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editorial 

SFidat e ardhShme të BankëS Së ShqiPëriSë

nga prilli i vitit 1992, Banka e Shqipërisë gëzon atributet e një banke 
qendrore bashkëkohore. në këta 20 vjet, Banka e Shqipërisë i ka shërbyer 
qytetarëve shqiptarë, si institucioni i cili mbështet qëndrueshmërinë e rritjes 
ekonomike, reformat strukturore dhe ritmin e integrimit të Shqipërisë në tregjet 
dhe ekonominë globale. 

Fakti se integrimi financiar është një prej elementeve kryesore të integrimit 
të përgjithshëm të vendit në Bashkimin evropian përbën tashmë një njohuri 
publike. në këtë këndvështrim roli i sistemit bankar dhe në terma më të 
përgjithshëm ai i sistemit financiar, është thelbësor dhe sfidat në këtë drejtim 
janë të shumta. 

në terma të stabilitetit makroekonomik, roli i Bankës së Shqipërisë mbetet 
sigurimi i ekzistencës së institucioneve financiare të shëndetshme dhe promovimi 
i integrimit financiar në bashkëpunim me strukturat e tjera institucionale. në 
këtë kuadër, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të kontribuojë me politika që 
mbështesin një bazament të shëndetshëm për stabilitetin financiar shqiptar. 

Politika monetare

Për të përmbushur objektivin e saj, ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, Banka 
e Shqipërisë do të kryejë analizat e nevojshme ekonomike dhe monetare, dhe 
do të adoptojë e zbatojë politikat e duhura monetare. në këtë kuadër, që prej 
vitit 1999, Banka e Shqipërisë ka konkretizuar objektivin e inflacionit si vlerë 
numerike 3 %, me një mundësi luhatjeje +/- 1.0 pikë përqindje në periudhën 
afatmesme. Strategjia e politikës monetare është shoqëruar me zbatimin e një 
regjimi të lirë të kursit të këmbimit dhe përdorimin e instrumenteve të politikës 
monetare për orientimin e normave afatshkurtra të interesit. një kuadër i tillë 
i politikës monetare është i suksesshëm për arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit 
të çmimeve dhe është shoqëruar me forcimin e mëtejshëm të ekuilibrave 
makroekonomikë. 

niveli i shënjestruar nga Banka e Shqipërisë për inflacionin mbështet 
procesin e integrimit në Bashkimin evropian, duke mundësuar një horizont të 
arsyeshëm kohor për konvergjencën reale e nominale të ekonomisë shqiptare. 
Për këtë arsye, edhe në vitet e ardhshme, objektivi i saj kryesor mbetet ruajtja 
e stabilitetit të çmimeve në intervalin e lartpërmendur. 

Procesi i vendimmarrjes së politikës monetare mbështetet nga një seri e 
tërë analizash kërkimore, vrojtimesh e parashikimesh mbi vlerësimin e situatës 
monetare dhe të zhvillimeve ekonomike në Shqipëri. objektivi kryesor i punës 
kërkimore është të ndihmojë vendimmarrësit në njohjen sa më të saktë të 
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realitetit ekonomik shqiptar për hartimin dhe zbatimin e politikës monetare, 
në përputhje me objektivin kryesor të saj. njëkohësisht, ajo ndihmon dhe 
vetëvlerësimin e aftësisë së Bankës së Shqipërisë në përmbushjen e angazhimit 
për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve.

Puna kërkimore

deri tani, analizat kërkimore janë përqendruar në studime mbi transmetimin 
e politikës monetare, rritjen ekonomike, sektorin fiskal dhe atë të jashtëm. 
Por, periudha e krizës dhe ajo pas saj nxorën në pah nevojën për rivlerësimin 
e kuadrit të politikës monetare dhe analizave kërkimore në ndihmë të 
saj. rrjedhimisht, edhe në të ardhmen busulla e Bankës së Shqipërisë 
do të vazhdojë të jetë e orientuar drejt rritjes së kapaciteteve teknike për 
përmirësimin e mëtejshëm të analizës dhe modeleve parashikuese me qëllim 
rritjen e besueshmërisë së tyre.

në kuadër të përmirësimit të analizave kërkimore dhe modeleve 
parashikuese, Banka e Shqipërisë do të përdorë për herë të parë modelet 
dSGe1 për makromodelimin e ekonomisë, të politikës fiskale dhe të sektorit 
financiar. 

aktiviteti statistikor

Për kryerjen e analizave kërkimore dhe studimeve nevojiten të dhëna të 
sakta dhe të besueshme. Banka e Shqipërisë është një burim i rëndësishëm 
i informacionit statistikor për institucione të ndryshme si dhe për publikun 
e gjerë. ajo grumbullon informacion mbi shumë sektorë të ekonomisë dhe 
publikon statistikat përkatëse pas një përpilimi të kujdesshëm. në periudhën 
afatmesme, prioritet i punës së Bankës së Shqipërisë do të jetë përafrimi i 
legjislacionit, i metodologjisë dhe i produkteve statistikore me standardet e 
strukturave përkatëse të Bashkimit evropian si komisioni evropian, Banka 
qendrore evropiane dhe eurostati. 

në kuadër të plotësimit të këtij prioriteti, Banka e Shqipërisë po investon 
në burime njerëzore dhe financiare në drejtim të automatizimit të procesit të 
raportimit dhe përpunimit statistikor. Projekti për konceptimin dhe vendosjen 
e një zgjidhjeje teknologjike afatgjatë do të mundësojë raportimin dhe 
kontrollin elektronik dhe do të kontribuojë në përmirësimin e konsiderueshëm 
të produktit statistikor si për nevoja të mbikëqyrjes bankare, ashtu edhe në 
drejtim të prodhimit të statistikave zyrtare të Bankës së Shqipërisë. Projekti 
për automatizimin e sistemit të raportimit parashikon rishikimin e bazës 
rregullative, rishikimin dhe harmonizimin e formave të raportimit, trajnimin 
e subjekteve raportuese, vendosjen dhe testimin e aplikimit paralelisht me 
sistemin ekzistues.

Sistemi i pagesave

në mënyrë që një ekonomi bashkëkohore të funksionojë si duhet, agjentët 
ekonomikë duhet të jenë në gjendje të kryejnë transaksione të sigurta dhe 
1 Modelet DSGE - Dynamic Stochastic General Equilibrium Models.
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efikase. Sistemi i pagesave, klerimi dhe marrëveshjet për shlyerjen kanë një 
rëndësi thelbësore për mirëfunksionimin e sistemit financiar dhe kryerjen e 
transaksioneve mes agjentëve ekonomikë. në Shqipëri është Banka qendrore 
ajo që garanton funksionimin normal të sistemit të pagesave, si një kusht i 
nevojshëm për zbatimin efektiv të politikës monetare të ndjekur prej saj si dhe 
për zhvillimin e rritjen e sistemit financiar. në zbatim të kësaj detyre, Banka 
e Shqipërisë administron dhe operon dy sisteme pagesash ndërbankare - një 
sistem pagesash për shlyerje në kohë reale (aiPS) dhe një sistem për klerimin 
e pagesave me vlerë të vogël (aeCh) - të cilat përbëjnë bazën për pagesat në 
vend dhe për lidhjen me sistemet ndërkombëtare të pagesave. Gjithashtu, në 
përmbushje të objektivit të lartpërmendur Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë 
edhe rolin e mbikëqyrësit dhe katalizatorit të sistemeve të pagesave. 

duke patur si udhërrëfyese praktikat më të mira ndërkombëtare, Banka e 
Shqipërisë po punon për përafrimin e legjislacionit shqiptar me atë evropian 
në fushën e pagesave. Për këtë qëllim, në periudhën afatmesme do të krijojë 
një kuadër rregullator për mbikëqyrjen më aktive dhe të kujdesshme të sistemit 
të pagesave. Gjithashtu, me synim mbështetjen e përdorimit të instrumenteve 
të pagesave, Banka e Shqipërisë po punon për krijimin e një kuadri rregullator 
modern të shërbimeve të pagesave dhe parasë elektronike. në këtë kuadër 
vlen për t'u theksuar gjithashtu se, në te ardhmen e afërt, Banka e Shqipërisë 
do të krijojë për herë të parë në tregun shqiptar procedura dhe rregulla të reja 
për ankimimin jashtë gjyqësorit të konflikteve midis ofruesve dhe përdoruesve 
të këtyre shërbimeve të pagesave, duke fuqizuar në këtë mënyrë mbrojtjen e 
konsumatorëve. 

komunikimi 

Besueshmëria, transparenca dhe përgjegjshmëria janë tre shtyllat e 
strategjisë së komunikimit të Bankës së Shqipërisë. në këtë mënyrë, ajo synon 
të komunikojë efektivisht me qytetarët shqiptarë dhe median. në këtë kuadër, 
Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të informojë publikun mbi zhvillimet që 
ndikojnë tregjet financiare dhe do të jetë e vëmendshme ndaj interesave 
publikë dhe nevojave të tregut. 

Vitet e fundit, komunikimi i Bankës së Shqipërisë ka shënuar hapa të 
rëndësishëm, sidomos në drejtim të transparencës së vendimmarrjes së 
politikës monetare, gjë që e cila e përafron dhe më tej atë me Bankën 
qendrore evropiane. 

në përmbushje të mandatit të saj, Banka e Shqipërisë ka punuar këto 7 vjet 
edhe për edukimin e të gjithë aktorëve të ekonomisë, siç janë sipërmarrësit 
institucionalë dhe të tregut, përfaqësuesit e medias dhe të sistemit arsimor të 
vendit etj., duke synuar forcimin e besueshmërisë institucionale në kuadrin e 
objektivave dhe përgjegjësive të mirëpërcaktuara. 

edhe pse nuk është një detyrim ligjor, Banka e Shqipërisë është angazhuar 
në projekte dhe programe të edukimit financiar të publikut dhe në veçanti atij 
në moshë të re, për të krijuar një mjedis financiarisht të ndërgjegjshëm, që 
kupton saktë dhe drejt Bankën e Shqipërisë dhe vendimet e marra prej saj.
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në periudhën afatmesme, Banka e Shqipërisë synon shtrirjen e programeve 
të saj të edukimit në gjithë kurrikulën mësimore parauniversitare, duke filluar 
nga arsimi bazë 9-vjeçar deri në gjimnaz. kjo strategji e Bankës së Shqipërisë 
është në linjë me rekomandimet e oeCd-së, sipas të cilave: edukimi financiar 
duhet të fillojë në një moshë sa më të hershme.

në funksion të rritjes së transparencës dhe edukimit të publikut, Banka e 
Shqipërisë për herë të parë do të çelë muzeun e saj, ku do të ekspozojë për 
publikun e gjerë koleksionin e saj numizmatik. ai nuk do të ketë trajtën e një 
muzeu klasik, ku vizitorët mund të shohin vetëm ekspozita me monedha dhe 
kartëmonedha që nga lashtësia deri në ditët tona. nën shembullin e bankave 
të tjera qendrore evropiane, ai do të ketë një karakter ndërveprues, duke i 
mësuar vizitorëve më shumë mbi objektivat, rolin dhe veprimtarinë e Bankës 
qendrore në Shqipëri. 

një tjetër iniciativë e lidhur me edukimin e publikut do të jetë dhe krijimi 
i një shkolle verore, ku specialistët e Bankës do të ndajnë njohuritë e tyre 
me studentë, të cilët janë të interesuar të mësojnë më shumë mbi zbatimin e 
metodave empirike në fushat e kërkimit ekonomik. Përmbajtja e kurrikulës së 
kësaj shkolle do të jetë në të njëjtat nivele me ato të zbatuara në universitete 
dhe do të zhvillohet me mbështetjen e ekspertëve të Bankës së Shqipërisë. 
Fondi i Bibliotekës së Bankës, studimet shkencore dhe të dhënat statistikore 
të disponueshme prej saj do të shërbejnë si bazë e literaturës së kurrikulës 
akademike. 

