2010

120 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 121

Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-1 2010 6M-1 2010

120 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 121

nioe të ardhura jo nga interesat ndaj kapitalit aksioner

nir të ardhura jo nga interesat (merret nga pasqyra e të ardhurave dhe Shpenzimeve)

nitir raporti i rezultatit neto nga interesat me të ardhurat totale

nnii rezultati neto jo nga interesat (merret nga pasqyra e të ardhurave dhe Shpenzimeve)
noi të ardhura neto të veprimtarisë (merret nga pasqyra e të ardhurave dhe Shpenzimeve)

nrea raporti i rezultatit neto me aktivet që sjellin të ardhura

pl pasive që shkaktojnë shpenzime (merret nga Bilanci i bankave)

pm marzhi i fitimit

rea kthimi nga aktivet që sjellin të ardhura

roa kthimi nga aktivet

roe kthimi nga kapitali aksioner roe = roa * em
t Shpenzime për taksa dhe tatime (merret nga pasqyra e të ardhurave dhe Shpenzimeve)
ta totali i aktiveve (merret nga Bilanci i bankave)

tiea të ardhura totale ndaj aktiveve që sjellin të ardhura

tioe të ardhura totale ndaj kapitalit aksioner

toe Shpenzime totale (merret nga pasqyra e të ardhurave dhe Shpenzimeve)
toi të ardhura totale (merret nga pasqyra e të ardhurave dhe Shpenzimeve)
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në datën 13 janar 2010, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian 
Fullani, mbajti një leksion në universitetin poliS. në leksionin e tij përpara 
studentëve, guvernatori u ndal në projektin e konstruksionit të kompleksit 
të ri të Bankës së Shqipërisë në tiranë. ky projekt është perceptuar si një 
ndërthurje e arkitekturës së ndërtesës ekzistuese dhe arkitekturës moderne 
të ndërtesës së re, duke ofruar përveç veçorive arkitekturore edhe zgjidhje 
shumëfunksionale.

Studentët dhe stafi pedagogjik i universitetit ndoqën me interes edhe një 
përshkrim të përgjithshëm të zhvillimeve kryesore në ekonominë shqiptare, 
si dhe rolin që ka patur Banka e Shqipërisë për sigurimin dhe zhvillimin e 
qëndrueshëm dhe të shëndoshë të stabilitetit makroekonomik dhe atij financiar. 
kriza globale e pasurive të paluajtshme, efektet e saj dhe roli i Bankës së 
Shqipërisë, ishte një tjetër tematikë që përmbante leksioni. në përfundim të 
leksionit, guvernatori Fullani përcolli mesazhin se sistemi bankar shqiptar 
paraqitet i shëndetshëm dhe i aftë të kryejë misionin e tij.

në kuadër të intensifikimit të punës shkencore dhe edukimit të publikut si 
dhe organizimit të aktiviteteve të rëndësisë së veçantë, Banka e Shqipërisë 
finalizoi iniciativën për krijimin e një qendre moderne kërkimore në qytetin e 
Beratit. me këtë rast, në datën 10 shkurt 2010, Banka e Shqipërisë inauguroi 
në lagjen “mangalem” qendrën kërkimore të saj. në ceremoni ishin të 
pranishëm përfaqësues të ministrisë së kulturës, turizmit, rinisë dhe Sporteve, 
të pushtetit lokal, të bankave tregtare që operojnë në Berat, si dhe arkitektë, 
historianë dhe shumë të ftuar të tjerë.

kjo qendër do të synojë të zhvillojë dhe të përhapë më tej kërkimin shkencor 
në fushën e ekonomisë, me një vështrim të veçantë mbi bankingun qendror 
dhe sistemin financiar në përgjithësi. nga ana tjetër, godina e kësaj qendre 
mishëron të gjithë arkitekturën karakteristike të lagjes “mangalem”, duke 
reflektuar edhe kontributin konkret dhe të prekshëm të Bankës së Shqipërisë 
në ruajtjen dhe promovimin e vlerave arkitekturore të këtij qyteti të lashtë.

në datën 11 shkurt, guvernatori Fullani zhvilloi edhe një takim me nxënës 
dhe mësues të shkollave të mesme të qytetit të Beratit, ku lançoi edhe projektin 
më sfidues në fushën e edukimit të publikut, edukimin nëpërmjet faqes së 
internetit të Bankës së Shqipërisë apo siç njihet ndryshe “edukimi online”. 
nëpërmjet internetit, Banka e Shqipërisë do të sjellë platforma mësimore mbi 
bankën qendrore, ekonominë dhe financat personale jo vetëm për nxënësit, 
por edhe për mësuesit e tyre.

Banka e ShqipëriSë në harkun kohor 
janar - qerShor 2010

Leksion i Guvernatorit 
të Bankës së Shqipërisë, 
z. Ardian Fullani, në 
Universitetin POLIS

Ceremonia e inaugurimit 
të Qendrës Kërkimore të 
Bankës së Shqipërisë në 
Berat
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në datën 25 shkurt 2010, me ftesë të universitetit evropian juglindor në 
tetovë, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani, mbajti një leksion 
në mjediset e këtij universiteti me temë “Shqipëria përballë sfidave të kohës 
dhe perspektivës evropiane”. gjatë leksionit të tij, guvernatori Fullani njohu 
të pranishmit me masat që ka ndërmarrë Banka e Shqipërisë për të siguruar 
zhvillimin e qëndrueshëm dhe të shëndoshë të stabilitetit makroekonomik dhe 
atij financiar, duke theksuar se pavarësisht efekteve të krizës sistemi bankar 
shqiptar mbetet likuid, i mirëkapitalizuar dhe i aftë të kryejë misionin e tij. një 
vend të rëndësishëm në leksionin e guvernatorit Fullani zuri edhe diskutimi 
mbi krizën globale dhe efektet e saj. në përfundim të leksionit, guvernatori 
Fullani i është përgjigjur interesit të pedagogëve dhe studentëve, në diskutimin 
e çështjeve të veçanta të ngritura prej tyre.

guvernatori Fullani zhvilloi një takim të veçantë me rektorin e universitetit, 
z. alajdin abazi, si dhe drejtues e profesorë të ndryshëm të këtij universiteti, ku 
diskutoi mbi rëndësinë e edukimit të brezit të ri. në këtë kuadër, guvernatori 
i njohu të pranishmit në takim me iniciativat e Bankës së Shqipërisë për 
edukimin e publikut, ku një pjesë të rëndësishme zënë edhe studentët. gjatë 
takimit u diskutua edhe për bashkëpunimin me këtë universitet, ku Banka e 
Shqipërisë u angazhua të ndihmojë bibliotekën e këtij universiteti me botimet 
e saj.

gjatë vizitës në maqedoni, guvernatori zhvilloi edhe një takim me 
guvernatorin e Bankës kombëtare të republikës së maqedonisë (Bkrm), z. 
petar goshev, në selinë e Bkrm-së në Shkup. gjatë takimit, dy guvernatorët 
diskutuan rreth situatës makroekonomike në të dy vendet si dhe në rajon. 
gjithashtu, guvernatorët diskutuan edhe për zhvillimin e bashkëpunimit 
dypalësh në fusha me interes të përbashkët.

në datat 15-16 mars 2010, me ftesë të guvernatorit të Bankës së 
Shqipërisë, z. ardian Fullani, guvernatori i Bankës kombëtare të Serbisë, 
z. radovan jelašic zhvilloi një vizitë zyrtare në Shqipëri. në qendër të 
diskutimeve në takimin e zhvilluar midis dy guvernatorëve, ishte stabiliteti 
financiar i rajonit, ku u theksua se bashkërendimi i politikave të ndryshme 
makroekonomike do të ndihmonte më shumë në integrimin rajonal dhe atë 
evropian. një pikë tjetër e rëndësishme e diskutimit midis guvernatorëve ishte 
dhe thellimi i bashkëpunimit, ku aktualisht midis dy bankave është duke u 
zbatuar marrëveshja e bashkëpunimit teknik të nënshkruar gjatë vitit të kaluar, 
me qëllim shkëmbimin e eksperiencave në fusha të ndryshme të bankingut 
qendror.

në kuadër të vizitës zyrtare, guvernatori jelašic mbajti një leksion me temë 
“e ardhmja do të jetë ndryshe nga e shkuara! rasti i Serbisë” në hollin e 
Bankës së Shqipërisë ku morën pjesë përfaqësues të Bankës së Shqipërisë, 
drejtues të bankave tregtare, staf pedagogjik dhe studiues të qendrave të 
ndryshme kërkimore, si dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit serb në 
Shqipëri. 

Leksion i Guvernatorit 
të Bankës së Shqipërisë, 

z. Ardian Fullani, në 
Universitetin Evropian 

Juglindor, Tetovë, 
Maqedoni

Vizita zyrtare e 
Guvernatorit të Bankës 

Kombëtare të Serbisë, z. 
Radovan Jelašic, pranë 

Bankës së Shqipërisë
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në datën 23 mars 2010, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me kfW 
entwicklungsbank (Banka gjermane e zhvillimit) dhe Fondin evropian 
të mikrofinancës për evropën juglindore (eFSe) organizoi konferencën 
“Financat e përgjegjshme në Shqipëri”. panelistët pjesëmarrës në konferencë, 
përfaqësues të sektorit financiar dhe qeverisë shqiptare, të agjencive donatore, 
të institucioneve financiare ndërkombëtare si dhe praktikues të mikrofinancës 
në Shqipëri, bënë thirrje për përpjekje më të mëdha për të promovuar praktikat 
dhe parimet e financës së përgjegjshme në Shqipëri. 

gjatë viteve të kaluara, sektorët financiarë dhe mikrofinanciarë në rajonin 
e evropës juglindore, përfshi dhe Shqipërinë, kanë përjetuar norma të 
larta rritjeje ekonomike. Bizneset dhe individët tani kanë akses më të mirë 
në shërbimet financiare. Sidoqoftë, pavarësisht ndikimeve pozitive, trendi 
rritës është shoqëruar edhe me aspekte negative – praktika jotransparente 
kreditimi, vendosje jotransparente të çmimit të produkteve financiare dhe 
publicitet jo i qartë – duke vënë në rrezik shumë klientë për një borxh më 
të madh. panelistët theksuan nevojën që t’i kushtohet një vëmendje më e 
madhe rrezikut të kursit të këmbimit, që shoqëron vlerësimin apo zhvlerësimin 
e monedhës dhe kreditë e indeksuara në valutë. Veçanërisht në mjedise të 
ndryshueshme, luhatjet e kursit të këmbimit mund të rrisin barrën e kredisë në 
valutë për kredimarrësit e tyre.

konferenca theksoi edhe rëndësinë e rritjes së edukimit financiar si një komponent 
i rëndësishëm për sigurimin e një aksesi të drejtë dhe të barabartë në shërbimet 
financiare dhe kredituese. me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për këto çështje, 
eFSe, së bashku me kfW dhe bankat qendrore në rajonin tonë, organizojnë 
vazhdimisht seminare dhe konferenca. ky aktivitet në tiranë ishte paneli i katërt 
i diskutimit mbi financën e përgjegjshme mbështetur nga eFSe. panele të tjera të 
ngjashme janë organizuar në Serbi, kosovë dhe Bosnje-hercegovinë.

programi i edukimit të Bankës së Shqipërisë “Banka qendrore në jetën 
e përditshme” ndër aktivitetet e ndryshme të tij rendit edhe organizimin e 
seminareve për trajnimin e mësuesve të shkollave të mesme për lëndën e 
ekonomisë. këto seminare synojnë të thellojnë dhe të pasurojnë njohuritë e 
mësuesve mbi bankingun qendror, Bankën e Shqipërisë dhe rolin e saj në 
ekonominë e vendit. pjesë e programit trajnues për mësuesit janë edhe tema 
mbi politikën financiare apo buxhetin e shtetit. 