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë synon të hedhë hapa konkretë në kuadër 
të hartimit dhe zbatimit të një strategjie kombëtare për edukimin financiar 
të publikut. me iniciativën e saj, si hap të parë në këtë drejtim, ajo do të 
mbledhë në një tryezë të përbashkët diskutimi të gjithë aktorët e interesuar të 
vendit. një strategji e plotë, ku secili aktor jep kontributin e vet në ndihmë të 
rritjes së kulturës financiare të qytetarëve të çdo moshe, është investimi më i 
mirë për rritjen e mirëqenies së vendit.

kushtet teknologjike dhe infrastrukturore

natyrisht, kushtet teknologjike dhe infrastrukturore kanë rolin e tyre në 
zhvillimin normal dhe eficient të punës. Projektet për zhvillimin e infrastrukturës 
teknologjike synojnë lehtësimin e mëtejshëm të një sërë procesesh pune, 
ndërkohë që rritja e sigurisë së mëtejshme të sistemeve mbetet përparësi 
maksimale. në funksion të veprimtarisë së përditshme të punës së Bankës së 
Shqipërisë, dy ndërtesat nga më të spikaturat e kryeqytetit shqiptar, godina nr. 
1 në sheshin “Skënderbej” dhe ish-hotel “dajti” po i nënshtrohen projekteve 
të rikonstruksionit, me angazhimin e theksuar të Bankës për ruajtjen e 
trashëgimisë kulturore dhe përmirësimin e mjedisit të qytetit të tiranës. 

Pavarësisht shumëllojshmërisë së sfidave, realizimi i tyre synon të përmbushë 
një qëllim të vetëm: aspiratën për të qenë e denjë për të aderuar në familjen 
e madhe evropiane duke ecur në një hap me homologet e saj. kjo aspiratë 
skicon rrugën që Banka e Shqipërisë do të ndjekë vitet e ardhshme. 
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Fjalime e Prezantime të 
adminiStratorëVe të BankëS 

Së ShqiPëriSë
në aktiVitete Brenda e jaShtë 

Vendit
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Fjala e GuVernatorit të BankëS Së ShqiPëriSë 
z. ardian Fullani 

në tryezën e rrumbullakët: 
“kolaterali, kredia, tregu dhe ligji”, 

12 korrik 2011

të nderuar drejtues të bankave,

të nderuar pjesëmarrës,

është kënaqësi e veçantë të hap punimet e forumit të radhës, të cilin 
e kemi titulluar “kolaterali, kredia, tregu dhe ligji”. tryeza e sotme do të 
analizojë me kujdes të gjithë faktorët që ndikojnë në kreditimin cilësor dhe të 
sigurt të ekonomisë. Për këtë arsye kemi një prezencë të shtuar institucionesh 
shtetërore, të cilat përfitoj nga rasti t’i përshëndes dhe t’i uroj mirëseardhjen 
në këtë tavolinë diskutimesh.

në tre vitet e fundit kemi qenë dëshmitarë të disa ngjarjeve që kanë tejkaluar 
kufijtë normalë të pritshmërisë, duke imponuar një tërësi ndryshimesh. Për 
rrjedhim, janë prekur në mënyrë të gjithanshme tregjet, strukturat, institucionet, 
madje edhe konceptimet ekonomike. megjithatë, ndërkohë që ekonomia 
shqiptare është influencuar nga zhvillimet financiare ndërkombëtare, me 
kënaqësi konstatojmë se ajo ka demonstruar një shkallë të lartë rezistence 
dhe qëndrueshmërie.

 Siç e kam deklaruar edhe herë të tjera, Shqipëria është një nga vendet që:

•	 nuk përjetoi falimentim bankash apo injektime të kapitalit nga ana e 
shtetit;

•	 përballoi me shumë kurajë krizën e besimit ndaj sistemit bankar dhe ku 
ndërmjetësimi financiar nuk u ndal për asnjë moment;

•	 vazhdoi të regjistrojë terma pozitivë rritjeje, pavarësisht se në një ritëm 
më të ngadaltë;

•	 vazhdoi të mbajë të mirankoruara pritshmëritë inflacioniste gjatë gjithë 
kohës;

•	 kostot shtesë që pasuan goditjet e gjeneruara nga kriza ndërkombëtare 
ishin të papërfillshme dhe plotësisht të absorbueshme.

kjo performancë dhe ky imunitet, nuk është produkt rrethanash rastësore. 
aktiviteti ekonomik në rritje dhe stabiliteti i sektorit financiar pasqyrojnë:

•	 koordinimin e suksesshëm të politikave ekonomike të ndërmarra para 
dhe gjatë krizës;

•	 kryerjen e reformave strukturore që para periudhës së krizës dhe 
vazhdimin e tyre edhe gjatë saj;

•	 kujdesin e veçantë të Bankës së Shqipërisë, veçanërisht në periudhën që 
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i parapriu krizës, në drejtim të forcimit të stabilitetit financiar nëpërmjet 
një serie veprimesh rregullative dhe administrative të mbikëqyrjes 
bankare;

•	 konsolidimin dhe zgjerimin e tregut nëpërmjet përfshirjes në skemën e 
mbikëqyrjes bankare të të gjithë operatorëve financiarë jobanka, si dhe 
nëpërmjet licencimit të operatorëve të rinj të faktoringut. 

Stadi aktual pozitiv i zhvillimit ekonomik na jep mundësi për thellimin e 
reformave strukturore në një horizont afatgjatë, për të çimentuar avantazhet 
krahasuese që ka vendi, parë në një kontekst jo vetëm kombëtar dhe rajonal, 
por edhe më gjerë. rikthimi në normat e mëparshme të rritjes, nga një 
këndvështrim global, është një sfidë e vështirë e cila kërkon një kombinim me 
produktivitet të lartë të tokës, të kapitalit dhe të punës. 

në terma konkretë, rritja ekonomike për vitin 2010 ka qenë në nivelin 
3.9%. kjo rritje ekonomike është mbështetur kryesisht nga kërkesa e huaj 
dhe rritja e eksporteve vendase, ndërsa kërkesa e brendshme ka njohur 
ngadalësim. ekonomia shqiptare pritet të arrijë një nivel rritjeje prej 5% për 
dy vitet e ardhshme, duke reflektuar kështu pritshmëritë optimiste. Banka e 
Shqipërisë, edhe në deklaratat e mëparshme, ka bërë të ditur se norma e 
inflacionit është nën kontroll dhe, deri në fund të vitit, kjo normë do të mbetet 
brenda objektivit të saj.

zhvillimet e sistemit bankar, tregojnë se vazhdon rritja e veprimtarisë së tij, 
megjithëse me ritme më të ulëta krahasuar me periudhën përpara shfaqjes së 
krizës financiare ndërkombëtare. Gjatë vitit 2010 e në vijim, aktiviteti i sistemit 
bankar është rritur ndjeshëm, mbështetur në rritjen jo vetëm të depozitave por 
edhe të procesit kredidhënës të ekonomisë, respektivisht me rreth 18 dhe 10% 
në terma vjetorë, për muajin maj 2011. Sistemi bankar vijon të paraqitet me 
një likuiditet të kënaqshëm dhe i mirëkapitalizuar. raporti i mjaftueshmërisë 
së kapitalit arrin në rreth 15%; ndjeshëm më lart se kufiri rregullator prej 12%, 
çka dëshmon për një aftësi të kënaqshme të sistemit bankar në përballimin e 
sfidave të ardhshme të zhvillimit.

Banka e Shqipërisë në vazhdimësi ka kryer testet periodike të rezistencës. 
Siç tregon edhe testi i fundit, të gjitha bankat që operojnë në Shqipëri janë të 
afta të vazhdojnë veprimtarinë edhe në raste goditjesh ekstreme në ekonomi. 
konkluzionet që dalin nga testet e rezistencës nuk janë të rastësishme. modeli 
ynë mbikëqyrës ka qenë prudent, proaktiv dhe parandalues.ai ka një shtrirje të 
njëtrajtshme përgjatë gjithë periudhës që i parapriu krizës, pas shpërthimit të 
saj, e deri në ditët e sotme. në mënyrë aspak rastësore, në vitet e ekspansionit 
të kreditimit i kushtuam kujdes:

•	 mbulimit të çdo leku të dhënë hua me kolateral të mjaftueshëm;
•	 përfundimit në kohë të regjistrit të kredive;
•	 ndalimit të kreditimit në monedha të huaja të pambrojtura, siç ishte ai 

në franga zvicerane dhe në jen japonez;
•	 zbatimit të një politike shumë të kujdesshme në provigjonimin e kredive, 

veçanërisht të atyre në monedhë të huaj të pambrojtur;
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•	 përmirësimit të qeverisjes, të kontrollit të brendshëm dhe të administrimit 
të rrezikut;

•	 krijimin e fleksibilitetit të duhur për të ristrukturuar kreditë ekzistuese dhe 
njëkohësisht, për të furnizuar ekonominë me kredi të re.

më lejoni të sjell në kujtesën tuaj, forumin e parë të hapur në pranverën 
e vitit 2008, ku në fjalën time kam thënë, citoj: “... politika monetare dhe 
stabiliteti financiar janë dy gjëra të lidhura në mënyrë të pandashme me 
njëra-tjetrën. Personalisht, e kam të vështirë të përcaktoj se nga anon balanca 
në ditët e sotme. Gjithsesi, jam i bindur se çdo investim që bëjmë sot për 
të garantuar stabilitetin financiar do të na kthehet në eficiencë të shtuar të 
politikës monetare.”.

e gjitha kjo na çon në konkluzionin se këto arritje nuk janë të rastësishme. 
ato janë fryt i një pune të vazhdueshme, këmbëngulëse, vizionare dhe 
gjithëpërfshirëse. një argument tjetër ku do të doja të ndalesha në vazhdim, 
ka të bëjë me kreditimin e ekonomisë. kreditimi i ekonomisë është një nga 
faktorët e rëndësishëm në promovimin e zhvillimit ekonomik. ai duhet të 
shihet jo vetëm si katalizator ekonomik, por edhe si burim i qëndrueshmërisë 
së ardhshme të vetë operatorëve bankarë. në këtë proces, një theks i veçantë 
duhet të vihet mbi cilësinë e kreditimit, mbi analizën që duhet ta shoqërojë 
atë, si dhe mbi cilësinë e menaxhimit të rreziqeve të lidhura drejtpërsëdrejti 
me këtë proces apo me veprimtaritë e tjera të bankave.

një nga goditjet e para që gjeneron kriza financiare, ndërmjet të tjerash, 
është dhe goditja e sistemit të kreditimit. krizat financiare paraqesin më 
shumë vështirësi, kjo sepse ato zgjasin në kohë dhe prekin çdo qelizë të 
ekonomisë. nga ky “rregull” nuk ka përjashtime, pavarësisht faktit nëse i 
referohemi ekonomive të zhvilluara apo ekonomive në zhvillim, ku bëjnë 
pjesë edhe vendet e rajonit tonë.

Për këtë qëllim, lajtmotivi i sotëm i reformave strukturore në kuadrin global, 
është rregullimi, zgjerimi dhe thellimi i tregjeve.

tregu i shitblerjes së pasurive të paluajtshme, tregu me shumicë i aksioneve 
dhe i letrave me vlerë të korporatave duhet të jetë i hapur 24 orë, për këdo që 
dëshiron të blejë apo të shesë. ky është koncepti bazë i ekonomisë së tregut. 
Pa këtë funksion tregu fragmentohet, kalon në ngërç, nuk funksionon, duke 
ndikuar kështu në aktivitetin e agjentëve ekonomikë e për rrjedhim edhe në 
rritjen e kredive të këqija.

Sipas të dhënave më të fundit, kreditë me probleme aktualisht kanë arritur 
nivelin rreth 15%. kjo rritje pasqyron vështirësinë në likuiditet që ka një pjesë 
e bizneseve dhe e individëve, duke çuar në pamundësinë e këtyre të fundit 
për të vazhduar shlyerjen periodike të detyrimeve ndaj bankave. Banka e 
Shqipërisë konstaton se sistemi bankar po i kushton një vëmendje më të 
madhe menaxhimit të marrëdhënieve me klientelën, veçanërisht me klientët 
që ndodhen në vështirësi financiare.
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në shumë raste, negociatat midis bankave e klientëve kanë rezultuar në 
ristrukturim të kredive, për t’i dhënë një frymëmarrje më të madhe ecurisë së 
bizneseve.

natyrisht, nuk kanë munguar rastet e pamundësisë së plotë të kredimarrësve 
për të shlyer detyrimet e tyre, raste të cilat kanë përfunduar në procedura 
gjyqësore e deri në ekzekutim të hipotekës.

është pikërisht ky fenomen - ekzekutimi i kolateraleve - i cili ka qenë 
shqetësim për industrinë bankare dhe që ka shtyrë Bankën e Shqipërisë të 
thërrasë këtë tryezë. Vështirësitë duket se nuk janë vetëm të natyrës ligjore, 
por shpeshherë, dalin në pah në sajë të sjelljeve burokratike të institucioneve 
të përfshira. Banka e Shqipërisë ka bërë një analizë të këtyre vështirësive 
në komunikim me aktorët e interesuar, siç janë bankat dhe shoqëritë e 
përmbaruesve privatë dhe shtetërorë.

më lejoni të listoj në mënyrë të përmbledhur disa nga këto probleme sipas 
kategorive përkatëse:

kundërshtimi i veprimeve përmbarimore

në një numër të konsiderueshëm rastesh, bankat ngrenë pretendimet si më 
poshtë:

•	 zgjatja e procedurës së ekzekutimit të detyrueshëm;
•	 marrja e masës së pezullimit të veprimeve përmbarimore nga ana e 

gjykatës, pa u plotësuar kriteret ligjore të depozitimit të provave, deri 
në injorimin e argumenteve të bankës;

•	 mosthirrja e bankave si palë të treta, duke shkelur parimin e procesit të 
duhur ligjor.

 
Për më tepër, vërehet se mundësitë e pezullimit të proceseve gjyqësore deri 

në marrjen e formës së prerë, rriten me rritjen e shumave që janë në proces 
ekzekutimi dhe kundërshtimi.

masa për sigurimin e padisë

një tjetër pretendim nga industria bankare lidhet me vendimet e gjykatave 
për masën e sigurimit të padisë. Shqyrtimi dhe vendimmarrja e gjykatës 
kryhet pa praninë e palës kreditore dhe si pasojë, pa u shqyrtuar dëmi që 
i shkaktohet kësaj pale, duke shkelur në këtë mënyrë parimin e barazisë së 
palëve dhe duke zgjatur me muaj të tërë pezullimin e procesit të ekzekutimit.

Situata rëndohet edhe më tej, kur vërehet se marrja e masës së sigurimit të 
padisë, sipas dispozitave të kodit, duhet të bazohet në prova shkresore dhe 
jo në vlerësime të kryera në kohën e marrjes së kredisë, të cilat ndryshojnë 
ndjeshëm nga vlerësimet në kohën e kryerjes së procesit, duke manipuluar 
masën e sigurimit të padisë.
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afatet e gjykimit të çështjeve

nga komuniteti i bankave ngrihet pretendimi se vonesat e dukshme në 
lëshimin e urdhrave të ekzekutimit, konsistojnë në zbardhjen e këtyre vendimeve 
dhe si pasojë, në tejkalimin e afateve ligjore në gjykimin e çështjeve.

Për fat të keq, konstatohet se vonesat në gjykim dhe shtyrjet e afateve kanë 
nxitur debitorët në moskthimin e kredive, duke favorizuar kredimarrësit me 
probleme.

Përveç problemeve të ndeshura me gjykatat, ekzistojnë edhe një sërë 
çështjesh që ndeshen gjatë procedurave përmbarimore, të përmbledhura 
shkurtimisht më poshtë:

•	 vendosja fiktive e sekuestrimit apo e zotërimit të sendit;
•	 reduktimi spekulativ i çmimit të sendit, në dëm të interesave të kreditorit;
•	 mungesa e procedurave për pasuritë e paluajtshme, të ndërtuara pa 

leje ndërtimi;
•	 mungesa e transparencës dhe garantimi i një procesi me integritet për 

sendet në ekzekutim.

lista e problematikave është edhe më e gjatë, çka tregon se problemet 
që ndeshen janë të shumta. megjithatë, duket se marrëdhënia me shoqëritë 
përmbaruese ka pësuar një përmirësim cilësor pas miratimit të kuadrit ligjor 
dhe hyrjes në treg të përmbaruesve privatë.

nga bashkëpunimi i bankave me këto shoqëri rezulton se:

•	 ka një prirje të dukshme në rritje për respektimin e afateve të ekzekutimit, 
si dhe për shfrytëzimin sa më të mirë të hapësirave ligjore;

•	 ka rritje të efikasitetit në procedurat e njoftimeve;
•	 ka rritje të asistencës në marrëdhëniet me organet shtetërore përkatëse, 

si dhe pjesëmarrje aktive e të specializuar në Gjykatë, në procese të 
iniciuara nga debitori; dhe

•	 paanshmëri, profesionalizëm, transparencë në trajtimin e çështjeve.

takimi i sotëm, nëpërmjet unifikimit të qëndrimit të të gjitha institucioneve 
pjesëmarrëse, do t‘i përcjellë një mesazh të qartë ndërgjegjësimi të gjithë 
aktorëve të përfshirë në këtë proces, publikut, bizneseve, individëve dhe 
çdo kredimarrësi potencial, se ekzekutimi i kolateraleve mbetet një shtyllë e 
rëndësishme në ruajtjen e qëndrueshmërisë së sistemit bankar dhe më gjerë, 
të stabilitetit financiar.

 në mbështetje të tematikës së këtij forumi, si dhe për të pasur një 
panoramë të përgjithshme lidhur me këtë çështje, janë përftuar informacione 
mbi problematikat që lidhen me këtë proces jo vetëm nga sistemi bankar 
por edhe nga përmbaruesit, si publikë ashtu edhe privatë. Për më tej, janë 
realizuar takime paraprake të nivelit teknik, me palët e interesit të përfshira në 
procesin e ekzekutimit të kolateraleve.
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në këto takime, janë hedhur disa ide të cilat mund të gjejnë zbatim në 
të ardhmen e afërt për të adresuar shqetësimet e ngritura dhe mund të jenë 
objekt diskutimi në këtë tryezë të sotme.

konkretisht nevojitet që:

•	 të organizohen trajnime të grupeve të ndryshme pjesëmarrëse në 
procesin e ekzekutimit të kolateraleve, me qëllim evidentimin e 
problematikave të legjislacionit përkatës, si dhe kuptimin më të mirë të 
qëllimit të këtij legjislacioni;

•	 të nxitet unifikimi i vendimeve për çështje konfliktuese. Për këtë qëllim 
nevojitet që grupet e interesit, të cilat kanë çështje gjyqësore në proces, 
nëpërmjet përfaqësuesve të tyre ligjorë, të nxisin paraqitjen e çështjeve 
në Gjykatën e lartë, ku do të ndiqet procedura për kërkimin e një 
vendimi të unifikuar;

•	 të shikohet mundësia e rishikimit të kuadrit ligjor e rregullativ përkatës 
për të eliminuar të gjitha vështirësitë e identifikuara;

•	 aktorë të ndryshëm të tregut me interes në problematikën e ngritur, të 
ndihmojnë për zhvillimin e një fushate sensibilizuese për këtë qëllim;

•	 nëpërmjet asistencës së euralius-it, të hartohet një manual për çështjet 
praktike që lidhen me ekzekutimin e kolateralit.

këto masa do të jenë objekt i diskutimeve në vijim. e rëndësishme është, që 
mbasi të biem dakord, t’i përkthejmë ato sa më shpejt në një plan veprimi, me 
qëllim zgjidhjen në kohë të problemeve që lidhen me ekzekutimin e kolateralit.

të nderuar zotërinj,

Banka e Shqipërisë ka luajtur një rol të madh duke qëndruar si ruajtës jo 
vetëm për stabilitetin makroekonomik, por edhe për stabilitetin financiar të 
vendit. makroprudenca ka qenë fjala që ka mbizotëruar në komunikimin tonë 
me tregun, autoritetet dhe me publikun e gjerë.

atë e kemi përkthyer si një domosdoshmëri për më shumë kapital, më shumë 
likuiditet, më shumë aftësi paguese të sistemit bankar. Për rrjedhojë, sektori 
bankar shqiptar, për asnjë çast, nuk ka përjetuar ngërç. Banka e Shqipërisë i 
ka dhënë dhe vazhdon t’i japë likuiditetin e nevojshëm sistemit bankar, duke i 
sjellë frymëmarrjen e nevojshme jo vetëm tregut, por gjithë ekonomisë.

Politikat e kujdesshme dhe rregullimet ligjore të kryera në kohë, nga njëra 
anë garantuan një mbikëqyrje bankare efektive dhe nga ana tjetër mundësuan 
një shkallë të kënaqshme aksesi të biznesit në kredinë bankare.

Sigurisht që bankat janë krijuar për të dhënë kredi, por para së gjithash, 
duhet të mbajmë parasysh se rëndësi më të madhe se kreditimi i një biznesi të 
veçantë apo se portofoli i një banke të veçantë, përbën stabiliteti i depozitave 
të popullatës, të individëve të thjeshtë. Për më tepër, biznesi duhet të rikalibrojë 
pozicionin e tij në raport me zhvillimet e fundit, si në ekonominë e brendshme 
ashtu edhe në atë të jashtme. 
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ai duhet të synojë produktivitet më të lartë, kryesisht nëpërmjet evidentimit 
të të gjitha avantazheve krahasuese, në raport me spektrin e ndryshimeve 
globale.

Banka e Shqipërisë ka qenë dhe do të jetë vokale në rolin dhe mbështetjen 
e ekonomisë me kredi. Vizioni i saj i së ardhmes është: më shumë stabilitet, 
më shumë investime të huaja, më shumë kredi, për të siguruar një zhvillim të 
qëndrueshëm dhe një integrim të natyrshëm me familjen evropiane.

ju 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, 

27 korrik 2011

Sot, në datën 27 korrik 2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori 
në shqyrtim dhe miratoi deklaratën e Politikës monetare për gjashtëmujorin 
e parë të vitit 2011. Pasi u njoh me zhvillimet më të fundit ekonomike dhe 
financiare në vend, si dhe në vijim të diskutimeve mbi ecurinë e pritur të tyre 
në të ardhmen, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë 
të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 5.25%. në opinionin e 
këshillit, kushtet monetare aktuale janë të përshtatshme për përmbushjen e 
objektivit të inflacionit dhe për vazhdimin e stimulimit të aktivitetit ekonomik.

më lejoni në vijim të bëj një pasqyrë të zhvillimeve ekonomike, si dhe të 
çështjeve kryesore të diskutuara në mbledhjen e sotme.