Seminaret e Bankës së Shqipërisë për mësuesit, synojnë rritjen profesionale të 
tyre në fushat e ekonomi-financës, me qëllim përmirësimin e mësimdhënies dhe 
edukimin më të mirë dhe më të plotë të nxënësve të shkollave të mesme. gjatë 
gjashtëmujorit të parë të vitit 2010, seminare të tilla janë organizuar për mësuesit 
e qyteteve të Durrësit, Beratit dhe Fierit, sipas kalendarit të mëposhtëm: 

Data aktiviteti 
29 mars – 2 prill ‘10 Seminar trajnimi për mësuesit e shkollave të mesme të Durrësit
26 – 30 prill ‘10 Seminar trajnimi për mësuesit e shkollave të mesme të Beratit 
24 – 28 maj ‘10 Seminar trajnimi për mësuesit e shkollave të mesme të Fierit

Konferenca “Financat 
e përgjegjshme në 
Shqipëri”, organizuar nga 
Banka e Shqipërisë, KfW 
Entwicklungsbank dhe 
EFSE

Seminare trajnimi të 
Bankës së Shqipërisë 
për mësuesit e lëndës së 
ekonomisë të shkollave të 
mesme të Durrësit, Beratit 
dhe Fierit
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në datën 15 prill 2010, Banka e Shqipërisë organizoi Forumin e saj të 
katërt me sistemin bankar. ky aktivitet periodik ofron një platformë për të 
shkëmbyer ide dhe për të paraqitur qëndrime në lidhje me zhvillimet që 
ndikojnë mbi veprimtarinë bankare dhe atë financiare në përgjithësi dhe që 
janë me rëndësi në kuadër të stabilitetit të sistemit financiar. 

në fjalën e hapjes së këtij forumi, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. 
ardian Fullani, pasi u uroi mirëseardhjen të pranishmëve, i njohu ata me 
konkluzionet më të rëndësishme të raportit të Stabilitetit Financiar 2009, 
të miratuar vetëm një ditë më parë nga këshilli mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë. kështu, duke ofruar një vlerësim të gjendjes së ekonomisë në 
vend, guvernatori u ndal në vijim të fjalës së tij në një vlerësim të situatës në të 
cilën gjendet sektori bankar dhe pritjet për vitin 2010. guvernatori konfirmoi 
që sektori bankar në Shqipëri është i shëndetshëm, i qëndrueshëm dhe jep 
garanci të plota për mobilizimin e kursimeve të popullatës dhe kanalizimin e 
tyre në mbështetjen e aktivitetit ekonomik të vendit.

në datën 29 prill 2010, guvernatori i Bankës së Shqipërisë prezantoi 
përpara kuvendit të Shqipërisë, raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për 
vitin 2009. ky raport përbën një analizë të plotë dhe transparente të zhvillimeve 
ekonomike dhe financiare në vend, si dhe një pasqyrë të punës së Bankës 
së Shqipërisë në përmbushjen e detyrimeve të saj ligjore dhe realizimin e 
angazhimeve institucionale.

Duke e prezantuar vitin 2009 si një vit sfidues për ekonominë shqiptare, në 
të gjitha dimensionet e saj, guvernatori Fullani prezantoi masat e ndërmarra 
nga Banka e Shqipërisë në përgjigje të krizës ekonomike e financiare botërore. 
në përfundim të fjalës së tij, guvernatori Fullani parashtroi objektivat dhe 
angazhimet e Bankës së Shqipërisë për vitin 2010, si dhe garantoi kuvendin e 
Shqipërisë për seriozitetin, përgjegjshmërinë, llogaridhënien dhe transparencën 
me të cilin Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të raportojë përpara tij, duke 
mos hezituar për asnjë çast t’u përgjigjet detyrimeve kushtetuese dhe ligjore.

në datën 21 qershor 2010, Banka e Shqipërisë zhvilloi forumin me temë: 
“zhvillimi i tregut ndërbankar dhe përmirësimi i politikës operacionale në 
Bankën e Shqipërisë”. nëpërmjet këtij takimi, Banka e Shqipërisë i njohu 
operatorët e tregut me procesin e rishikimit të objektivave të saj operacionalë. 
Shumë shpejt, këto objektiva do të ndryshojnë formën e tyre, duke kaluar 
nga shënjestrimi i treguesve sasiorë të bilancit të Bankës së Shqipërisë, në 
shënjestrimin e normave të interesit të tregut ndërbankar. nëpërmjet këtij 
ndryshimi synohet që luhatja e normave afatshkurtra të interesit në tregun 
ndërbankar të jetë rreth normës bazë të Bankës së Shqipërisë. 

guvernatori Fullani gjatë fjalës së tij në këtë forum, the se objektivi 
operacional inkuadrohet mirë në orientimin dhe angazhimin afatmesëm të 
Bankës së Shqipërisë për adoptimin e regjimit të inflacionit të shënjestruar, 
duke përbërë një hallkë të rëndësishme të adoptimit me sukses të tij. 

Forumi i Katërt i Bankës 
së Shqipërisë me sistemin 

bankar

Prezantimi i Raportit Vjetor 
të Bankës së Shqipërisë 

për vitin 2009 në 
Kuvendin e Shqipërisë

Forumi “Zhvillimi i 
tregut ndërbankar dhe 
përmirësimi i politikës 

operacionale në Bankën e 
Shqipërisë”
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ndryshimi i formës së objektivit operacional është në vijim të modernizimit 
të vendimmarrjes të politikës monetare, e cila tani mbështetet në një analizë 
më të plotë të informacionit që vjen nga ekonomia e tregut si dhe synon një 
administrim më të mirë të pritshmërive të operatorëve në treg.

Departamenti i kërkimeve në Bankën e Shqipërisë organizon dy herë në 
muaj të ashtuquajturin “Seminari i së premtes”. kjo iniciativë fton nëpunësit 
e Bankës së Shqipërisë, kërkuesit e sferës akademike dhe të institucioneve të 
tjera financiare, kërkimore dhe shkencore, të prezantojnë dhe diskutojnë me 
njëri-tjetrin materialet e tyre kërkimore teorike dhe empirike, me fokus mbi 
rastin e Shqipërisë dhe mbi aplikimin e metodave më të reja kërkimore.

gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2010, në serinë e “Seminareve të 
së premtes” janë prezantuar shtatë punime nga përfaqësues të Bankës së 
Shqipërisë, nga banka të tjera qendrore dhe përfaqësues të fushës akademike. 
materialet e prezantuara kanë trajtuar çështje të stabilitetit monetar dhe 
financiar, të kursit të këmbimit, të politikave të zhvillimit etj.

“Seminari i së premtes” për vitin 2010 u hap me një punim të oriela kodrës, 
nga Departamenti i kërkimeve, me temë “indekset e kushteve monetare 
dhe Financiare. rasti i Shqipërisë”. ky material ka për qëllim vlerësimin e 
peshave relative të normave reale të interesit dhe të kursit real të këmbimit 
në rastin e Shqipërisë, si dhe llogaritjen e indeksit të kushteve monetare 
dhe financiare. për herë të parë indeksi i kushteve monetare (ikm) është 
përdorur nga Banka qendrore e kanadasë. ky indeks shërbeu më pas si një 
mekanizëm për drejtimin e politikës monetare dhe efektet e saj në ekonomi 
nga mjaft banka dhe institucione të tjera ndërkombëtare. ikm-ja shprehet si 
mesatare e ponderuar e normave reale të interesit dhe kursit real të këmbimit 
dhe përcakton nëse kushtet monetare të një ekonomie të caktuar janë “të 
lehtësuara” apo “të shtrënguara”, duke përmbledhur në një shifër të vetme 
presionin që politika monetare ushtron mbi ekonominë dhe, për rrjedhojë, 
mbi inflacionin. metodologjia e përdorur për të vlerësuar peshat relative të 
normës reale të interesit dhe kursit të këmbimit është mzkV-ja (metoda e 
zakonshme e katrorëve më të vegjël), periudha e vlerësimit është 1998-2008 
dhe të dhënat janë tremujore. Bazuar në rezultatet empirike rezultoi se ikm-
ja për rastin e Shqipërisë është 3.8, që nënkupton se efekti i një vlerësimi të 
kursit real të këmbimit (reer) me 3,8 pikë përqindjeje, mund të neutralizohet 
me 1 pikë përqindjeje rritje në normën e interesit.

prezantimi tjetër i mbajtur në këtë seminar ishte ai me temë “një shqyrtim 
mbi efektet e luhatshmërisë së kursit të këmbimit mbi eksportet në azinë 
juglindore”, nga Dr. Dilara tas, universiteti i Southern illinois. qëllimi kryesor 
i këtij materiali ishte vlerësimi i efektit afatgjatë të luhatshmërisë së kursit të 
këmbimit në flukset e tregtisë të vendeve të azisë juglindore për periudhën 
para dhe pas vitit 1997. një tjetër çështje e trajtuar ishte edhe vlerësimi i 
qëndrueshmërisë së efektit të kursit të këmbimit mbi flukset e eksporteve bazuar 
në matje të ndryshme të luhatshmërisë. autorja ka përdorur modelet arch(1) 
dhe garch(1,1) për vlerësimet e mësipërme. rezultatet empirike treguan 

Seminari i së Premtes
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se kërkesa afatgjatë për eksporte varet nga çmimet relative të eksporteve, 
nga të ardhurat botërore, nga luhatshmëria e kursit të këmbimit dhe nga 
kursi real efektiv i këmbimit. Vihet re një lidhje negative midis luhatshmërisë 
së kursit të këmbimit dhe kërkesës për eksporte në afatin e gjatë, për vendet 
si koreja dhe malajzia. kjo tregon se prodhuesit që nuk janë të prirur të 
rrezikojnë, preferojnë që transaksionet të kryhen brenda vendit, jo në tregjet 
ndërkombëtare.

“ekuilibri i kursit real të këmbimit të lekut ndaj euros. Sa larg ekuilibrit 
është ai?”, nga erjon luçi, Banka Botërore dhe ilir Vika, Departamenti i 
kërkimeve, ishte materiali i radhës i prezantuar në serinë e “Seminareve të së 
premtes”. Studimi ka për qëllim të identifikojë faktorët përcaktues në zhvillimet 
e kursit të këmbimit, të vlerësojë një kurs ekuilibër dhe të vlerësojë nëse kursi 
aktual i këmbimit është i zhvendosur ndaj atij ekuilibër. përcaktuesit e kursit 
ekuilibër të konsideruar në këtë studim përfshijnë diferencën e produktivitetit, 
mjetet e huaja neto, shpenzimet e qeverisë, diferencën e normave të interesit, 
shkallën e hapjes së ekonomisë, dërgesat e emigrantëve dhe kushtet e 
tregtisë. metodologjia e përdorur është arDl (autoregressive Distributed 
lag), zhvilluar nga pesaran dhe Shin (1999). autorët konkludojnë se kursi 
real i këmbimit nuk duket të jetë shmangur në mënyrë të konsiderueshme nga 
ekuilibri afatmesëm. 

një tjetër material i prezantuar në serinë e “Seminareve të së premtes” 
është ai me temë “përdorimi i euros në evropën qendrore, lindore dhe 
juglindore - përhapja, shkaqet dhe ndikimi i krizës financiare botërore” nga 
Doris ritzberger-gruenwald (Drejtoreshë e Sektorit të kërkimeve të huaja, 
Banka e austrisë), helmut Stix (ekonomist, Sektori i Studimeve ekonomike, 
Banka e austrisë), si dhe thomas Scheiber (ekonomist, Sektori i kërkimeve të 
huaja, Banka e austrisë). qëllimi i këtij materiali ishte prezantimi i rezultateve 
të marra nga pyetësori i drejtuar shtetasve të 10 vendeve në evropë, nga ku 
pesë prej tyre janë anëtare të Be-së dhe pjesa tjetër, vende kandidate për 
të hyrë në Be. Çështjet kryesore që mbulonte ky pyetësor kishin të bënin me 
mbajtjen cash të monedhës së huaj, numrin e depozitave në monedhë të 
huaj, sasinë e kredisë së lëvruar në monedhë të huaj, si dhe mjaft argumente 
të tjera. Disa nga gjetjet e pyetësorit dëshmuan se disa nga këto vende janë 
shumë të euroizuara, vuajnë nga persistencë e lartë e shkallës së euroizimit, 
si dhe se kriza financiare globale pati efekt në portofolin e çdo individi.

material tjetër i prezantuar ishte ai me temë “modeli institucional i zhvillimit 
socio-ekonomik: roli i edukimit dhe trajnimit”, nga oliver Deasy, përfaqësues 
i eu carD në Shqipëri. qëllimi i këtij prezantimi ishte njohja me modelin 
institucional të zhvillimit ekonomik, ku si rast i veçantë u trajtua ai i irlandës. 
rezultatet treguan që roli i edukimit dhe i trajnimit të individëve është mjaft 
i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit, si dhe ndikon në tërheqjen 
e ihD-ve (investimeve të huaja direkte). kështu që është detyrë e të gjithëve 
dhe kryesisht e politikave për zhvillimin e strategjive që të nxisin edukimin dhe 
trajnimin e popullsisë. 

krishna kamath, ekonomist në Departamentin e Financës pranë Wharton 
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School of Business, ShBa prezantoi materialin me temë “match – making 
and rent – Seeking: an empirical analysis of mergers of Venture – Backed 
companies”. ky studim analizon sjelljen qira-kërkuese që shoqëron efektin 
“keiretsu” të sipërmarrjes kapitaliste. Duke përdorur shembujt e 750 shkrirjeve 
mes kompanive të mbështetura në kapitalin sipërmarrës, autori arrin në 
përfundimin që në marrëveshjet ku kompania blerëse dhe kompania e 
synuar janë të mbështetura nga një investitor sipërmarrës i përbashkët, sjellin 
fitime aksionesh më të ulëta dhe performancë operacionale më të keqe për 
kompaninë blerëse. gjithashtu, blerësit e mbështetur në kapitalin sipërmarrës 
paguajnë më shumë për blerjen e kompanive që kanë të njëjtin sipërmarrës 
kapitalist. Së fundmi, aksionet (si mjet pagese) përdoren më shumë në shkrirjet 
e kompanive që kanë të njëjtin sipërmarrës kapitalist. rezultatet e këtij studimi 
tregojnë që sipërmarrësit kapitalistë e lehtësojnë çiftimin e kompanive që 
shkrihen me njëra-tjetrën, duke ulur asimetrinë e informacionit, si dhe përdorin 
influencën e tyre për të nxjerrë fitime nga aksionerët e kompanisë blerëse.

materiali përmbyllës i serive të “Seminarit të së premtes” për gjashtëmujorin 
e parë të vitit 2010 ishte ai me temë “krediti bankar dhe pBB”, nga arjan 
kadareja, anëtar i këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. ky material 
kishte si qëllim identifikimin e rëndësisë së kreditit bankar në transmetimin e 
politikës monetare në zonën euro, si dhe efektet reale që pësuan bankat nga 
kriza globale financiare në vitin 2007. metoda e përdorur për vlerësimin e 
elementëve të mësipërm është metoda panel i instrumentalizuar, të dhënat 
janë tremujore dhe mbulojnë periudhën 1999-2008. Vendet e marra në 
studim janë: austria, Belgjika, Finlanda, Franca, gjermania, greqia, irlanda, 
italia, holanda, portugalia dhe Spanja. rezultatet e këtij studimi tregojnë që 
në zonën euro, kanali i kreditimit bankar si kanal i transmetimit të politikës 
monetare është i rëndësishëm, kështu që ndryshimet në kreditin bankar (në 
volum dhe/apo standarde) kanë efekte të rëndësishme në pBB, ndryshe nga 
rasti i ShBa (Driscoll, 2004). kjo gjetje sugjeron përdorimin e zhvillimeve të 
kreditit bankar në politikëbërjen monetare për zonën euro, si dhe rezultatet e 
këtij studimi mund të përdoren për të matur efektet reale të goditjes negative 
që pësuan bankat në kuadrin e krizës financiare të mesit të vitit 2007.
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VenDime të politikëS monetare 

28 janar 2009 
këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos të ulë me 0.50 pikë 

përqindjeje normën bazë të interesit, në 5.75 për qind.

25 shkurt, 25 mars, 29 prill, 17 maj, 24 qershor, 29 korrik, 26 gusht dhe 
30 shtator 2009

këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos të mbajë të pandryshuar 
normën bazë të interesit në 5.75 për qind.

28 tetor 2009
këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos të ulë me 0.50 pikë 

përqindjeje normën bazë të interesit, në 5.25 për qind.

25 nëntor dhe 23 dhjetor 2009
këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos të mbajë të pandryshuar 

normën bazë të interesit në 5.25 për qind.

27 janar, 24 shkurt, 24 mars, 28 prill, 26 maj, 30 qershor 2010 
këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos të mbajë të pandryshuar 

normën bazë të interesit në 5.25 për qind.
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ngjarjet juriDike, janar - qerShor 2010

politika monetare 

në datën 27.01.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 2 “Deklaratën e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë 
për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2009”. Sipas kësaj deklarate, ekonomia 
shqiptare ka patur një rritje pozitive, megjithëse ritmi i rritjes ekonomike gjatë 
gjashtëmujorit të dytë të vitit 2009 është karakterizuar nga një ngadalësim 
progresiv. kjo vjen si pasojë e reduktimit të kërkesës së jashtme dhe e 
ngadalësimit të kërkesës së brendshme, në prani të një situate të shtrënguar 
likuiditeti. rritja nën potencial e ekonomisë ka krijuar një ambient me presione 
përgjithësisht të reduktuara inflacioniste. në tetor 2009, Banka e Shqipërisë uli 
me 0.5 pikë përqindjeje normën bazë të interesit, duke e zbritur atë në nivelin 
5.25%. gjithashtu, është rritur në mënyrë të vazhdueshme injektimi i likuiditetit, 
në përputhje me nevojat e sistemit bankar dhe kërkesat e ekonomisë.

në datën 28.04.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 29 “raportin e politikës monetare për tremujorin e parë 
të vitit 2010”. raporti paraqet një tablo gjithëpërfshirëse të zhvillimeve 
më të fundit makroekonomike të faktorëve që kanë ndikuar në çmimet e 
konsumit në vend dhe atyre që pritet të ndikojnë mbi to në të ardhmen. 
Sipas këtij raporti, gjatë tremujorit të parë të vitit aktiviteti ekonomik në vend 
ka qenë relativisht i ngadaltë, ndërsa eksportet kanë shënuar një rritje të 
shpejtë. ambienti i përgjithshëm makroekonomik dhe kushtet monetare nuk 
kanë favorizuar krijimin e presioneve të qëndrueshme inflacioniste. tregjet 
financiare së bashku me treguesit monetarë kanë patur zhvillime inkurajuese 
dhe politika e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka ndikuar në qetësimin e 
pritjeve inflacioniste e në ecurinë më të balancuar të sektorit të jashtëm të 
ekonomisë.

në datën 30.06.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 43 “për disa ndryshime në “Dokumentin e politikës monetare 
për periudhën 2009-2011””. këto ndryshime kanë për qëllim riformulimin 
e objektivit operacional të Bankës së Shqipërisë. kështu, ky objektiv do të 
jetë orientimi i normave afatshkurtra të interesit të tregut ndërbankar pranë 
normës bazë të interesit të Bankës së Shqipërisë, të vendosur nga këshilli 
mbikëqyrës, si dhe kufizimi i luhatjeve të tyre.

mBikëqyrja Bankare

në datën 24.02.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 10 “për shfuqizimin e vendimit nr. 28, datë 25.03.2009 të 
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këshillit mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë”. ky vendim shfuqizon pezullimin 
e shpërndarjes nga ana e bankave dhe degëve të bankave të huaja, të fitimit 
të realizuar në vitet 2008 dhe 2009, si dhe atij të mbartur nga periudha e 
mëparshme. 

në datën 10.03.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 13 “për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë 
shtesë nga Banka e parë e investimeve, albania sh.a.”. Sipas këtij vendimi, 
Banka e parë e investimeve mund të kryejë veprimtarinë e ndërmjetësimit për 
transaksionet monetare të marrjes në kujdestari, shërbimet depozituese dhe 
të besimit. 

në datën 24.03.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 22 “për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë 
shtesë nga Banka intesa Sanpaolo sh.a.”. Sipas këtij vendimi, Banka intesa 
Sanpaolo mund të kryejë veprimtarinë financiare të ndërmjetësimit për 
transaksionet monetare të marrjes në kujdestari, shërbimet depozituese dhe 
të besimit. 

në datën 24.03.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 23 “për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë 
shtesë nga Banka e tiranës sh. a.”. Sipas këtij vendimi, Banka e tiranës mund 
të kryejë veprimtarinë financiare të ndërmjetësimit për transaksionet monetare 
të marrjes në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit. 

në datën 24.03.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 25 rregulloren “për administrimin e rrezikut në veprimtarinë 
e subjekteve financiare jobanka”. rregullorja ka si objekt përcaktimin e 
rregullave për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare 
jobanka. përveç subjekteve financiare jobanka, kjo rregullore vepron edhe 
mbi institucionet financiare të mikrokredisë, të licencuara për të ushtruar 
veprimtari financiare në republikën e Shqipërisë. me miratimin e kësaj 
rregulloreje shfuqizohet rregullorja “për normat e mbikëqyrjes të subjekteve 
jobanka që ushtrojnë veprimtari financiare”.

në datën 14.04.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 27 dokumentin “politika operacionale e mbikëqyrjes”. përmes 
këtij vendimi synohet të përcaktohen kriteret e një mbikëqyrjeje të vazhdueshme 
të orientuar sipas rrezikut, pra burimet dhe kapacitetet mbikëqyrëse do të 
drejtohen drejt monitorimit të subjekteve bankare që paraqesin rrezik më të 
lartë. në dokument paraqiten elementet konkrete të procesit mbikëqyrës si: 
kuadri rregullativ dhe licencues, mbikëqyrja nga jashtë, mbikëqyrja në vend, 
strategjia e procesit mbikëqyrës dhe struktura e tij, dhe baza elektronike e të 
dhënave.

në datën 12.05.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 33 “për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë 
shtesë nga Dega e Bankës alpha-albania/alpha Bank-albania”. Sipas këtij 
vendimi, Dega e Bankës alpha-albania/alpha Bank-albania do të kryejë 
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veprimtarinë financiare shtesë të ndërmjetësimit për transaksionet monetare 
të marrjes në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit. 

në datën 26.05.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 36 rregulloren “për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes në 
mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe financiare”. objekti i kësaj rregulloreje 
është përcaktimi i nivelit të ushtrimit të kompetencave të organeve drejtuese të 
Bankës së Shqipërisë, në procesin e vendimmarrjes në lidhje me funksionin e 
saj mbikëqyrës, nëpërmjet zbatimit të parimit të delegimit të kompetencave sa 
më pranë personave që ushtrojnë funksionet specifike përkatëse. 

në datën 16.06.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 37 “për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë 
shtesë nga Banka credins sh.a.”. Sipas këtij vendimi, Banka credins sh.a. do 
të kryejë veprimtarinë shtesë të ndërmjetësimit për transaksionet monetare të 
marrjes në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit.