***

ekonomia shqiptare ka vijuar të shënojë rritje gjatë gjysmës së parë të 
vitit 2011, ndonëse në prani të sfidave shtesë të gjeneruara nga ambienti 
i brendshëm dhe i jashtëm ekonomik. tensionet në ekonomitë e në tregjet 
financiare botërore, si dhe rritja e çmimeve të lëndëve të para dhe të 
produkteve ushqimore, kanë ushtruar një ndikim frenues në aktivitetin 
ekonomik në vend. Faktori i parë ka rritur pasigurinë e agjentëve ekonomikë 
si dhe primet e rrezikut në tregjet financiare, ndërkohë që inflacioni i lartë 
i importuar nga tregjet botërore ka dhënë ndikim frenues në kërkesën e 
brendshme dhe ka rritur pritjet inflacioniste në vend. Pavarësisht faktorëve të 
pafavorshëm, produkti i brendshëm bruto ka shënuar rritje, balancat kryesore 
makroekonomike dhe stabiliteti financiar mbeten të qëndrueshëm.

Sipas të dhënave të inStat-it, ekonomia shqiptare shënoi një rritje vjetore 
prej 3.4% në tremujorin e parë të vitit, e mbështetur nga stimuli fiskal i 
kësaj periudhe dhe kërkesa e huaj për produkte e shërbime shqiptare. nga 
ana tjetër, konsumi dhe investimet private vijojnë të mbeten të ngadalta, 
duke reflektuar respektivisht një sjellje më të kujdesshme konsumatore dhe 
ekzistencën e kapaciteteve të lira prodhuese në ekonomi.

Banka e Shqipërisë gjykon se aktiviteti ekonomik ka regjistruar një rritje të 
ngjashme edhe në tremujorin e dytë të vitit, por me një kontribut më të lartë të 
sektorit privat dhe ngadalësim të sektorit publik e të kërkesës së huaj.

ecuria e çmimeve të konsumit ka qenë nën presione të shtuara inflacioniste 
në gjashtëmujorin e parë të vitit 2011, kryesisht si pasojë e rritjes së çmimeve 
të huaja në tregjet botërore. inflacioni mesatar vjetor në tremujorët e parë 
dhe të dytë të vitit shënoi përkatësisht 4.0% dhe 4.1%.
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në aspektin e përbërësve të shportës së konsumit, çmimet e produkteve të 
përpunuara ushqimore kanë dhënë ndikimin kryesor në formimin e inflacionit 
vjetor. kontributi i tyre në inflacionin total është luhatur rreth nivelit 55%, duke 
qenë afër rekordeve historike të këtij treguesi. krahas tyre, një kontribut të 
shtuar në rritjen e çmimeve të konsumit ka dhënë edhe inflacioni i mallrave 
të konsumit joushqimor, në të cilin bëjnë pjesë nafta dhe mallra e shërbime 
të tjera të konsumit të përditshëm. nga ana tjetër, kontributi në inflacion i 
ushqimeve të papërpunuara ka qenë në nivele të qëndrueshme.

rritja graduale e ofertës së produkteve ushqimore vendase gjatë tremujorit 
të dytë, ka balancuar efektin e rritjes së çmimeve të këtyre produkteve në 
tregjet ndërkombëtare. Së fundi, çmimet e administruara dhe rritja e akcizës 
për disa produkte kanë patur një ndikim rritës në inflacionin vjetor, por në një 
masë më të vogël në krahasim me vitin e kaluar.

në aspektin makroekonomik, inflacioni në këtë periudhë është ndikuar 
nga një sërë faktorësh, me intensitet të ndryshëm dhe kahe të kundërta 
veprimi. Presionet inflacioniste në kahun rritës janë prodhuar më së shumti 
nga koniunktura e çmimeve të lëndëve të para dhe të mallrave bazë në 
tregjet ndërkombëtare. inflacioni i importuar është transmetuar direkt në 
rritjen e çmimeve të një pjese të mallrave të konsumit në vend. ai ka ushtruar 
gjithashtu presione shtesë mbi kostot e prodhimit dhe mbi pritjet inflacioniste, 
por këto efekte të raundit të dytë kanë mbetur të kontrolluara. nga ana 
tjetër, hendeku negativ i prodhimit ka vijuar të ushtrojë presione rënëse mbi 
ecurinë e çmimeve, duke balancuar pjesërisht efektin e rritjes së çmimeve të 
huaja. rritja e aktivitetit ekonomik vazhdon të jetë nën nivelin potencial të 
ekonomisë, duke lënë kapacitete të pashfrytëzuara në tregjet e punës e të 
kapitalit. në këto kushte, presionet inflacioniste nga sektori real i ekonomisë 
mbeten të kontrolluara. kjo ecuri reflektohet edhe në ecurinë e inflacionit 
bazë, i cili, ndonëse në rritje, mbetet i ankoruar pranë objektivit afatmesëm 
të Bankës së Shqipërisë.

njëkohësisht, treguesit monetarë kanë gjeneruar presione inflacioniste të 
përmbajtura, duke reflektuar edhe politikën e kujdesshme monetare të Bankës 
së Shqipërisë. në muajin mars, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë rriti 
normën bazë të interesit me 0.25 pikë përqindje, duke e çuar atë në nivelin 
5.25%. ky vendim u mor në përgjigje të presioneve të shtuara inflacioniste 
me origjinë nga jashtë. ai synoi të ruajë ankorimin e pritjeve të agjentëve 
ekonomikë për inflacionin dhe të minimizojë efektet e raundit të dytë. edhe 
pas kësaj rritjeje, kushtet e brendshme monetare mbeten stimuluese, duke 
i ofruar ekonomisë mbështetjen e duhur në këtë fazë të zhvillimit të saj. në 
përputhje me dimensionin kohor të veprimit, kjo masë vlerësohet të ketë qenë 
efektive në sinjalizimin e angazhimit të Bankës së Shqipërisë për respektimin 
e objektivit të saj të inflacionit dhe në kontrollin e pritjeve inflacioniste. 
Gjithashtu, ajo ka mbajtur të pandryshuar karakterin stimulues të politikës dhe 
të kushteve monetare, të reflektuara në norma krahasimisht të ulëta interesi, 
likuiditet të bollshëm në sistemin bankar dhe një kurs këmbimi favorizues për 
eksportet shqiptare.
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në vijim të fjalës time, do të ndalem në zhvillimet kryesore ekonomike që 
kanë përcaktuar ecurinë e inflacionit dhe në ecurinë e pritshme të tyre në të 
ardhmen.

në përputhje me ecurinë e ndjekur gjatë vitit të shkuar, rritja e ekonomisë 
shqiptare gjatë tremujorit të parë dhe të dytë të vitit 2011 është mbështetur 
më shumë nga rritja e sektorëve të industrisë e të shërbimeve. nën ndikimin 
e kërkesës së huaj, prodhimi në industri u rrit me 12.3% në terma vjetorë, 
duke dhënë kontributin kryesor në rritjen e aktivitetit ekonomik në tremujorin 
e parë. edhe sektori i shërbimeve, i udhëhequr nga dega ”tregti, hoteleri 
dhe restorante”, ka vijuar të mbështesë rritjen ekonomike, ndonëse në një 
masë më të vogël në krahasim me tremujorët e vitit të kaluar. rritja vjetore 
e këtij sektori shënoi 1.8% në tremujorin e parë të vitit. ecuria e sektorit të 
shërbimeve është e lidhur ngushtë me ecurinë e shpenzimeve konsumatore, 
të cilat do t’i trajtoj në vijim. Pas pesë tremujorësh tkurrjeje, sektori i ndërtimit 
shënoi një rritje vjetore prej 4.6%, i nxitur nga rritja e investimeve publike në 
këtë periudhë. Së fundi, sektori i bujqësisë ruajti norma të përafërta rritjeje 
dhe kontributi, si edhe në tremujorin e katërt të vitit të kaluar.

të dhënat e tërthorta të përftuara nga vrojtimet e bizneseve dhe treguesit 
monetarë sugjerojnë se kjo ecuri është dhe do të vijojë të jetë e njëjtë në 
tremujorin e dytë e në vazhdim.

nga kahu i kërkesës, aktiviteti ekonomik është mbështetur më shumë nga 
kërkesa e huaj dhe shpenzimet publike, ndërkohë që kontributi i sektorit privat 
ka qenë i vogël.

tregues të tërthortë mbështesin vlerësimin për një ecuri të dobët të konsumit 
privat në gjysmën e parë të vitit. ndonëse në kushtet e rritjes së të ardhurave 
të disponueshme dhe të përmirësimit të financimit bankar – sikurse tregohet 
nga rritja e punësimit, rritja e pagës reale dhe rritja e kredisë për konsum e 
banesa - besimi konsumator ka qenë në nivele të ulëta. konsumatori shqiptar 
vazhdon të ketë një sjellje të kujdesshme në kryerjen e shpenzimeve, duke 
shfaqur prej disa tremujorësh një preferencë të shtuar drejt kursimit. në mënyrë 
të natyrshme, kjo sjellje përbën një korrektim strukturor të modelit të konsumit 
të shfaqur gjatë viteve të shkuara, por ecuria e ngadaltë e shpenzimeve 
konsumatore reflekton njëkohësisht edhe pasigurinë e shtuar për të ardhmen.

ndërkohë që komponenti i parë është i mirëpritur, në kontekstin e ruajtjes 
së balancave makro dhe mikroekonomike, komponenti i dytë mund dhe 
duhet të korrigjohet: konsumi familjar ka hapësira të rritet e të stimulohet 
në periudhën afatshkurtër e afatmesme. duke u nisur nga pesha e madhe e 
konsumit në PBB, ecuria e tij do të kushtëzojë dukshëm rritjen ekonomike në 
këtë horizont kohor.

investimet private janë rritur me ritme të moderuara gjatë gjashtëmujorit të 
parë të vitit. kjo ecuri ilustrohet nga rritja e kredisë për investime dhe nga rritja 
e importit të mallrave kapitale. megjithëse kushtet financiare – gatishmëria, 
likuiditeti dhe normat e interesit bankar - paraqiten të përmirësuara ndjeshëm, 
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ekzistenca e kapaciteteve të lira në ekonomi kufizon kërkesën e bizneseve për 
investime. në afat të shkurtër, qëndrimi i aktivitetit ekonomik nën potencialin 
e ekonomisë kushtëzon një ecuri të ngadaltë të investimeve. në afat të 
mesëm e të gjatë, ecuria e investimeve do të reflektojë zhvillimet në ecurinë 
e kërkesës së brendshme e të huaj. në përputhje me nevojën për rritjen e 
konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare dhe një orientim më të madh të 
saj drejt eksportit, nxitja e investimeve, rritja e kapaciteteve prodhuese dhe 
adoptimi i proceseve e teknologjive më të avancuara duhet të jenë prioritete 
të politikave të zhvillimit të vendit, në aspektin makro dhe mikroekonomik.