StaBiliteti Financiar

në datën 14.04.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 24 “raportin e Stabilitetit Financiar për vitin 2009”. Sipas 
këtij raporti, për shkak të stimujve të jashtëzakonshëm fiskalë e monetarë, 
gjatë vitit 2009, ekonomia botërore u paraqit e stabilizuar dhe në prag të një 
rigjallërimi të qëndrueshëm. ekonomia e vendit shënoi një rritje ekonomike 
pozitive, me gjithë ndikimin e krizës financiare dhe ekonomike ndërkombëtare. 
Sistemi financiar, i dominuar prej sektorit bankar, u paraqit i qëndrueshëm 
dhe stimuli fiskal e monetar zbuti vështirësitë e sektorit real të ekonomisë. 
në përgjithësi, zhvillimet ekonomike do të ushtrojnë presion mbi situatën 
financiare të sipërmarrjeve të biznesit dhe të familjeve, të paktën në gjashtë 
muajt e parë të vitit. Sektori bankar duhet të synojë një rigjallërim gradual të 
kreditimit, duke kontrolluar cilësinë e kredisë. ai vazhdon të mbetet i ndjeshëm 
ndaj lëvizjeve me luhatshmëri të lartë të kursit të këmbimit. 

operacionet monetare

në datën 30.06.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 44 “për një ndryshim në rregulloren “për depozitën njëditore””. 
me këtë vendim, neni 1 i rregullores ndryshon në: “Depozita njëditore 
përfaqëson një instrument afatshkurtër investimi për bankat. ajo ka për qëllim 
rregullimin e nivelit të likuiditetit në sistemin bankar dhe orientimin e normave 
afatshkurtra të interesit në tregun e parasë, në përputhje me objektivin 
operacional të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë”. 

në datën 30.06.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 45 “për disa ndryshime në rregulloren “për kredinë njëditore””. 
me këtë vendim riformulohet përkufizimi i kredisë njëditore i paraqitur në 
nenin 1 të rregullores, ndërsa në nenin 5 përcaktohet se norma e interesit 
të kredisë njëditore është 1.75%, me bazë vjetore, më e lartë se interesi i 
marrëveshjeve të riblerjes. 
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në datën 30.06.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 46 “për disa ndryshime në rregulloren “mbi marrëveshjet e 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes””. mes të tjerash, ndryshimet prekin nenin 
3 të rregullores, në të cilin përcaktohet objektivi i ndërhyrjes me marrëveshje 
riblerjeje dhe të anasjelltë riblerjeje. përveç administrimit afatshkurtër të 
likuiditetit të sistemit bankar, do të synohet edhe përmbushja e objektivit 
operacional të politikës monetare, duke orientuar normat afatshkurtra të 
interesit në këtë treg. 

në datën 30.06.2010, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 47 rregulloren “mbi transaksionet e shitblerjes me të 
drejta të plota”. objekti i saj është përcaktimi i rregullave dhe mënyrave të 
ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në tregun ndërbankar të parasë, nëpërmjet 
transaksioneve të shitblerjes me të drejta të plota të titujve. këto ndërhyrje kanë 
për qëllim administrimin e strukturës së likuiditetit të sistemit bankar me ndikim 
të mundshëm në normat afatshkurtra të interesit në këtë treg. me miratimin e 
kësaj rregulloreje, shfuqizohet rregullorja “mbi transaksionet e shitblerjes me 
të drejta të plota”, e miratuar me vendimin nr. 56, të datës 13.07.2005.

politikat ekonomike 

në datën 07.01.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 4 “për 
miratimin e kuadrit makroekonomik e fiskal, për periudhën 2011- 2013”. me 
këtë vendim, këshilli i ministrave miraton treguesit kryesorë makroekonomikë 
për këtë periudhë, si dhe treguesit fiskalë sipas buxhetit të konsoliduar. 

në datën 13.01.2010, këshilli i ministrave miratoi udhëzimin nr. 1 “për 
mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të 
titujve të pronësisë mbi tokat bujqësore të ish-nB-ve dhe të zonës së zhvillimit 
me përparësi turizmin”. udhëzimi ngarkon komisionet vendore të verifikimit të 
titujve të pronësisë, që me nismën e tyre, të ushtrojnë kontrolle të drejtpërdrejta 
mbi veprimtaritë e kryera nga ish-komisionet e tokës së të gjitha niveleve, në 
procesin e ndarjes së tokës bujqësore. urdhri i kontrollit për sipërfaqet e 
tokave të ish-ndërmarrjeve bujqësore dhe sipërfaqet në zonat e zhvillimit me 
përparësi turizmin, do të përgatitet nga këto komisione dhe do të miratohet 
nga prefekti i qarkut. 

në datën 21.01.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
10215 “për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7928, datë 27.04.1995 
“për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar”. ligji, ndër të tjera, parashikon 
ndryshime në nenet që rregullojnë rastet kur lind detyrimi për regjistrimin 
dhe çregjistrimin e personave të tatueshëm, kategoritë e furnizimeve që 
përjashtohen nga tatimi, rimbursimet etj.

në datën 21.01.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë ratifikoi me ligjin 
nr. 10214 “marrëveshjen ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së 
Shqipërisë dhe qeverisë së irlandës për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe 
parandalimin e evazionit fiskal për tatimin mbi të ardhurat”. marrëveshja do 
të zbatohet për tatimin mbi vlerën e shtuar, tatimin e korporatave dhe atë 
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të fitimeve kapitale, të vendosura në emër të njërit prej dy shteteve ose të 
autoriteteve të tyre lokale. 

në datën 27.01.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 43 
“për disa ndryshime në vendimin nr. 1140, datë 30.07.2008 të këshillit të 
ministrave “për miratimin e strategjisë ndërsektoriale të luftës kundër krimit 
të organizuar, trafiqeve dhe terrorizmit””. ndryshimet parashikojnë ngritjen e 
komitetit ndërinstitucional për masat kundër krimit të organizuar, trafiqeve 
dhe terrorizmit, i cili do të monitorojë strategjinë dhe do të bashkërendojë 
veprimtaritë e institucioneve që do të angazhohen për zbatimin e saj. ky 
komitet do të kryesohet nga kryeministri dhe do të mblidhet çdo tre muaj. 

në datën 03.02.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 55 “për 
deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera 
tatimore vetëm nëpërmjet formës elektronike”. Vendimi parashikon deklarimin 
vetëm në formë elektronike të deklaratës së pagesës së tVSh-së, pagesës së 
tatimit mbi të ardhurat nga punësimi, tatimit mbi fitimin, si dhe të kontributeve 
për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. 

në datën 03.02.2010, këshilli i ministrave miratoi me vendimin nr. 60 
“marrëveshjen e grantit iDF nr. tF 094711, ndërmjet republikës së Shqipërisë 
dhe Bankës ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim (iBrD), për projektin 
“Fuqizimi dhe vënia në zbatim e konventës aarhus””. Fondi prej 370 000 
(treqind e shtatëdhjetë mijë) dollarësh amerikanë i akorduar nga Banka 
ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim, do të përdoret për të financuar 
zbatimin e konventës aarhus “mbi aksesin në informacion, pjesëmarrje publike 
në vendimmarrje dhe aksesin në drejtësi për çështjet mjedisore”. përmes 
zbatimit të projektit synohet forcimi i kapacitetit institucional dhe kuadrit 
legjislativ; shpërndarja e njohurive dhe rritja e transparencës mbi çështjet që 
janë objekt i konventës aarhus. 

në datën 03.02.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 135 “për 
përcaktimin e kritereve për ndarjen e Fondit për zhvillimin e rajoneve”. Sipas 
këtij vendimi, 20% e totalit të Fondit për zhvillimin e rajoneve do të ndahet 
sipas sektorëve dhe zonave të cilësuara me përparësi; 25% sipas numrit të 
popullsisë në secilin qark; 35% sipas nivelit të varfërisë së qarqeve; dhe 20% 
do t’u ndahet sektorëve sipas përfitimit të investimit në katër vitet e fundit. 

në datën 04.02.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
10224 “për aderimin e republikës së Shqipërisë në konventën ndërkombëtare 
për përgjegjësinë civile për dëmet e shkaktuara nga ndotja nga karburanti i 
depozitave, 2001”. përmes nënshkrimit të kësaj konvente, shtetet palë synojnë 
të miratojnë rregulla dhe procedura ndërkombëtare uniforme për të zgjidhur 
çështjet e përgjegjësisë, duke marrë masa plotësuese, nëse lind nevoja, për 
të siguruar dëmshpërblim efektiv e të menjëhershëm të dëmeve të shkaktuara 
nga rrjedhja apo shkarkimi i karburanteve të depozitave të anijeve.

 
në datën 04.02.2010, ministria e Bujqësisë, ushqimit dhe e mbrojtjes 

së konsumatorit dhe ministria e Financave miratuan udhëzimin nr. 1 “mbi 
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zbatimin e vendimit të këshillit të ministrave nr. 1290, datë 23.12.2009 
“për përcaktimin e kritereve bazë, të sektorëve që do të mbështeten dhe të 
masave të përfitimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural””. 
udhëzimi përcakton kriteret dhe masat e përfitimit të sektorëve të ndryshëm, 
nga fondi prej 1 515 000 000 (një miliard e pesëqind e pesëmbëdhjetë 
milionë) lekë i programit për bujqësinë e zhvillimin rural dhe synon nxitjen e 
kreditimit bankar në sektorin bujqësor. Disa nga sektorët bujqësorë që do të 
përfitojnë nga ky program janë: prodhimi blegtoral, prodhimi i produkteve 
bio, teknologjia e ujitjes, prodhimi i perimeve në sera etj.

në datën 04.02.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
10219 “për disa shtesa në ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “për legalizimin, 
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar””. ligji, ndër 
të tjera, parashikon që pronarët e ndërtimeve pa leje të ndërtuara brenda dhe 
jashtë vijave të verdha të mund të paguajnë me bono privatizimi, deri në 70% 
të vlerës së parcelës ndërtimore. 

në datën 10.02.2010, këshilli i ministrave miratoi me vendimin nr. 81, 
“protokollin shtesë, ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së Shqipërisë 
dhe qeverisë së republikës së kroacisë, për ndryshimet në marrëveshjen 
“për nxitjen dhe mbrojtjen e ndërsjellë të investimeve””. ky protokoll sjell 
ndryshime që kanë të bëjnë kryesisht me dispozitat e trajtimit kombëtar dhe 
të trajtimit të kombit më të favorizuar. kështu, dispozitat e marrëveshjes nuk 
zbatohen mbi avantazhet e dhëna nga një palë kontraktuese në pajtim me 
detyrimet që rrjedhin nga një bashkim doganor, ekonomik ose monetar, një 
treg i përbashkët ose një zonë e lirë tregtare. 

në datën 10.02.2010, këshilli i ministrave miratoi me vendimin nr. 82 
“marrëveshjen ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së Shqipërisë 
dhe qeverisë së republikës së kroacisë, për ndryshimet në marrëveshjen 
dypalëshe ekonomike ndërmjet qeverisë së republikës së Shqipërisë dhe 
qeverisë së republikës së kroacisë”. ndryshimet përcaktojnë që me aderimin 
e republikës së kroacisë në Bashkimin evropian, marrëveshja do të zbatohet 
pa cenuar detyrimet që rrjedhin nga kjo anëtarësi. po ashtu, marrëveshja në 
fjalë, nuk mund të zhvlerësojë apo të ndikojë mbi detyrimet e vendosura nga 
traktati i Bashkimit evropian dhe marrëveshja e Stabilizim asociimit ndërmjet 
Bashkimit evropian dhe republikës së Shqipërisë. 

në datën 11.02.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë ratifikoi me 
ligjin nr. 10229 “marrëveshjen, me shkëmbim notash, ndërmjet këshillit të 
ministrave të republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së japonisë për financimin 
e projektit për përmirësimin e pajisjeve mjekësore të qendrave rajonale të 
emergjencës në republikën e Shqipërisë”. granti prej 718 000 000 (shtatëqind 
e tetëmbëdhjetë milionë) jenësh japonezë, i ofruar nga qeveria japoneze, 
do të përdoret për blerjen e produkteve dhe shërbimeve të nevojshme për 
përmirësimin e pajisjeve mjekësore të qendrave të emergjencës. 

në datën 11.02.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë ratifikoi me 
ligjin nr. 10230 “marrëveshjen e huasë dhe të financimit ndërmjet republikës 
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së Shqipërisë, kreditanstalt fur Wideraufbau (kfW), Frankfurt am main dhe 
fondacionit “FeFaD” për projektin “promovimi i Sme-ve””. huaja prej 2 600 
000 (dy milionë e gjashtëqind mijë) eurosh së bashku me kontributin financiar 
prej 210 000 (dyqind e dhjetëmijë) eurosh, do të përdoren nga agjencia e 
zbatimit të projektit, në këtë rast nga fondacioni “FeFaD”, për promovimin 
e ndërmarrjeve të mëdha, të vogla dhe të mesme në rajonet urbane dhe 
rurale. 

në datën 11.02.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 10231 “për ratifikimin e statutit të agjencisë ndërkombëtare të energjisë 
së rinovueshme (irena)”. agjencia “irena”, ngritur në Bon më 26 janar 
2009; duke marrë parasysh prioritetet e përfitimet kombëtare, si dhe 
kontributin e energjisë së rinovueshme në ruajtjen e ambientit; nxit zbatimin 
e gjerë e intensiv të përdorimit të qëndrueshëm të të gjitha formave të kësaj 
energjie. 

në datën 11.02.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë ratifikoi me ligjin 
nr. 10232 “marrëveshjen e huasë ndërmjet republikës së Shqipërisë dhe 
Fondit Saudit për zhvillim për financimin e projektit “ndërtimi i rrugës së 
mbikalimit të Durrësit””. huaja prej 45 000 000 (dyzet e pesë milionë) realë 
sauditë, me një periudhë shlyerjeje 25 vjet, do të përdoret për financimin e 
punëve dhe kostos së mallrave që do të përdoren gjatë ndërtimit të mbikalimit 
të Durrësit. 

në datën 15.02.2010, komisioni i ndihmës Shtetërore miratoi me vendimin 
nr. 32 udhëzimin “për ndihmën shtetërore për mbrojtjen e mjedisit”. qëllimi 
i këtij udhëzimi është përcaktimi i kushteve dhe kritereve, në përputhje me 
të cilat mund të lejohet ndihma shtetërore për mbrojtjen e mjedisit. Duke u 
mbështetur në parimin e shpagimit nga ana e ndotësit të efekteve negative që 
sjell ndotja, synohet që masat e ndihmës shtetërore të çojnë në një nivel më të 
lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe bilanci i përgjithshëm të jetë pozitiv. 

në datën 17.02.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 140 “për 
financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e 
sigurimeve të kujdesit shëndetësor”. Sipas këtij vendimi, spitalet janë persona 
juridikë publikë; kanë buxhet të pavarur dhe janë përgjegjës për realizimin 
e prokurimeve të tyre publike. Shpenzimet kapitale për investimet në spitale 
mbulohen nga ministria e Shëndetësisë, por ato mund të kryejnë edhe 
investime nga burime të tjera investimi, siç mund të jenë donacionet dhe 
fondet e krijuara nga të ardhurat e realizuara gjatë veprimtarisë së tyre. 

në datën 18.02.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
10234 “për aderimin e republikës së Shqipërisë në protokollin “për menaxhimin 
e integruar të zonës bregdetare në mesdhe të konventës së Barcelonës “për 
mbrojtjen e mjedisit detar dhe rajoneve bregdetare të mesdheut””. qëllimi 
i menaxhimit të integruar të zonave bregdetare është të ndihmojë zhvillimin 
e qëndrueshëm të këtyre zonave duke siguruar harmonizimin e mjedisit me 
zhvillimin ekonomik, si dhe të sigurojë shfrytëzim të qëndrueshëm të burimeve 
të tyre natyrore.
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në datën 18.02.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 10236 “për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike”. ky ligj 
përcakton rregullat, kushtet dhe procedurat që duhen ndjekur për marrjen në 
kontroll të shoqërive me ofertë publike. ai gjen zbatim në ofertat e shpallura 
publikisht për marrjen në zotërim të titujve të emetuar nga një shoqëri publike 
me seli në territorin e republikës së Shqipërisë dhe të pranuar për tregtim në 
tregun e organizuar të titujve të vendit, si dhe nga shoqëri publike të huaja, 
të listuara në bursë në Shqipëri. ligji nuk zbatohet për titujt e emetuar nga 
Banka e Shqipërisë. 

në datën 24.02.2010, ministria e punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve 
të Barabarta miratoi udhëzimin nr. 423 “për kriteret e përdorimit të fondit të 
pashpërndarë të mbrojtjes sociale”. Sipas këtij urdhri, me shpërndarjen e fondit 
të pashpërndarë të mbrojtjes sociale do të ngarkohet një komision i kryesuar 
nga ministri, i cili do të shqyrtojë projektet dhe propozimet e paraqitura nga 
njësitë e qeverisjes vendore. 

në datën 25.02.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
10239 “për krijimin e fondit special të kompensimit të pronarëve”. qëllimi 
i këtij ligji është të përcaktojë fondin e kompensimit të pronave, burimet e 
krijimit dhe rregullat që duhen zbatuar gjatë administrimit të tij. ky fond do të 
përdoret për kompensimin në vlerë të subjekteve të shpronësuara të cilave u 
është njohur e drejta e kompensimit, në rastet kur kthimi fizik i pronës së tyre ka 
qenë i pamundur. agjencia e kthimit dhe kompensimit të pronave ngarkohet 
me administrimin e këtij fondi. të ardhurat për fondin do të sigurohen nga 
Buxheti i Shtetit, nga shitja me ankand e pasurive shtetërore, si dhe nga të 
ardhurat e arkëtuara nga transferimi i pronësisë së parcelave ndërtimore. 

në datën 03.03.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 149 “për një 
shtesë në vendimin nr. 1058, datë 21.10.2009 të këshillit të ministrave “për 
përcaktimin e kufirit minimal të regjistrimit për tatimin mbi vlerën e shtuar””. 
ndryshimi cakton kufirin minimal të regjistrimit për tatimin mbi vlerën e shtuar 
në jo më pak se 2 000 000 (dy milionë) lekë për vit kalendarik, për të gjithë 
tatimpaguesit që ushtrojnë veprimtari ekonomike në profesionet si: avokat, 
noter, dentist, farmacist, arkitekt, inxhinier, projektues, ekspert kontabël dhe 
ekonomist.

 
në datën 11.03.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 

nr. 10248 “për ratifikimin e marrëveshjes së huasë dhe projektit ndërmjet 
republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga ministria e Financave, e 
operatorit të Sistemit të transmetimit, sh.a, si agjencia e zbatimit të projektit 
dhe kfW Frankfurt am main për financimin e projektit “linja e transmetimit 
400 kilovolt Shqipëri - kosovë (tiranë – prishtinë)””, nëpërmjet një huaje 
prej 42 000 000 eurosh”. Sipas kësaj marrëveshje, huaja prej 42 000 000 
(dyzet e dy milionë) eurosh, do të kanalizohet tërësisht nëpërmjet operatorit 
të Sistemit të transmetimit, sh.a, i cili do të jetë përgjegjës për përgatitjen, 
zbatimin, operimin dhe mirëmbajtjen e projektit “linja e transmetimit 400 
kilovolt Shqipëri - kosovë (tiranë-prishtinë)”. huaja parashikohet të shlyhet 
brenda një periudhe 10-vjeçare, duke filluar nga muaji qershor i vitit 2013.
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në datën 11.03.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 10249 “për ratifikimin e marrëveshjes së huasë dhe projektit ndërmjet 
republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga ministria e Financave, e operatorit 
të Sistemit të transmetimit, sh.a., si agjencia e zbatimit të projektit dhe kfW 
Frankfurt am main për financimin e projektit “linja unazore 110 kilovolt 
e Shqipërisë së jugut””, nëpërmjet një huaje prej 37 750 000 eurosh”. 
Sipas kësaj marrëveshje, huaja prej 37 750 000 (tridhjetë e shtatë milionë 
e shtatëqind e pesëdhjetëmijë) eurosh do të kanalizohet tërësisht nëpërmjet 
operatorit të Sistemit të transmetimit, sh.a., i cili do të jetë përgjegjës për 
përgatitjen, zbatimin, operimin dhe mirëmbajtjen e projektit “linja unazore 
110 kilovolt e Shqipërisë së jugut”. huaja parashikohet të shlyhet brenda një 
periudhe 10-vjeçare, duke filluar nga muaji qershor i vitit 2010.

në datën 11.03.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 10250 “për ratifikimin e marrëveshjes së huasë dhe projektit ndërmjet 
republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga ministria e Financave, e operatorit 
të Sistemit të transmetimit, sh.a., si agjencia e zbatimit të projektit “linja 
unazore 110 kilovolt e Shqipërisë së jugut”, nëpërmjet një huaje prej 10 
750 000 eurosh””. huaja prej 10 750 000 (dhjetë milionë e shtatëqind e 
pesëdhjetëmijë) eurosh e akorduar përmes kësaj marrëveshje, është pjesë 
përbërëse e një pakete prej tre huash, të cilat do të përdoren për të financuar 
projektin “linja unazore 110 kilovolt e Shqipërisë së jugut”. ajo parashikohet 
të shlyhet për një periudhë 30-vjeçare, duke filluar nga muaji qershor i vitit 
2020.

në datën 11.03.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 10251 “për ratifikimin e marrëveshjes së huasë dhe projektit ndërmjet 
republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga ministria e Financave, e operatorit 
të Sistemit të transmetimit, sh.a., si agjenci e zbatimit të projektit dhe kfW 
Frankfurt am main për financimin e projektit “linja unazore 110 kilovolt 
e Shqipërisë së jugut”, nëpërmjet një huaje prej 500 000 eurosh”. huaja 
prej 500 000 (pesëqind mijë) eurosh është pjesë përbërëse e paketës për 
financimin e projektit “linja unazore 110 kilovolt e Shqipërisë së jugut”. ajo 
parashikohet të shlyhet brenda një periudhe 20-vjeçare, duke filluar nga 
muaji qershor i vitit 2020. 

 
në datën 15.03.2010, ministri i Financave miratoi udhëzimin nr. 9 “për 

procedurat dhe afatet e rishpërndarjes së bonove të investuara në fondet e 
investimeve, të krijuara në përputhje me ligjin nr. 7979, datë 26.07.1995 
“për fondet e investimeve””. Sipas këtij udhëzimi, rishpërndarja e bonove 
të privatizimit dhe letrave të të përndjekurve që janë investuar në fondet e 
investimit, do të kryhet pranë bankave tregtare që kanë shërbyer si banka 
depozitare të fondit përkatës. 

në datën 17.03.2010, këshilli i ministrave miratoi me vendimin nr. 184 
rregulloren “për organizimin dhe funksionimin e komisionit të prokurimit publik 
dhe për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 659, datë 03.10.2007 
të këshillit të ministrave “për miratimin e rregullave të prokurimit publik, me 
mjete elektronike””. objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave 
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dhe funksioneve të komisionit të prokurimit publik si dhe procedurave që 
duhen ndjekur, në shqyrtimin e ankesave mbi procedurat e prokurimeve. 