Shpenzimet publike kanë dhënë një kontribut pozitiv në kërkesën agregate 
të gjysmës së parë të vitit 2011. Pas sjelljes konsoliduese të shfaqur vitin 
e kaluar, politika fiskale ka patur një natyrë stimuluese në këtë periudhë. 
Shpenzimet publike u rritën me 7.4% në terma vjetorë, të udhëhequra 
kryesisht nga shpenzimet korrente, por me një kontribut të shtuar pozitiv 
edhe nga shpenzimet kapitale. nga ana tjetër, të ardhurat buxhetore kanë 
qenë të ngadalta, duke u rritur me 1.1% në terma vjetorë. diferencat e ritmit 
të rritjes së të ardhurave e të shpenzimeve publike janë materializuar në 
zgjerimin e deficitit buxhetor. në terma të PBB-së, deficiti buxhetor në fund 
të gjashtëmujorit të parë qëndron në 4.1% ose rreth 1.5 pikë përqindje më 
shumë se një vit më parë. natyra ekspansioniste e politikës fiskale ka qenë 
më e pranishme në tremujorin e parë të vitit, ndërkohë që në tremujorin 
e dytë të tij ajo është shfaqur më e zbehtë. ritmet e rritjes së të ardhurave 
dhe shpenzimeve u reduktuan në tremujorin e dytë të vitit, duke e bërë të 
nevojshëm korrektimin e buxhetit të vitit 2011, për të ruajtur parametrat e 
shëndetit të financave publike në horizonte afatmesme e afatgjata. nga ana 
tjetër, marrja e masave për kontrollin e deficitit buxhetor nëpërmjet reduktimit 
të shpenzimeve publike nënkupton modelimin e stimulit fiskal në gjysmën e 
dytë të vitit.

kërkesa e huaj ka vijuar të japë një kontribut pozitiv në kërkesën agregate. 
Por, sikurse pritej, ndikimi pozitiv i saj është zbehur në krahasim me vitin e 
kaluar. në 5 muajt e parë të vitit, eksportet tona u rritën me 23.3% në terma 
vjetorë; një ritëm ky më i ulët se ai i regjistruar në vitin 2010. nga ana tjetër, 
përkeqësimi i termave të tregtisë dhe ecuria e kërkesës së brendshme ka nxitur 
rritjen e importeve në gjysmën e parë të vitit.

importet në vlerë shënuan një rritje vjetore prej 14.1% gjatë periudhës 
janar-maj, duke sjellë zgjerimin e deficitit tregtar. Pas ngushtimit të vërejtur 
gjatë vitit 2010, ky deficit u zgjerua me përafërsisht 8.8% në terma vjetorë 
gjatë kësaj periudhe.

thellimi i deficitit tregtar, flukset negative valutore në llogarinë e shërbimeve 
dhe reduktimi i remitancave janë reflektuar në zgjerimin e deficitit të llogarisë 
korrente në tremujorin e parë të vitit. në fund të këtij tremujori, ky deficit 
qëndron në nivelin 11.8% të PBB-së, duke ilustruar edhe një herë pozicionin 
e brishtë të sektorit të jashtëm të ekonomisë.

ecuria e të katër komponentëve të kërkesës ka prodhuar rritje ekonomike 
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pozitive, por nën potencial, gjatë gjysmës së parë të vitit. kapacitetet e lira në 
ekonomi kanë kontrolluar kostot e prodhimit dhe kanë gjeneruar presione të 
kontrolluara inflacioniste.

analiza e treguesve monetarë konfirmon gjithashtu vlerësimet për presione 
të kontrolluara inflacioniste. Vlerësimet tona sugjerojnë se ritmet e rritjes 
së ofertës monetare janë të moderuara dhe në përputhje me kërkesën e 
ekonomisë për para reale. në terma mesatarë, rritja vjetore e m3 shënoi 
11.3% për periudhën janar-maj, e nxitur nga rritja e qëndrueshme e 
depozitave në sistemin bankar. kërkesa për mjete monetare është dominuar 
nga kërkesa për financim e sektorit publik, ndërkohë që sektori privat ka 
patur një kërkesë më të moderuar. kredia për sektorin privat është rritur 
mesatarisht me 11.5% në pesë muajt e parë të vitit, një ritëm ky rreth 1.5 pikë 
përqindje më i lartë se ai i gjashtëmujorit të dytë të vitit të kaluar. në ndryshim 
nga vitet e shkuara, aktiviteti kreditues shfaq një orientim më të madh drejt 
përdorimit të monedhës sonë kombëtare: kredia në lekë është rritur me rreth 
14% deri në muajin maj. ecuria e kreditimit vazhdon të ndikohet nga kërkesa 
e moderuar për kredi, ndërkohë që edhe sistemi bankar ka adoptuar praktika 
të kujdesshme kredidhënieje, duke mbajtur kushte të shtrënguara kreditimi 
për segmente të veçanta të tregut.

zhvillimet në tregjet financiare kanë qenë të qeta, në reflektim të primeve 
të ulëta të rrezikut dhe situatës së mirë të likuiditetit. në tregun ndërbankar, 
normat e interesit janë luhatur pranë normës bazë të interesit, duke ndjekur 
rritjen e kësaj të fundit në muajin mars. rritja e normës bazë është ndjekur 
edhe nga yield-et në tregun primar të letrave me vlerë të qeverisë, ndërkohë 
që kjo rritje është reflektuar më pak në tregun e depozitave dhe të kredive 
në lekë, në funksion të faktorëve të likuiditetit dhe të rrezikut që shoqërojnë 
procesin e ndërmjetësimit financiar. kurba e yield-eve ka ruajtur pjerrësinë e 
saj, duke treguar për prime të ulëta të inflacionit në tregjet financiare.

duke përmbledhur ecurinë e pritur të ekonomisë në të ardhmen, 
projeksionet dhe vlerësimet tona sugjerojnë se rritja ekonomike do të mbartet 
edhe në pjesën e dytë të vitit. kërkesa agregate do të mbështetet më pak 
nga sektori publik dhe kërkesa e huaj, ndërkohë që sektori privat pritet të 
japë një kontribut më të madh në ekonomi. megjithatë, rritja ekonomike nuk 
pritet të mbyllë plotësisht hendekun negativ të prodhimit. ekonomia shqiptare 
do të vijojë të karakterizohet nga kapacitete të lira në tregun e kapitalit dhe 
të punës, duke shmangur spirale të mundshme pagë - inflacion, dhe duke 
prodhuar presione të përmbajtura inflacioniste në periudhën afatmesme.

Gjithashtu, në horizontin afatmesëm pritet një zbehje e inflacionit të 
importuar dhe shuarje e efektit të rritjes së çmimeve të administruara. në 
prani edhe të pritjeve të ankoruara inflacioniste të agjentëve ekonomikë, 
Banka e Shqipërisë gjykon se inflacioni i çmimeve të konsumit do të zbresë 
gradualisht pranë objektivit të saj prej 3% në periudhën e ardhshme.

***
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duke vënë në balancë informacionin e mësipërm, këshilli mbikëqyrës 
vlerësoi se presionet inflacioniste mbeten të larta në horizontin afatshkurtër, 
por ato mbeten të kontrolluara, dhe në horizontin afatmesëm pritet të ndjekin 
një trajektore rënëse. në mungesë të goditjeve të papritura, inflacioni pritet 
të jetë brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë përgjatë horizontit kohor të 
politikës monetare. Pritjet inflacioniste të agjentëve ekonomikë vazhdojnë të 
jenë brenda objektivit të inflacionit, çka është thelbësore në kushtet e pranisë 
së njëkohshme të hendekut negativ të prodhimit dhe të çmimeve të larta të 
huaja. Banka e Shqipërisë është plotësisht e angazhuar në ankorimin e pritjeve 
inflacioniste në përputhje me objektivin e saj për inflacionin dhe e gatshme 
të përmbushë mandatin e saj, duke shmangur materializimin e presioneve të 
qëndrueshme inflacioniste në inflacion.

ne gjykojmë se kushtet monetare janë të përshtatshme për të stimuluar 
rritjen ekonomike, pa gjeneruar presione inflacioniste shtesë. në kushtet 
e ekuilibrave të brishtë të ekonomisë shqiptare, kjo filozofi do të vijojë të 
udhëheqë veprimtarinë tonë edhe në periudhën e ardhshme.

në përfundim të diskutimeve, këshilli mbikëqyrës konkludoi se kushtet 
monetare paraqiten të përshtatshme për respektimin e objektivit të inflacionit 
në periudhën afatmesme dhe vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë 
të interesit, në nivelin 5.25%.
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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, 

31 gusht 2011

Sot, në datën 31 gusht 2011, 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 e financiare në vend, si dhe në vijim të 
diskutimeve mbi ecurinë e pritur të tyre në të ardhmen, këshilli mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, 
në nivelin 5.25%. Sipas opinionit të këshillit, kushtet monetare aktuale janë të 
përshtatshme për përmbushjen e objektivit të inflacionit dhe për vazhdimin e 
stimulimit të aktivitetit ekonomik.

më lejoni në vijim të bëj një pasqyrë të zhvillimeve aktuale e të pritura 
ekonomike, si dhe të çështjeve kryesore të diskutuara në mbledhjen e sotme.

***

inflacioni vjetor në muajin korrik rezultoi 3.6%, duke ndjekur trajektoren 
rënëse të vënë re gjatë tremujorit të dytë të vitit. ecuria e çmimeve të konsumit 
në vend vijon të jetë nën presionin e rritjes së çmimeve në tregjet botërore, 
por në një masë më të vogël krahasuar me muajt e mëparshëm. Shifra e 
inflacionit vjetor është formuar kryesisht nga kontributi i çmimeve të mallrave 
ushqimore të përpunuara, pjesa më e madhe e të cilave janë me origjinë 
importi. reduktimi i normës vjetore të inflacionit pasqyron kontributin në rënie 
të çmimeve të ushqimeve të papërpunuara si rrjedhojë e rritjes së ofertës së 
prodhimit bujqësor në vend, një zhvillim sezonal i cili në muajin korrik të këtij 
viti është shfaqur më i fortë, në krahasim me vitin e mëparshëm. nga ana 
tjetër, mallrat me çmime të rregulluara dhe mallrat joushqimore kanë dhënë 
kontribut të vogël dhe në rënie në inflacionin e këtij muaji.

ashtu siç pritej nga Banka e Shqipërisë, presionet e kontrolluara inflacioniste 
nga ekonomia e brendshme, si dhe pritjet e ankoruara për inflacionin, kanë 
krijuar një ambient të favorshëm për reduktimin e shpejtë të efekteve të 
inflacionit të importuar.

Çmimet e konsumit gjatë vitit 2011 janë ndikuar kryesisht nga goditje të 
ofertës, të materializuara në çmime më të larta të mallrave të importuara dhe 
të disa produkteve subjekte të akcizës apo me çmime të rregulluara. këto 
efekte u shfaqën më të moderuara në muajin korrik; në mungesë të goditjeve 
të papritura, ato pritet të zbehen më tej në muajt e ardhshëm. rritja ekonomike 
nën potencial ka vijuar të prodhojë presione të kontrolluara inflacioniste nga 
kahu i kërkesës. kështu, inflacioni bazë ka frenuar rritjen dhe qëndron pranë 
objektivit të Bankës së Shqipërisë prej 3%. Gjithashtu, stabilizimi i pritjeve të 
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agjentëve ekonomikë për inflacionin si dhe politika e kujdesshme e Bankës 
së Shqipërisë në drejtim të ankorimit të tyre, janë reflektuar në moderimin e 
efekteve të raundit të dytë në inflacion.

në vijim, po përshkruaj më në detaje zhvillimet kryesore ekonomike që 
kanë përcaktuar ecurinë e inflacionit, së bashku me një diskutim të ecurisë së 
pritshme të tyre në të ardhmen.

ndonëse në një ambient të jashtëm jo të favorshëm, të karakterizuar nga 
pasiguri të shtuara në partnerët tanë tregtarë, ekonomia shqiptare ka vijuar 
të rritet edhe në tremujorin e dytë të vitit 2011.

në mungesë të të dhënave direkte, Banka e Shqipërisë gjykon se rritja 
ekonomike gjatë kësaj periudhe është e ngjashme me atë të regjistruar në 
tremujorin paraardhës, duke mbetur kështu nën ritmin potencial të rritjes së 
ekonomisë shqiptare. aktiviteti ekonomik është mbështetur nga sektori publik 
dhe nga kërkesa e huaj, por në një masë më të moderuar krahasuar me 
tremujorin e parë të vitit. ndërkohë, kërkesa e sektorit privat të ekonomisë 
vijon të shfaqet e ngadaltë, duke kushtëzuar edhe projeksionet tona për rritjen 
ekonomike gjatë pjesës së mbetur të vitit.

investimet private vijojnë të kenë një ecuri të ngadaltë, krahasuar me ritmet 
e tyre historike dhe nevojat e vendit për rritje sasiore e cilësore të kapaciteteve 
prodhuese. një gjykim i tillë sugjerohet nga ecuria e importit të mallrave 
kapitale, niveli i ulët i indekseve të besimit në sektorët e ndërtimit dhe industrisë 
(sektorët më intensivë në përdorimin e kapitalit) dhe ritmi i ulët i përdorimit të 
kredisë bankare për financimin e investimeve. nga ana tjetër, ka sinjale për 
përmirësimin e ecurisë të konsumit privat në tremujorin e dytë të vitit, sikurse 
sugjerohet nga përmirësimi i treguesve të besimit konsumator dhe rritja e 
përdorimit të kredisë konsumatore.

Përmirësimi i pritur i kushteve të financimit gjatë pjesës së dytë të vitit, si dhe 
zbutja e pasigurisë së perceptuar nga bizneset e individët, pritet të shoqërohen 
me një ecuri disi më pozitive të konsumit dhe të investimeve në këtë periudhë.

natyra stimuluese e politikës fiskale gjatë gjysmës së parë të vitit është 
reflektuar në një kontribut pozitiv të shpenzimeve publike në rritjen ekonomike. 
Për shtatë muajt e parë të vitit, shpenzimet buxhetore janë rritur me 5.9% në 
terma vjetorë. në të njëjtën kohë, ecuria e të ardhurave fiskale ka qenë më 
e ngadaltë, e shprehur kjo në një rritje vjetore të tyre prej 2.3% gjatë kësaj 
periudhe. kjo sjellje e të ardhurave dhe shpenzimeve është materializuar në 
një deficit buxhetor më të lartë se një vit më parë. impulsi fiskal në ekonomi 
nuk ka qenë i njëtrajtshëm gjatë gjithë periudhës. ai ka shfaqur tendenca 
moderimi në tremujorin e dytë, të cilat priten të forcohen më tej në pjesën e 
mbetur të vitit, në përputhje me buxhetin e rishikuar të vitit 2011.

kontributi i kërkesës së huaj në rritjen ekonomike ka qenë më i ulët gjatë 
tremujorit të dytë të vitit. deficiti tregtar në tremujorin e dytë rezultoi 20% më 
i lartë në krahasim me vitin e kaluar.
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eksportet tona u zvogëluan me rreth 2.8% në terma vjetorë gjatë kësaj 
periudhe, duke reflektuar reduktimin e eksportit të energjisë, e cila është një 
përbërëse mjaft e luhatshme e tyre. Pavarësisht këtij zhvillimi, baza kryesore 
e eksporteve vijon të ruajë ritme më të qëndrueshme rritjeje. nga ana tjetër, 
importet vijuan rritjen vjetore, por me një ritëm më të ulët në krahasim me 
tremujorin e parë të vitit.

ecuria e kërkesës agregate ka nxitur rritjen e aktivitetit ekonomik, por nuk 
ka qenë e mjaftueshme për të shfrytëzuar plotësisht kapacitetet e prodhimit 
në vend. zhvillimet në tregun e punës duken të ngadalta dhe nuk përmbajnë 
premisa për lindjen e presioneve të qëndrueshme inflacioniste.

Sinjalet e dhëna nga informacioni ekonomik konfirmohen edhe nga 
analiza e treguesve monetarë. në muajin qershor, rritja vjetore e agregatit 
m3 shënoi 11.8%, duke qëndruar pranë ritmeve mesatare të 12 muajve të 
fundit. Vlerësimet tona tregojnë se zgjerimi i ofertës monetare është në linjë 
me ecurinë e kërkesës së ekonomisë për mjete monetare.

në muajin qershor dhe gjatë gjithë tremujorit të dytë në përgjithësi, kërkesa 
e sektorit publik për financim ka qenë e lartë, në përputhje edhe me intensitetin 
e aktivitetit fiskal në këtë periudhë të vitit. nga ana tjetër, kërkesa e sektorit 
privat të ekonomisë për financim ka vijuar të mbetet e moderuar. kredia për 
sektorin privat shënoi një rritje vjetore prej 11.6% në muajin qershor, në linjë 
me ecurinë e ndjekur gjatë tremujorit të dytë të vitit.

tregjet financiare janë karakterizuar nga një ambient i qetë dhe me prime 
të përmbajtura të rrezikut. tregu ndërbankar ka njohur rritje të vëllimit të 
tregtimit dhe normat e interesit në të kanë qëndruar pranë normës bazë, dhe 
kanë shfaqur luhatshmëri të ulët. në tregun primar, kërkesa e qeverisë për 
financim është reflektuar në rritjen e yield-eve të letrave me vlerë të qeverisë. 
megjithatë, kurba e yield-eve e ka ruajtur pjerrësinë e saj, duke dëshmuar për 
pritje të ulëta të inflacionit nga agjentët e tregut.

duke vijuar me diskutimin mbi ecurinë e pritur të ekonomisë në të 
ardhmen, projeksionet dhe vlerësimet tona sugjerojnë për vazhdimësi të rritjes 
ekonomike, në terma të përafërta me ato të tremujorit të parë të vitit.

kompozimi i kërkesës agregate pritet të jetë i ndryshëm nga ai i pjesës së 
parë të vitit: sektori privat i ekonomisë pritet të jetë më i gjallëruar në gjysmën 
e dytë të vitit, ndërkohë që kontributi i sektorit publik dhe ai i sektorit të 
huaj pritet të jenë më të moderuar. madhësia dhe shpejtësia e rikuperimit të 
sektorit privat do të përcaktojnë edhe qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike në 
të ardhmen. Pavarësisht vlerësimeve për rritje të kërkesës agregate, aktiviteti 
ekonomik në vend pritet të mbetet nën ritmet e tij potenciale, duke kushtëzuar 
vazhdimësinë e kapaciteteve të lira në ekonomi edhe për periudhën e 
ardhshme. Për rrjedhojë, edhe presionet inflacioniste me origjinë kërkesën 
agregate pritet të jenë të kontrolluara. Gjithashtu, efekti i çmimeve të huaja 
pritet të jetë më i moderuar në muajt e ardhshëm, ndërsa pritjet inflacioniste 
të agjentëve ekonomikë vazhdojnë të jenë brenda objektivit. inflacioni i 
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çmimeve të konsumit parashikohet të vijojë trajektoren rënëse në muajt në 
vazhdim, duke iu afruar gradualisht objektivit të Bankës së Shqipërisë.

duke vënë në balancë informacionin e përmbledhur më sipër, këshilli 
mbikëqyrës vlerësoi se presionet inflacioniste në afatin e mesëm janë të 
kontrolluara.

në mungesë të goditjeve të papritura, inflacioni pritet të ulet më tej dhe të 
qëndrojë brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë përgjatë horizontit kohor 
të politikës monetare. Shpërndarja e rreziqeve mbetet përgjithësisht simetrike: 
një rritje ekonomike më e ngadaltë se parashikimi do të sillte një reduktim 
të shpejtë të inflacionit, ndërkohë që një forcim i mëtejshëm i inflacionit 
të importuar mund të mbajë të larta për një kohë më të gjatë presionet 
inflacioniste.

në përfundim të diskutimeve, këshilli mbikëqyrës konkludoi se kushtet 
monetare aktuale paraqiten të përshtatshme për respektimin e objektivit të 
inflacionit në periudhën afatmesme dhe vendosi të mbajë të pandryshuar 
normën bazë të interesit, në nivelin 5.25%.

në të ardhmen e afërt, tendenca rënëse e inflacionit dhe zhvendosja 
në kahun rënës e balancës së rreziqeve, mund të krijojnë premisa për një 
rishikim të politikës monetare. në çdo rast, qëndrimi i ardhshëm i saj do të 
faktorizojë informacionin e ri të përftuar, duke synuar gjithnjë të përshtatë 
kushtet monetare me respektimin e objektivave tona.

Banka e Shqipërisë mbetet plotësisht e angazhuar në ankorimin e pritjeve 
inflacioniste në përputhje me objektivin e saj për inflacionin dhe mbështetjen 
e zhvillimit të qëndrueshëm e afatgjatë të ekonomisë shqiptare.
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Fjala e GuVernatorit të BankëS Së ShqiPëriSë 
z. ardian Fullani 

në konferencën e 9-të ndërkombëtare me temë 
“të ndërtojmë të ardhmen nëpërmjet kulturës financiare”, 

15 shtator 2011

i nderuar zoti ministër,
i nderuar zoti zëvendësministër (halit Shamata),
të nderuar Shkëlqesi ambasadorë,
I	nderuar	Guvernator	Šoškić,
i nderuar zoti Passacantando,

është një kënaqësi e veçantë të hap punimet e konferencës së nëntë të 
Bankës së Shqipërisë, e cila i kushtohet edukimit financiar. Përfitoj nga rasti 
të përshëndes të gjithë të pranishmit në sallë, si dhe në veçanti t’iu uroj 
mirëseardhjen miqve tanë të huaj.

në qoftë se do të më pyesni në mënyrë të drejtpërdrejtë se çfarë kuptoj 
unë me edukim financiar, me pak fjalë do të thosha se: edukimi financiar 
është aftësia e konsumatorëve dhe investitorëve për të kuptuar konceptet 
dhe produktet financiare; është aftësia për të kuptuar se si të mbrohen nga 
zhvillimet e padëshiruara; është aftësia e njerëzve të marrin vendime të 
shëndosha në lidhje me paratë e tyre në përputhje me rrethanat që iu ofron 
jeta.

edukimi financiar duhet të fillojë në radhë të parë nga kuptimi i rolit që 
financa luan në ekonominë e tregut të lirë. Financa “lubrifikon” procesin 
e rritjes ekonomike. ajo gjithashtu u jep mundësi ekonomike të gjithë atyre 
që nuk kanë burime të mjaftueshme financiare. ekonomisti i njohur austriak 
jozef Shumpeter, në vitin 1911 është shprehur: “...nuk mund të mohohet 
fakti se struktura e industrisë moderne nuk mund të ngrihej në mungesë të 
financës, se ajo i bën individët të pavarur nga trashëgimia dhe se talenti në 
jetën ekonomike varet nga suksesi i kredive financiare...”.

në qoftë se do më pyesni pse edukimi financiar është i rëndësishëm, me 
pak fjalë do të thosha: është i rëndësishëm se kontribuon në mirëqenien 
financiare të shqiptarëve.