 
në datën 24.03.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 208 “për 

dhënien e ndihmës financiare qeverisë së kosovës, për realizimin e projekteve 
të propozuara në komunën graçanicë, kosovë”. ndihma financiare prej 400 
000 (katërqind mijë) eurosh, do të përballohet nga fondi rezervë i Buxhetit 
të Shtetit të miratuar për vitin 2010. Vendimi ngarkon Fondin Shqiptar të 
zhvillimit me ndjekjen e realizimit të projekteve të propozuara. 

në datën 01.04.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 10261 “për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5. 
2008 “për procedurat tatimore në republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. 
ligji parashikon ndryshime në nenet që rregullojnë strukturën e administratës 
tatimore qendrore nëpërmjet ngritjes së këshillit tatimor si organ këshillimor 
dhe strukturën e funksionet e njësive të hetimit me të drejtën për t’u ankuar 
nëpërmjet avokatit të tatimpaguesit. 

në datën 01.04.2010, ministria i Financave miratoi udhëzimin nr. 11 “për 
fondin e zhvillimit të rajoneve”. Fondi për zhvillimin e rajoneve përbëhet nga 
grante konkurruese të ndryshme, si: ai për infrastrukturën rrugore, arsimin, 
shëndetësinë, ujësjellës kanalizime, objekte kulturore. udhëzimi përcakton 
parimet dhe procedurat që duhet të ndiqen gjatë aplikimit për përfitimin e 
këtij fondi dhe gjatë procesit të vlerësimit të tyre. 

në datën 07.04.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 238 “për 
një ndryshim në vendimin nr. 565, datë 09.08.2006 të këshillit të ministrave 
“për mbrojtjen e shtresave në nevojë nga rritja e çmimit të energjisë elektrike””. 
Sipas këtij vendimi, masa e kompensimit për çdo përfitues është 640 
(gjashtëqind e dyzetë) lekë në muaj. efekti financiar i shtesës së kompensimit 
do të përballohet nga fondet e miratuara në buxhetin e shtetit 2010 për 
ministrinë e punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. 

në datën 08.04.2010, kuvendi i republikë së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
10263 “për përdorimin dhe shfrytëzimin e tokave bujqësore të pakultivuara”. 
ky ligj ka për qëllim të përcaktojë rregullat dhe procedurat për përdorimin dhe 
shfrytëzimin e tokave bujqësore të pakultivuara, për të garantuar funksionin 
ekonomik të pronës, pa cenuar të drejtën e pronësisë, në kuadër të zhvillimit 
të qëndrueshëm bujqësor dhe rural. objekt i këtij ligji janë tokat bujqësore, 
në pronësi private të zërave kadastralë “arë”, “vreshta”, “pemëtore” dhe 
“ullishte”. 

në datën 12.04.2010, këshilli i ministrave miratoi udhëzimin nr. 116 
“për procedurat e përfitimit të shpërblimit nga regjistrimi i fëmijëve sipas ligjit 
nr. 10129, datë 11.05.2009 “për gjendjen civile””. udhëzimi përcakton 
procedurat që duhet të ndiqen për përfitimin e shpërblimit prej 5000 (pesëmijë) 
lekësh, nga regjistrimi i fëmijëve brenda afatit 60-ditor nga dita e lindjes, në 
rastin e fëmijëve të lindur brenda vendit dhe 90-ditor, për ata të lindur jashtë 
shtetit.
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në datën 13.04.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 246 
“për disa ndryshime në vendimin nr. 1180, datë 05.08.2008 të këshillit të 
ministrave “për përcaktimin e vlerës së tarifës së shërbimit për legalizimin 
dhe mbledhjen e administrimin e të ardhurave të procesit të legalizimit”, të 
ndryshuar”. ndryshimet parashikojnë që tarifa e shërbimit për legalizimin 
e objekteve pa leje apo shtesave informale në ndërtime me leje do të jetë 
4 000 (katër mijë) lekë, për çdo kat të objektit. për objektet informale me 
destinacion banimi apo të përzier (banimi dhe social-ekonomik), pagesa e 
vlerës së parcelës mund të bëhet në lekë, në vlerë të plotë dhe/ose me bono 
privatizimi; ndërsa për objektet me destinacion social-ekonomik pagesat do 
të shlyhen vetëm në lekë, me vlerë monetare të plotë. 

në datën 15.04.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë ratifikoi me ligjin 
nr. 10267 “marrëveshjen e mandatimit ndërmjet republikës së Shqipërisë 
dhe Deutsche Bank ag, london e j. p. morgan Securities, ltD, si menaxherë 
bashkëdrejtues, për transaksionin e emetimit të eurobondit deri në 400 milionë 
euro dhe miratimin e dokumenteve të tjera të transaksionit”. me këtë ligj, 
miratohen tekstet e dokumenteve që lidhen me transaksionin e emetimit të 
titujve të eurobondeve, si: marrëveshja e nënshkrimit, marrëveshja e agjencisë 
fiskale, marrëveshja e zotimit dhe ajo për termat dhe kushtet e notave (titujve). 
republika e Shqipërisë ka angazhuar Deutsche Bank dhe jpm që të veprojnë 
si menaxherë drejtues dhe depozitues të përbashkët për emetimin dhe ofrimin 
e një minimumi obligacionesh të pasiguruara prej 300 milionë eurosh, me 
maturim 3 deri në 5 vjet.

në datën 21.04.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 270 “për 
një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2010, miratuar për ministrinë e integrimit 
evropian, për pagesën e fondeve të mbajtura nga komisioni evropian për 
disa projekte, të financuara nga programi carDS, me përfitues ministrinë 
e integrimit evropian”. me këtë vendim, buxhetit të ministrisë së integrimit 
evropian për vitin 2010 do t’i shtohet fondi prej 25 250 000 (njëzet e pesë 
milionë e dyqind e pesëdhjetëmijë) lekë. kjo shumë do të përdoret për pagesën 
e fondeve të mbajtura nga komisioni evropian për disa projekte, të financuara 
nga programi carDS, me përfituese ministrinë e integrimit evropian. 

në datën 21.04.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 282 
“për miratimin në parim të marrëveshjes, ndërmjet këshillit të ministrave 
të republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së konfederatës së zvicrës, për 
programin mbështetës (albVet) për arsimin dhe trajnimin profesional 
shqiptar (atp), faza ii, korrik 2009-qershor 2011”. qëllimi i përgjithshëm i 
këtij projekti është mbështetja e sistemit arsimor dhe të trajnimit profesional 
shqiptar në mënyrë që t’u përshtatet kërkesave të tregut të punës dhe 
përpjekjeve për arritjen e standardeve evropiane duke vepruar pozitivisht 
në zhvillimin ekonomik dhe zbutjen e varfërisë. për zbatimin e këtij projekti, 
qeveria zvicerane ofron një grant prej 2 600 000 (dy milionë e gjashtëqind 
mijë) frangash zvicerane. 

në datën 21.04.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 283 
“për miratimin në parim të marrëveshjes, ndërmjet këshillit të ministrave 
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të republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së konfederatës së zvicrës, për 
edukimin alternativ dhe trajnimin profesional (ceFa), faza e gjashtë, maj 
2009-qershor 2012”. qëllimi i projektit është mbështetja e institucioneve 
shqiptare në edukimin e romëve me qëllim që të përforcohet dhe zgjerohet 
përfshirja sociale e këtij komuniteti, nëpërmjet arsimit në sistemin arsimor 
formal. granti i vënë në dispozicion nga qeveria zvicerane e që arrin shifrën 
prej 2 220 000 (dy milionë e dyqind e njëzetmijë) frangash zvicerane, do të 
përdoret për të financuar pjesë të ndryshme të projektit si: trajnimi i trajnuesve 
në gjuhën rome, trajnimi i ojF-ve rome për të rritur kapacitetet e tyre, trajnimi 
mbi të drejtat e njeriut për mësuesit joromë etj.

 
në datën 22.04.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë ratifikoi me ligjin 

nr. 10268 “marrëveshjen ndërmjet republikës së Shqipërisë dhe republikës 
së austrisë për ndihmën e ndërsjellë në raste katastrofash ose fatkeqësish 
të mëdha”. marrëveshja përcakton kushtet e ndihmës vullnetare në rast të 
katastrofave ose të fatkeqësive të mëdha që do të jepet nëpërmjet ndërhyrjes 
së skuadrave ndihmëse, të individëve të dërguar për dhënien e ndihmës, të 
materialeve ose të informacioneve. 

në datën 22.04.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë ratifikoi me 
ligjin nr. 10269 “marrëveshjen e huasë ndërmjet republikës së Shqipërisë 
dhe Bankës evropiane për rindërtim dhe zhvillim (Berzh) për financimin e 
projektit të rrugëve rajonale dhe lokale”. huaja prej 50 000 000 (pesëdhjetë 
milionë) eurosh parashikohet të përdoret për të rehabilituar 500 km rrjet 
rrugor rajonal dhe lokal. projekti që pritet të përfundojë në fund të vitit 2015 
përfshin përgatitjen e projekteve inxhinierike, punët civile për rehabilitimin e 
rrugëve, mbikëqyrjen e punëve të ndërtimit, konsulencën për përmirësimin e 
mirëmbajtjes së rrugëve lokale, etj. 

në datën 22.04.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
10270 “për të drejtën e privatizimit të truallit shtetëror në përdorim dhe për 
taksat mbi të drejtën e përdorimit të tij”. objekti i këtij ligji është rregullimi 
dhe sigurimi i mbledhjes së të ardhurave nëpërmjet të drejtës së privatizimit 
dhe vendosjes së taksës mbi të drejtën e përdorimit të truallit shtetëror, 
në përdorim të individëve që kanë përfituar nga procesi i privatizimit të 
ndërtimeve mbi truallin shtetëror. taksa mbi të drejtën e përdorimit të truallit 
shtetëror, sipas këtij ligji, përcaktohet si taksë vjetore dhe niveli i saj është 
10% e vlerës së truallit shtetëror në përdorim. të ardhurat e mbledhura nga 
procesi i privatizimit apo i shitjes së truallit shtetëror, të kryera në përputhje me 
dispozitat e këtij ligji, parashikohet të kalojnë 75% në Buxhetin e Shtetit dhe 
25% në buxhetin e pushtetit vendor. 

në datën 28.04.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 278 “për 
përcaktimin e masës së financimit, në buxhetin e vitit 2010, për bashkësitë 
fetare që kanë nënshkruar marrëveshjen me këshillin e ministrave”. me këtë 
vendim, 28 000 000 (njëzet e tetë milionë) lekë nga buxheti prej 100 000 
000 (njëqind milionë) lekësh do t’i përfitojë komuniteti mysliman; ndërsa 
kisha ortodokse autoqefale, kisha katolike dhe kryegjyshata Botërore 
Bektashiane, do të përftojnë nga 24 000 000 (njëzet e katër milionë). 
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në datën 06.05.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 10276 “për disa ndryshime në ligjin nr. 10267, datë 15.4.2010 “për 
ratifikimin e marrëveshjes së mandatimit ndërmjet republikës së Shqipërisë 
dhe Deutsche Bank ag, london e j. p. morgan Securities, ltd, si menaxhere 
bashkëdrejtuese, për transaksionin e emetimit të eurobondit deri në 400 
milionë euro dhe miratimin e dokumenteve të tjera të transaksionit””. përmes 
këtyre ndryshimeve zëvendësohet dokumenti me titull “Çmimi tregues” i datës 
30.03.2010, me dokumentin me të njëjtin titull të datës 04.05.2010. në 
aneksin “Çmimi tregues” për eurobondin që parashikohet të emetohet nga 
Shqipëria, paraqiten nivelet e referencave, si dhe çmimi tregues bazuar në 
kushtet aktuale të tregut.