Sa më shumë të ditur të jemi financiarisht aq më të zotë do të jemi në 
marrjen e vendimeve që do të rrisnin mirëqenien tonë. kjo është e vërtetë 
për këdo, pa pasur rëndësi se kush jemi apo se nga vijmë. Siç ka thënë, 
nobelisti Friedman: “liria ekonomike është një kusht thelbësor për lirinë 
politike”. ushtrimi i të drejtave që burojnë nga liria ekonomike nuk do të 
kishte kuptim pa njohuritë financiare dhe barazi në treg. kjo nuk nënkupton 
vetëm informacion të njëjtë dhe të njëkohshëm, por edhe kulturën e duhur për 
ta përdorur këtë informacion.
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Financat krijojnë vlerë të shtuar jo vetëm për të pasurit por për të gjithë 
shoqërinë. e domosdoshme është që të krijojmë akses të barabartë të 
gjithsecilit ndaj tyre. aksesi i barabartë ndaj financave, barazia para ligjit 
dhe ligji mbi të gjithë, janë bazat e ekonomisë moderne të tregut. Financat 
dhe edukimi financiar shkojnë dora dorës me njëra-tjetrën. ato mund të 
shndërrojnë të varfrit në të pasur, ashtu sikurse analfabetizmi financiar mund 
të shndërrojë të pasurit në të varfër. Financat janë të rrezikshme kur nuk 
zotëron njohuritë e duhura mbi to. kjo është arsyeja pse e vlerësoj kaq të 
rëndësishme konferencën e sotme.

Banka e Shqipërisë i ka kushtuar një kujdes konstant edukimit financiar 
të publikut. axhenda që kemi hartuar dhe zbatuar ka qenë e plotë, 
gjithëpërfshirëse si në gjeografi ashtu edhe në grupmosha, e mbushur me 
elementë interaktiviteti dhe me metodika bashkëkohore komunikimi. në vijim 
do të doja të ndalesha në citimin e disa prej elementëve që përbëjnë shtratin 
filozofik të punës sonë edukative. 

Së pari, do të doja të sillja në vëmendjen tuaj se mirëqenia financiare e 
individëve është e lidhur pazgjidhshmërisht me progresin ekonomik të vendit.

është e provuar tashmë se mirëqenia financiare e individëve është në 
përpjesëtim të drejtë me aktivitetin ekonomik dhe çmimet e mjeteve financiare. 
lidhja shkak-pasojë është e vërtetë në të dy krahët. ekonomia dhe institucionet 
tona financiare janë të forta kur shtohen vendet e punës, kur të ardhurat 
dhe pasuria janë në rritje. individët e shëndetshëm financiarisht priren të 
konsumojnë më shumë e për rrjedhim janë të gatshëm të rrisin shpenzimet, 
duke i dhënë një shtysë ekonomisë. Për më tepër, njerëzit financiarisht të 
suksesshëm ndikojnë në rritjen e potencialit kreditues të sistemit bankar 
nëpërmjet kanalizimit të kursimeve të tyre në depozita. në këtë mënyrë, vetë 
ata janë më të aftë për të patur akses në kreditimin e sistemit bankar, duke 
i dhënë jetë bizneseve të reja që nga ana e tyre sigurojnë akoma më shumë 
punësim dhe mirëqenie.

Për shumicën e njerëzve, të paturit e një pune dhe të një rroge apo të një 
pasurie, përbën çelësin për mirëqenien personale financiare. megjithatë, fakti 
që ke një punë, apo që fiton një rrogë nuk do të thotë se zotëron automatikisht 
aftësinë për të marrë vendime të mençura në lidhje me përdorimin efektiv të 
parave që keni.

është kjo pika, ku raporti ynë me edukimin financiar vihet para testit të së 
vërtetës. a është ky test i kapërcyer? kriza e kredive nënstandarde në ShBa 
tregoi se individët në të shumtën e rasteve nuk e kaluan dot këtë test. Për 
rrjedhim, ngarkesa e individëve të thjeshtë me borxhe njohu rritje, ndërkohë 
që aksesi në kreditim është vështirësuar, duke rezultuar në një rrezik të madh 
për të ardhmen e tyre financiare. një analogji e ngjashme mund të bëhet 
edhe me kreditimin në valutë në ekonomitë e evropës lindore.

 
Së dyti, edukimi financiar duhet parë si një e mirë publike që sjell 

eksternalitete pozitive për shoqërinë. ai jo vetëm rrit mirëqenien financiare 
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të individëve, por ndikon gjithashtu në mënyrë të drejtpërdrejtë eficiencën e 
politikave ekonomike të ndërmarra nga autoritetet.

efektiviteti i politikave ekonomike është më i madh në kushtet e pranisë së 
një publiku të edukuar. kontrolli i inflacionit dhe aktivitetit ekonomik është 
pothuajse i pamundur në një shoqëri që vuan nga analfabetizmi financiar 
ose ka kulturë financiare të cunguar. arritja dhe ruajtja e ekuilibrave 
makroekonomikë, realizohet përmes instrumenteve të politikës monetare 
e fiskale. Shoqëria duhet të ketë njohuri mbi këto instrumente, t’i kuptojë 
ato, të vlerësojë stimujt e motivimet, dhe t’i përgjigjet atyre në mënyrë të 
përshtatshme.

roli i rëndësishëm i sjelljes së individëve në suksesin e politikave evidentohet 
qartë në teorinë e pritjeve racionale. intuita e thjeshtë mbrapa kësaj teorie 
është se individët racionalë i formojnë pritjet e tyre mbi të ardhmen, duke 
përdorur në mënyrë optimale të gjithë informacionin që kanë në dispozicion. 
ata do t’i përgjigjeshin çdo informacioni të ri, duke e ndryshuar sjelljen e tyre 
në mënyrë të tillë që të maksimizojnë mirëqenien.

në këtë rast, individët “të armatosur” me kulturën financiare do t’i lexonin 
dhe kuptonin ndryshimet në politikat ekonomike, dhe do t’i përgjigjeshin atyre 
në një mënyrë të arsyeshme. ky mirëkuptim reciprok do ta çojë ekonominë 
në drejtimin e dëshiruar. Banka qendrore do t’i përshtasë politikat e saj 
në përgjigje të sjelljes aktuale të agjentëve. këta të fundit, do të përshtatin 
sjelljen e tyre në përputhje me politikën e bankës qendrore. në mënyrë që 
ky ndërveprim të ndodhë, si publiku ashtu edhe banka qendrore, duhet që të 
flasin të njëjtën gjuhë dhe ta kuptojnë njëri-tjetrin pa keqkuptime. menaxhimi 
monetar ka nevojë për këtë mirëkuptim të dyanshëm si dhe për rolin aktiv të 
individëve. në këtë mënyrë, fitohet besimi i publikut, plotësohen objektivat e 
politikës monetare dhe rritet besueshmëria e saj.

Së treti, do të dëshiroja të theksoja se edukimi financiar i individëve krijon 
shtresa shoqërore më të qëndrueshme nga njëra anë, si dhe një sistem bankar 
më të fortë dhe më të sigurtë nga ana tjetër.

 
edukimi financiar efikas dhe i vazhdueshëm ka qenë një nga rrugët për 

miliona individë dhe familjet e tyre, për të arritur objektivat e tyre financiarë 
dhe për të grumbulluar pasuri.

efekti pozitiv i këtij procesi reflektohet në një stabilitet më të madh ekonomik 
dhe financiar në të gjitha shtresat e ndryshme të shoqërisë. Sistemi bankar ka 
rolin e tij në këtë proces, kryesisht nëpërmjet kreditimit të sipërmarrjeve dhe të 
individëve. Si rregullator, Banka e Shqipërisë jep ndihmesën e saj duke siguruar 
që bankat të përmbushin me përpikmëri dhe ndershmëri të gjitha detyrimet ligjore 
dhe rregullative në marrëdhëniet e tyre me klientelën. ndërkohë, këta të fundit 
në rastin kur janë të edukuar financiarisht, ndihmojnë në zhvillimin e sistemit 
bankar, nëpërmjet kërkesës në rritje për produkte dhe shërbime financiare. Për 
rrjedhim, rezultati është i qartë: efikasitet më i madh, tarifa më të ulëta, shërbime 
më të mira dhe sistem bankar më i shëndetshëm dhe më i sigurtë.
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Së katërti, do të doja të theksoja se edukimi financiar, veçanërisht në 
kohë, përmirëson standardin e jetës në terma afatgjatë, përfshirë edhe vitet 
e pensionit.

në analizë të fundit, arsyeja thelbësore pse një individ duhet të rrisë dijet 
financiare është se ky investim do ta ndihmojë atë të arrijë objektivat e veta në 
lidhje me administrimin e parasë. Pavarësisht se objektivat personalë mund të 
ndryshojnë nga njëri individ tek tjetri, nga këndvështrimi i edukimit financiar 
garantohet një përmirësim i standardit të jetesës së shoqërisë, si dhe rritet 
besimi ndaj së ardhmes.

individët e edukuar financiarisht, janë të aftë të bëjnë plane financiare 
më të shëndetshme, që në hapat e para të karrierës së tyre. njohuritë që 
kanë marrë, iu krijojnë atyre lehtësi për planifikimin financiar të moshës së 
pensionit, të edukimit të fëmijëve dhe të akumulimit të pasurisë financiare. 
këto sjellje individuale, në dukje të parëndësishme, sjellin përfitime të mëdha 
në këndvështrimin kombëtar.

Së pesti, do të doja të theksoja se marrja e njohurive financiare nëpërmjet 
edukimit është një proces afatgjatë, i shtrirë në kohë, ku prania e institucioneve 
të specializuara është e domosdoshme.

edhe pse në kohë krizash financiare dëmet që pësojnë individët janë të 
mëdha, përsëri në mënyrë të pakuptueshme, ata vazhdojnë të përfshihen në 
krizat që pasojnë. numri i individëve që janë të familjarizuar me normat e 
interesit që përfitojnë ose paguajnë në transaksionet financiare është akoma 
i vogël. 

e njëjta gjë mund të thuhet edhe kur flitet për strategjitë e investimit, për 
identifikimin dhe vlerësimin e rrezikut financiar si dhe për koncepte të tjera 
elementare të administrimit të parasë.

Shumë njerëz nuk mendojnë në terma financiarë dhe nuk i kuptojnë drejtë 
përfitimet dhe kostot që rrjedhin nga përdorimi i kredisë bankare, apo efektet 
pasurore që rrjedhin nga pronësia mbi shtëpitë dhe mjete të tjera të ngjashme 
të përdorimit afatgjatë.

Shkaqet e kësaj sjelljeje janë të kuptueshme dhe lidhen së pari me faktin 
se pjesa dërrmuese e shoqërisë i përfiton njohuritë në mënyrë rastësore, 
dështim pas dështimi, duke shpresuar që gabimi i radhës të bëhet mësim për 
të ardhmen.

 një mënyrë për të çrrënjosur të mësuarin nëpërmjet dëgjimit të rastësishëm, 
është përfshirja e koncepteve të leximit financiar herët në edukimin e çdo 
fëmije. në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë me krenari do të thosha ka 
dhënë një kontribut të spikatur. më lejoni që shkurtimisht të bëj një ekspoze të 
punës së bërë në këtë drejtim.
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Stacioni i parë strategjik i edukimit financiar të ofruar nga Banka e Shqipërisë 
ishte identifikimi i nevojave dhe vendosja e prioriteteve në trajtimin e tyre. 
nga ky këndvështrim, vlerësuam se ishte e domosdoshme hapja “de facto” 
e vetë Bankës së Shqipërisë ndaj publikut. Shtimi i komunikimit me tregun 
dhe pjesëmarrësit e rëndësishëm të tij, shpjegimi periodik i vendimmarrjes 
së politikës monetare dhe balancës së rreziqeve në lidhje me inflacionin dhe 
stabilitetin financiar, janë disa iniciativa që i vlerësojmë si një proces edukativ 
shumë efektiv.

me kënaqësi konstatoj faktin se sot kemi:

•	 një opinion publik, i cili krijon pritshmëri në lidhje me vendimmarrjen 
tonë;

•	 një sektor mediatik, i cili ka rritur në mënyrë të admirueshme kuptimin, 
interpretimin dhe pritshmëritë në lidhje me vendimmarrjen tonë;

•	 një sektor bankar, i cili lexon saktë dhe reagon me shkallë të lartë 
elasticiteti në kahun e orientuar prej nesh;

•	 një oponencë publike të kualifikuar, ku Banka e Shqipërisë gjen një 
pasqyrë të opinionit alternativ në lidhje me vendimet dhe praktikat e 
adoptuara prej saj.

 
një drejtim tjetër i rëndësishëm ishte dhe identifikimi dhe shtresëzimi i 

popullatës, sipas disa karakteristikave të caktuara demografike, gjeografike 
dhe kulturore. Për ne, edukimi financiar është një e mirë publike, e cila 
duhet të destinohet për të gjithë. në përputhje me eksperiencat më të mira 
ndërkombëtare, ne identifikuam si shumë të rëndësishëm edukimin financiar 
të grupmoshave të reja, duke përzgjedhur jo vetëm nxënësit, por edhe 
edukatorët e tyre. realizimi në praktikë ka qenë një proces kompleks që 
kërkon burime njerëzore të kualifikuara dhe burime financiare.