në datën 06.05.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë ratifikoi me ligjin 
nr. 10274 “marrëveshjen ushtarake të grantit ndërmjet këshillit të ministrave të 
republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së republikës së turqisë”. marrëveshja 
ka si qëllim forcimin e bashkëpunimit ushtarak për ristrukturimin e Forcave të 
armatosura të republikës së Shqipërisë. Sipas kësaj marrëveshjeje, granti prej 
727 500 ( shtatëqind e njëzet e shtatë mijë e pesëqind) lira turke, ekuivalente 
në dollarë amerikanë, do të sigurohen në materiale dhe shërbime; ndërsa 60 
000 (gjashtëdhjetë mijë) lira turke, ekuivalente në dollarë amerikanë, do të 
sigurohen në para.

në datën 06.05.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
10275 “për disa shtesa në ligjin nr. 8691, datë 16.11.2000 “për prodhimin 
dhe tregtimin e duhanit dhe të cigareve”, të ndryshuar”. këto shtesa kanë të 
bëjnë me përcaktimin e procedurave që duhet të ndiqen për ato produkte të 
duhanit, që kanë shërbyer si mjet për vepra penale, për të cilat është vendosur 
konfiskimi me vendim gjykate të formës së prerë, paketimi i të cilave nuk është 
në përputhje me kërkesat e ligjit. 

në datën 12.05.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 334 “për 
miratimin e protokollit dypalësh të bashkëpunimit për zhvillim, ndërmjet 
këshillit të ministrave të republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së republikës 
së italisë, 2010-2012”. Fushat prioritare të veprimit që do të financohen 
nga kooperacioni italian për zhvillim do të jenë: zhvillimi i sektorit privat; 
bujqësia dhe zhvillimi rural; zhvillimi social (arsimi, shëndetësia, politikat e 
punësimit). Burimet e kooperacionit italian për zhvillim në Shqipëri, për këtë 
periudhë, do të jenë 51 milionë euro, nga të cilat 28 milionë euro si kredi 
ndihmëse, 3 milionë euro grant dhe 20 milionë euro në formën e konvertimit 
të borxhit. 

në datën 19.05.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 383 
“për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit 
në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken 
nga ndërtimet informale”. Vendimi përcakton rregullat dhe procedurat që 
duhet të ndjekë agjencia e kthimit dhe kompensimit të pronave (akkp), 
në zbatim të vendimeve të këshillit të ministrave, në procesin e shpërblimit 
të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga 
ndërtimet informale. 
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në datën 19.05.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 389 “për 
shpërblimin e pronarëve për sipërfaqe takuese të pasurive të paluajtshme, 
pronë private, që preken nga ndërtimet informale”. Vendimi parashikon 
shpërblimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme të zëna nga ndërtimet 
informale në qarqet e tiranës, elbasanit, Fierit, Beratit, Shkodrës, gjirokastrës, 
Dibrës, lezhës dhe Durrësit, në vlerë të plotë për sipërfaqen 48 849, 90 
(dyzet e tetë mijë e tetëqind e dyzet e nëntë presje nëntëdhjetë) m² tokë truall, 
me vlerë të përgjithshme 757 664 073,8 (shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë 
milionë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e shtatëdhjetë e tre presje 
tetë) lekë. 

në datën 20.05.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 10281 “për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 
05.05.2010, të këshillit të ministrave “për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 
nr. 9663, datë 18.12.2006 “për koncesionet”, të ndryshuar”. me këtë ligj, 
kuvendi rekomandon që, për vitin 2010, avokati i prokurimeve të konsolidojë 
më tej punën për të siguruar zbatimin korrekt të procedurave ligjore nga 
autoritetet kontraktore, parandalimin e parregullsive, si dhe mbrojtjen e 
interesave të kandidatëve, ofertuesve e furnizuesve. në fokus të punës së 
institucionit do të jetë përmirësimi i kuadrit ligjor, në mënyrë që të sigurohet 
funksionimi i sistemit të prokurimit publik dhe koncesioneve, dhe rritja e 
shkallës së auditivit të tyre. 

 
në datën 20.05.2010, kuvendi republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 

10 280 “për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.05.2008 
“për taksat kombëtare”, të ndryshuar”. këto ndryshime kanë të bëjnë kryesisht 
me taksat e mjeteve të përdorura të transportit dhe mënyrën e llogaritjes së 
tyre; taksën e karbonit për benzinën, për gazoilin dhe për qymyrin; taksën 
vjetore të qarkullimit rrugor të mjeteve dhe mënyrën e përcaktimit të niveleve 
të saj etj.

në datën 26.05.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 398, “për 
disa ndryshime në vendimin nr. 1, datë 10.1.2007 të këshillit të ministrave 
“për miratimin e rregullave për prokurimin publik”, të ndryshuar”. me këtë 
vendim shtohen dispozita që, ndër të tjera, rregullojnë prokurimin e kontratave 
sektoriale dhe do të zbatohen nga autoritetet kontraktore që kryejnë veprimtari 
në sektorët e shërbimit ujor, energjetik, transportit dhe atij postar, pavarësisht 
nëse ato operojnë në bazë të një të drejte ekskluzive apo të veçantë. 

në datën 03.06.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
10286 “për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8976, datë 12.12.2002 
“për akcizat”, të ndryshuar”. ndryshimet prekin kryesisht nenin që rregullon 
procedurat e konfiskimit në raste shkeljeje gjatë mbajtjes, transportit dhe 
shitjes së mallrave të akcizës pa pullë. 

në datën 03.06.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 10285 “për ratifikimin e konventës ndërmjet këshillit të ministrave të 
republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së republikës së estonisë për shmangien 
e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal në lidhje me tatimin 
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mbi të ardhurat”. përmes kësaj konvente, qeveritë e dy vendeve nënshkruese 
synojnë zhvillimin dhe lehtësimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ekonomike. 
kjo konventë do të zbatohet për tatimin mbi të ardhurat në të dyja vendet dhe 
për tatimin mbi aktivitetin e biznesit të vogël, në Shqipëri. 

në datën 15.06.2010, ministri i punëve publike dhe transportit dhe ministri 
i Financave miratuan udhëzimin e përbashkët nr. 13 “mbi disa ndryshime e 
shtesa në udhëzimin nr. 6257, datë 2.9.2008 “mbi përcaktimin e masës 
së subvencionit për familjet që përfitojnë kredi të lehtësuara nga shteti”, i 
ndryshuar”. ndër të tjera, udhëzimi përfshin në kategoritë që përfitojnë kredi 
me interes 0%, familjet që banojnë në banesat e emigrantëve politikë dhe 
ekonomikë; familjet qiramarrëse banuese në ish-pronë private në qiramarrje 
me pronarin, para vitit 1992; familjet që kanë qenë qiramarrës në ish-pronë 
private, të cilët vazhdojnë të banojnë në po të njëjtën shtëpi, por që janë 
ndarë nga trungu familjar para vitit 1992. 

në datën 16.06.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 450 “për 
disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 681, datë 11.6.2009 të këshillit të 
ministrave “për trajtimin e kredive të transferuara nga bankat e nivelit të dytë, 
me kapital tërësisht shtetëror, në agjencinë e trajtimit të kredive, për kriteret 
dhe kushtet për ndryshimin e marrëveshjes së kredisë, si dhe procedurat e 
marrjes në pronësi të pasurive, të lëna si garanci ose jo nga huamarrësit, të 
administrimit, shitjes dhe dhënies me qira apo me enfiteozë të këtyre pasurive”. 
ndër të tjera, vendimi përcakton që debitorëve që shlyejnë menjëherë të gjithë 
shumën e principalit të transferuar apo të mbetur, u falen të gjitha gjobat, 
kamatëvonesat apo interesat në masën 10%; ndërsa ata që zgjedhin të shlyejnë 
me këste detyrimin e mbetur, duhet të paguajnë edhe një pjesë të interesave 
dhe kamatëvonesave, sipas përqindjeve të detajuara në vendim.

në datën 16.06.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 478 
“për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës, nga organet e administratës 
shtetërore, pas plotësimit të kushteve për pension pleqërie”. ky vendim 
rregullon procedurat që do të ndiqen nga organet e administratës shtetërore, 
të financuara tërësisht apo pjesërisht nga Buxheti i Shtetit, në rastet e plotësimit 
nga ana e punonjësit të siguruar, të kushteve për pension pleqërie. 

në datën 17.06.2010, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
10288 “për ratifikimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë ndërmjet republikës 
së Shqipërisë dhe shteteve eFta dhe të marrëveshjeve për bujqësinë ndërmjet 
republikës së Shqipërisë dhe konfederatës së zvicrës e principatës së 
lihtenshtejnit, republikës së Shqipërisë dhe mbretërisë së norvegjisë dhe 
republikës së Shqipërisë e republikës së islandës, si pjesë përbërëse të saj”. 
me këtë marrëveshje, Shqipëria dhe Shtetet e eFta-s angazhohen të krijojnë 
një zonë të tregtisë së lirë për produktet bujqësore, me synim rritjen e ndërsjellë 
të mundësive të investimit dhe nxitjen e prosperitetit dhe zhvillimit ekonomik 
në territoret e tyre.

në datën 23.06.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 486 “për 
një shtesë në vendimin nr. 41, datë 14.1.2009 të këshillit të ministrave “për 
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miratimin e dhënies së lejes së koncesionit “armo”, sh.a-së, tiranë, për 
përpunimin e naftës, gazit dhe të nënprodukteve të tyre”. përmes këtij vendimi, 
armo sh.a. ndalohet t’u tregtojë produkte gjysmë të gatshme subjekteve, 
të cilat nuk zotërojnë lejet përkatëse të tregtimit ose impiantet përkatëse të 
përpunimit për këto gjysmë produkte. 

në datën 30.06.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 476 “për 
rritjen e pensioneve suplementare të ushtarakëve, të punonjësve të policisë së 
Shtetit dhe të trajtimeve të veçanta financiare”. Vendimi cakton rritje në masën 
4% të pensioneve të parakohshme apo suplementare, si dhe të trajtimeve të 
veçanta financiare për një sërë kategorish si: ushtarakë, pilotë, oficerë dhe 
nënoficerë të nëndetëseve dhe polumbarë të forcave detare, punonjës që 
kanë punuar në miniera në nëntokë, punonjës të universiteteve dhe të gjitha 
institucioneve kërkimore publike në republikën e Shqipërisë. 

në datën 30.06.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 477 “për 
disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 1114, datë 30.07.2008 të këshillit 
të ministrave “për disa çështje në zbatim të ligjeve nr. 7703, datë 11.5.1993 
“për sigurimet shoqërore në republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nr. 
9136, datë 11.09.2003 “për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të 
sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në republikën e Shqipërisë”, të 
ndryshuar dhe nr. 7870, datë 13.10.1994 “për sigurimet shëndetësore në 
republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. mes të tjerash, ky vendim përcakton 
pagën minimale mujore, për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve 
shoqërore dhe shëndetësore në jo më pak se 16 820 (gjashtëmbëdhjetë mijë 
e tetëqind e njëzet) lekë, ndërsa paga maksimale mujore do të jetë 84 100 
(tetëdhjetë e katër mijë e njëqind) lekë. 

në datën 30.06.2010, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 474 “për 
rritjen e pensioneve”. pas rritjes së pensioneve të kategorive të ndryshme 
në masat 4%, 6% dhe 10%, me këtë vendim, të ardhurat minimale nga 
pensionet e plota të pleqërisë në qytet nuk mund të jenë më të vogla se 12 
840 (dymbëdhjetë mijë e tetëqind e dyzet) lekë në muaj, ndërsa të ardhurat 
minimale nga pensionet në fshat nuk mund të jenë më pak se 7870 (shtatë 
mijë e tetëqind e shtatëdhjetë) lekë në muaj. efektet financiare që rrjedhin nga 
zbatimi i këtij vendimi përllogariten në shumën 1912 (një mijë e nëntëqind e 
dymbëdhjetë) milionë lekë dhe do të përballohen nga fondi i kontigjencës, i 
caktuar në Buxhetin e Shtetit të vitit 2010 për rritjen e pensioneve. 
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Drejtimi i BankëS Së ShqipëriSë,
30 qerShor 2010

këShilli mBikëqyrëS
ARDIAN FULLANI   Kryetar 
FATOS IBRAHIMI   Zëvendëskryetar 
TEFTA çUçI    Anëtare 
LIMOS MALAJ    Anëtar 
KSENOFON KRISAFI   Anëtar 
ADRIAN CIVICI    Anëtar 
ARJAN KADAREJA  Anëtar 
HALIT XHAFA    Anëtar
BENET BECI    Anëtar

guVernatori

ARDIAN FULLANI 

zëVenDëSguVernatorët

FATOS IBRAHIMI   Zëvendësguvernator i Parë 

inSpektori i përgjithShëm

TEUTA BALETA 

kaBineti i guVernatorit

GENC MAMANI

DrejtueS për koorDinimin pranë kaBinetit të guVernatorit

GRAMOZ KOLASI

Departamentet Dhe njëSitë e tjera 

DEPARTAMENTI I BURIMEVE NJERËZORE   Roden Pajaj
DEPARTAMENTI I POLITIKËS MONETARE   Erald Themeli
DEPARTAMENTI I KËRKIMEVE    Altin Tanku  
DEPARTAMENTI I OPERACIONEVE MONETARE   Marjan Gjermeni
DEPARTAMENTI I MBIKËQYRJES    Indrit Banka
DEPARTAMENTI I STABILITETIT FINANCIAR   Klodion Shehu
DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT  Xhilda Kanini
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS     Diana Shtylla
DEPARTAMENTI I EMISIONIT     Valer Miho 
DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT DHE FINANCËS  Artan Toro
DEPARTAMENTI I SISTEMEVE TË PAGESAVE   Dashmir Halilaj
DEPARTAMENTI JURIDIK      Toni Gogu
DEPARTAMENTI I KONTROLLIT     Teuta Baleta
DEPARTAMENTI I MARRËDHËNIEVE ME JASHTË,
INTEGRIMIT EVROPIAN DHE I KOMUNIKIMIT   Oneda Andoni
DEPARTAMENTI I ADMINISTRIMIT    Agron Skënderaga
DEPARTAMENTI I SIGURIMIT DHE MBROJTJES  Eduard Sinani

Degët 
Shkodër   Ermira Istrefi 
Elbasan    Valentina Dedja 
Gjirokastër   Anila Thomaj
Korçë    Liljana Zjarri 
Lushnje    Shpresa Meço
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liSta e SuBjekteVe të licencuara nga Banka e 
ShqipëriSë, 30 qerShor 2010

Banka Dhe Degë të BankaVe të huaja

1. BANKA RAIFFEISEN SH.A.
Licenca nr. 2/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 16�, datë 
11.12.1998. 
Certifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Oliver WHITTLE 
Adresa:  Bulevardi “Bajram Curri”, Qendra Tregtare Evropiane, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2274 910
Faks:  +�55 4 2275 599
E – mail:  info@raiffeisen.al
Website:  www.raiffeisen.al 

2. BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË SH.A. 
Licenca nr. �/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 165, datë 
11.12.1998. 
Certifikata nr. � “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Hikmet GÜLER
Adresa:  Rruga “Durrësit”, sheshi “Rilindja” (Zogu i Zi), Godina Teknoprojekt, 

P.O. BOX 128, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2228 460 / 222� 87� / 2227 408
Faks:  +�55 4 2228 460 / 2228 �87
E-mail:  info@ubaal.com 
Website:  - 

�. BANKA VENETO SH.A.
Licenca nr. 5/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 164, datë 
11.12.1998.
Certifikata nr. 4 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Libero CATALANO
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Ndërtesa Kullat Binjake, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2280 555
Faks:  +�55 4 2280 �56
E – mail:  info@bisbanca.com 
Website:  www.bisbanca.com

4. BANKA KOMBËTARE TREGTARE SH.A.
Licenca nr. 6/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 162, datë 
11.01.1999.
Certifikata nr. 5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Seyhan PENCAPLIGIL
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Tiranë. 
Telefon:  +�55 4 2250 955
Faks: +�55 4 2250 956
E – mail:  info@bkt.com.al 
Website:  www.bkt.com.al
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5. BANKA TIRANA SH.A.
Licenca nr. 07, datë 12.09.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 9, datë 
12.09.1996.
Certifikata nr. 6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Dimitrios SANTIXIS
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, PO BOX 2400/1, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2269 616 / 7 / 8, +�55 4 22�� 441 / 42 / 4� / 44 / 45 

/ 46 / 47
Faks:  +�55 4 22�� 417 / 2�69 707
E – mail:  info@tiranabank.al
Website:  www.tiranabank.al

6. DEGA E BANKËS KOMBËTARE TË GREQISË, TIRANË
Licenca nr. 08, datë 25.11.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 4, datë 
14.0�.1996.
Certifikata nr. 7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Ioannis KOUGIONAS
Adresa:  Rruga e Durrësit, Godina Comfort, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2274 802 / 2274 822
Faks:  +�55 4 22�� 61�
E – mail:  nbgalbania@icc-al.org
Website:  -

7. BANKA NDËRKOMBËTARE TREGTARE SH.A.
Licenca nr. 09, datë 20.02.1997.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 9, datë 
�0.04.1996.
Certifikata nr. 8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Mahendra Sing RAWAT
Adresa: Qendra e Biznesit, Rruga “Murat Toptani”, Tiranë.
Telefon: +�55 4 2254 �72 / 2256 254 
Faks: +�55 4 2254 �68
E – mail:  info@icbank-albania.com
Website:  - 

8. DEGA E BANKËS ALPHA – ALBANIA 
Licenca nr. 10, datë 07.01.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 01/0�/96, 
datë 27.12.1997.
Certifikata nr. 9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Andreas GALATOULAS
Adresa:  Rruga “Kavajës”, G – KAM Business Center, kati II, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2278 500
Faks:  +�55 4 22�2 102
E – mail:  tiranabranch@alpha.gr
Website:  - 

9. BANKA INTESA SANPAOLO ALBANIA SH.A. 
Licenca nr. 11, datë 10.08.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 105, datë 
10.08.1998. 
Certifikata nr. 10 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Stefano FARABBI
Adresa:  Rruga “Ismail Qemali”, Nr. 27, P.O. BOX 8�19, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2248 75� / 4 / 5 / 6, +�55 4 2276 000
Faks:  +�55 4 2248 762
E – mail:  helpdesk@intesasanpaolobank.al
Website:  www.intesasanpaolobank.al
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10. BANKA PROCREDIT SH.A. 
Licenca nr. 12, datë 15.0�.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, datë 
0�.0�.1999.
Certifikata nr. 11 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Borislav KOSTADINOV 
Adresa:  Rruga “Durrësit”, Laprakë, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2�89 �00
Faks:  +�55 4 22�� 918
E mail:  info@procreditbank.com.al
Website:  www.procreditbank.com.al

11. BANKA EMPORIKI – SHQIPËRI SH.A.
Licenca nr. 14, datë 28.10.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.105, datë 
19.10.1999.
Certifikata nr.1� “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  George CARACOSTAS
Adresa:  Rruga “Kavajës”, Nr. 59, “Tirana Tower”, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2258 755 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60
Faks:  +�55 4 2258 752
E – mail:  headoffice@emporiki.com.al 
Website:  www.emporiki.com.al  

12. BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË SH.A. 
Licenca nr. 15, datë 28.08.2002.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 66, datë 
28.08.2002.
Certifikata nr. 14 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Sherine KAMEL 
Adresa:  Rruga Perlat Rexhepi, Al-Kharafi Group Admistration Building, Kati 

1&2, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2272 168, +�55 4 2272 162
Faks: +�55 4 2272 162
E-mail:  creditbkalb@icc-al.org
Website:  -

1�. BANKA CREDINS SH.A. 
Licenca nr. 16, datë �1.0�.200�.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, datë 
26.0�.200�.
Certifikata nr. 15 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Artan SANTO
Adresa:  Rruga “Ismail Qemali”, Nr. 21, Tiranë. 
Telefon:  +�55 4 22�4 096
Faks:  +�55 4 2222 916
E –mail:  info@bankacredins.com 
Website:  www.bankacredins.com

14. BANKA POPULLORE SH.A. 
Licenca nr. 17, datë 16.02.2004.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 06, datë 
11.02.2004.
Certifikata nr. 16 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Hubert de SAINT JEAN
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati i 9-të, 

Tiranë. 
Telefon:  +�55 4 2280 442 / �
Faks:  +�55 4 2280 441
Mobile:  068 (69) 20 60 974
E-mail: bp.info@socgen.com 
Website:  www.bpopullore.com 
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15. BANKA UNION SH.A. 
Licenca nr. 18, datë 09.01.2006.
Miratuar me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 101, datë 
28.12.2005.
Certifikata nr. 17 “ Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Gazmend KADRIU
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, pallati 1�-katësh, përballë Stacionit të Trenit, 

Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2250 65� / 2258 081
Faks:  +�55 4 2272 880 
E – mail:  info@unionbank.com.al 
Website:  www.unionbank.com.al 

16. BANKA E PARË E INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A. 
Licenca nr. 19, datë 06.07.2007.
Miratuar me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. �5, datë 
27.06.2007.
Certifikata nr. 12 “ Për sigurimin e depozitave”. 
Drejtori: Bozhidar TODOROV
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 14, 

Tiranë. 
Telefon:  +�55 4 2276 702 / �
Faks: +�55 4 2280 210
E – mail:  -
Website:  www.fibank.al 

përveç bankave dhe degëve të bankave të huaja, Banka e Shqipërisë ka 
licencuar deri më 30 qershor 2010 edhe subjektet e mëposhtme:

nr. Subjekte

14 SuBjekte joBanka

256 zyra të këmBimit Valutor

2 unione të ShoqëriVe të kurSim-kreDitit

137 Shoqëri të kurSim-kreDitit

1 zyrë e përFaqëSimit të BankaVe të huaja
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puBlikime të Botuara nga Banka e ShqipëriSë 
gjatë Vitit 2010

kjo listë u përpilua për të informuar lexuesit mbi botimet e Bankës së Shqipërisë 
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2010. Duke vizituar adresën tonë elektronike 
(www.bankofalbania.org) mund të plotësoni e dërgoni formularin në public@
bankofalbania.org ose në faks + 355 4 2419408 dhe të regjistroheni për 
t’u bërë pjesë e listës së shpërndarjes të botimeve të Bankës së Shqipërisë. 
gjithashtu, ju mund të përfitoni nga shërbimi i njoftimeve automatike të Bankës 
së Shqipërisë. nëpërmjet këtij shërbimi, çdo mesnatë, sistemet e Bankës do 
t’ju njoftojnë në postën tuaj elektronike rreth ndryshimeve apo të rejave në 
argumentet që keni përzgjedhur. më poshtë mund të gjeni titujt e publikimeve 
të Bankës së Shqipërisë të botuar gjatë vitit 2010. kjo listë nuk përfshin vrojtimet 
e kryera nga Banka e Shqipërisë, të cilat publikohen vetëm në formë elektronike 
(http://www.bankofalbania.org/web/vrojtime_3405_1.php). 
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çeliku, Ermelinda Kristo, Merita Boka
Mekanizmi i transmetimit monetar në Shqipëri - Gramoz Kolasi, Hilda Shijaku, Diana 
Shtylla
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