Për këtë qëllim, edhe slogani i adoptuar prej nesh ka qenë shumë 
domethënës: “edukimi kushton, por nuk ka çmim”. teknikat e realizimit 
janë të njohura tashmë: kontakt i drejtpërdrejtë, lojëra interaktive që nxisin 
imagjinatën e fëmijëve, kontakt nëpërmjet një serie publikimesh me nivel 
fleksibël vështirësie, trajnime të mësuesve të lëndës së ekonomisë, si dhe një 
tur i vërtetë vizitash nëpër shkolla të ndryshme të vendit.

në këtë drejtim, do të doja të veçoja kontributin e fundit që Banka e 
Shqipërisë i dha nxënësve të shkollave të mesme nëpërmjet librit: “Financat 
personale në duart tuaja”, një publikim i ideuar për shkollat e mesme, si pjesë 
e kurrikulës me zgjedhje që bëjnë nxënësit vetë.

të nderuar pjesëmarrës,

edukimi nga vetë natyra e tij është i pafund. ai nuk njeh moshë. është i 
thellë, i pamatshëm, gjithëpërfshirës. Për këtë arsye, më duhet të pohoj se 
pavarësisht asaj ç’kemi bërë, mendoj se rruga para nesh është akoma e 
gjatë. Banka e Shqipërisë gjykon të nevojshëm hartimin dhe zbatimin e një 
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strategjie kombëtare për edukimin bashkëkohor financiar. Banka e Shqipërisë 
është e gatshme t’i bashkohet çdo nisme në nivel kombëtar, e cila do të 
synonte të promovonte përhapjen dhe depërtimin e dijes anembanë vendit.
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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,

29 shtator 2011

Sot, në datën 29 shtator 2011, 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 e financiare në vend, si dhe në vijim të 
diskutimeve mbi ecurinë e pritur të tyre në të ardhmen, këshilli mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë vendosi të ulë me 0.25 pikë përqindje normën bazë të 
interesit. Pas këtij vendimi, interesi i marrëveshjeve të riblerjes me afat njëjavor 
zbret në nivelin 5.00%. ulja e normës bazë të interesit reflekton presionet e 
kontrolluara inflacioniste, pritjet e ankoruara të agjentëve ekonomikë, dhe 
një politikë fiskale më të kujdesshme gjatë periudhës së ardhshme. lehtësimi 
i politikës monetare synon të krijojë kushte monetare të përshtatshme për 
përmbushjen e objektivit afatmesëm të inflacionit, si dhe të nxitë aktivitetin 
ekonomik nëpërmjet stimulimit të konsumit dhe të investimeve në vend.

më lejoni në vijim, të bëj një pasqyrë të zhvillimeve ekonomike e të çështjeve 
kryesore të diskutuara në mbledhjen e sotme.

***

muaji gusht u karakterizua nga një rënie e fortë e presioneve inflacioniste. 
norma vjetore e inflacionit rezultoi në nivelin 3.1% ose 0.4 pikë përqindje 
më e ulët në krahasim me muajin e kaluar. Përveç zbutjes së goditjeve të 
çmimeve të huaja, gjatë këtij muaji u evidentua dhe reduktimi i kontributit 
të inflacionit të çmimeve të rregulluara dhe ulja e kontributit të çmimit të 
bukës e të drithërave. Gjithashtu, efekti sezonal i rritjes së ofertës së prodhimit 
bujqësor në vend, është shfaqur më i fortë këtë vit, duke ndikuar në rënien e 
mëtejshme të inflacionit vjetor të mallrave ushqimore.

Gjatë vitit 2011, çmimet e konsumit në vend kanë qenë nën ndikimin e 
goditjeve të ofertës, të materializuara në çmime të larta të mallrave të importit. 
ky efekt u shfaq më i moderuar në muajt korrik-gusht dhe në mungesë 
të goditjeve të papritura, ai pritet të zbehet më tej në muajt e ardhshëm. 
Gjithashtu, efektet e raundit të dytë shfaqen të përmbajtura, nën ndikimin 
e pritjeve të kontrolluara të agjentëve ekonomikë për inflacionin. nga ana 
tjetër, ambienti i brendshëm ekonomik ka prodhuar presione të kontrolluara 
inflacioniste. rritja e ngadaltë e kërkesës agregate ka sjellë shfrytëzimin 
jo të plotë të faktorëve të prodhimit dhe ka kontrolluar presionet afatgjata 
inflacioniste në ekonomi.

kështu, inflacioni bazë rezultoi 2.9% në muajin korrik, duke shfaqur një 
tendencë në rënie dhe duke qenë pranë objektivit tonë të inflacionit.
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të dhënat e reja ekonomike të përftuara gjatë muajit shtator janë të 
pakta. në vijim të analizave tona të mëparshme, si dhe duke u mbështetur 
në informacionin e ri të disponuar, Banka e Shqipërisë gjykon se ekonomia 
shqiptare ka vijuar të shënojë rritje gjatë vitit 2011. aktiviteti ekonomik 
është mbështetur kryesisht nga shpenzimet publike dhe rritja e eksporteve, 
ndërkohë që kërkesa e sektorit privat të ekonomisë ka patur një ecuri pozitive 
të ngadaltë. konsumi dhe investimet janë mbështetur nga kreditimi i sistemit 
bankar, por rritja e tyre kushtëzohet nga hezitimi në kryerjen e shpenzimeve.

në përputhje me buxhetin e rishikuar, sjellja fiskale gjatë dy muajve të 
fundit është karakterizuar nga reduktimi i ritmit të kryerjes së shpenzimeve dhe 
një rritje më e ulët e deficitit buxhetor. Stimuli fiskal ka qenë më i pranishëm 
në tremujorin e parë të vitit, ndërkohë që në muajt në vazhdim politika fiskale 
ka qenë më e përmbajtur, gjë që është reflektuar në zbutjen e ritmeve të rritjes 
vjetore të deficitit.

deri në muajin gusht, shpenzimet buxhetore kanë shënuar një rritje vjetore 
prej 5.2% në terma vjetorë, ndërkohë që të ardhurat kanë qenë të ngadalta, 
duke shënuar një rritje prej 2.2%. deficiti buxhetor rezultoi 30.6 miliardë lekë 
në fund të muajit gusht.

kërkesa e huaj vijon të mbështesë rritjen e aktivitetit ekonomik në vend. 
eksportet shënuan një rritje vjetore prej 28.8%, në muajin korrik. nga ana 
tjetër, importet vijuan ngadalësimin e nisur në tremujorin e dytë të vitit, duke 
u rritur me 4.6% në terma vjetorë. rritja e eksporteve dhe ngadalësimi i 
importeve u materializuan në ngushtimin e deficitit tregtar në muajin korrik, 
i cili u tkurr me 6.0%, në krahasim me një vit më parë. megjithatë, pozicioni 
i jashtëm i ekonomisë mbetet një dobësi strukturore e ekonomisë shqiptare, 
e cila reflekton nevojën për rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve 
tona në tregjet botërore dhe kushtëzon efektivitetin e politikave stimuluese 
makroekonomike.

analiza e treguesve të tërthortë të konsumit privat tregon për një ecuri të 
moderuar të tij. konsumi vijon të vuajë nga pasiguria e perceptuar nga familjet 
shqiptare, duke i shtyrë ato të rritin normën e kursimit, megjithëse të ardhurat 
agregate shfaqen në rritje. ecuria e investimeve private vlerësohet të ketë qenë 
e ngadaltë në periudhën në fjalë, por ajo ruan norma pozitive rritjeje.

ky opinion mbështetet nga ecuria e mirë e investimeve të huaja direkte, të 
cilat shënuan një rritje prej 38% gjatë tremujorit të dytë dhe rritja e importit 
të mallrave kapitale, të cilat sugjerojnë një rritje të investimeve private në 
ekonomi. megjithatë, kjo rritje kushtëzohet nga fakti se shumë biznese janë 
duke operuar nën kapacitetet e tyre prodhuese, duke kufizuar nevojat e tyre 
për investime të reja.

Presionet inflacioniste me natyrë monetare mbeten të kontrolluara në afat 
të mesëm. rritja vjetore e ofertës së parasë, m3, e cila rezultoi 11.2% në 
muajin korrik, ka ruajtur ritmet mesatare të vërejtura vitin e fundit. kërkesa 
për para është ndikuar nga rritja e moderuar e kërkesës së sektorit privat 
për financim. kredia për sektorin privat u rrit me 12.5% në muajin korrik, e 
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nxitur nga rritja relativisht e qëndrueshme e kredisë për bizneset private dhe 
gjallërimi i kredisë për individët. ndonëse sistemi bankar ka lehtësuar kushtet 
e financimit, Banka e Shqipërisë gjykon se ka ende hapësira për përmirësimin 
e mëtejshëm të tyre, veçanërisht në funksion të kredive për zhvillimin e 
investimeve private.

zhvillimet në tregjet financiare dëshmojnë për ulje të primeve të rrezikut 
dhe të likuiditetit. në tregun ndërbankar, vëllimi i tregtimit është rritur më tej 
dhe normat e interesit kanë shënuar rënie, duke qëndruar më pranë normës 
bazë dhe duke shfaqur luhatshmëri të ulët. kërkesa më e moderuar e qeverisë 
për financim është reflektuar në frenimin e tendencës rritëse të yield-eve të 
letrave me vlerë të qeverisë në tregun primar. Gjithashtu, kurba e yield-eve e 
ka ruajtur pjerrësinë e saj, duke dëshmuar për pritje të ulëta të inflacionit nga 
agjentët e tregut financiar.

në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit 2011, gjendja e sistemit financiar 
dhe e sektorit bankar vlerësohet e qëndrueshme. Sektori bankar, ka zgjeruar 
më tej veprimtarinë dhe ka rritur peshën e tij në ekonominë e vendit. Situata e 
likuiditetit paraqitet e mirë, në kushtet kur rritja e depozitave të publikut vijon 
me ritme të kënaqshme. ato mbulojnë më shumë se një herë vlerën e kredive 
dhe huamarrja nga jorezidentët është në nivele të ulëta.

të dhënat tregojnë që ritmi i rritjes së kredisë po përmirësohet, por 
cilësia e portofolit të kredisë ka vijuar të bjerë. Sektori bankar ruan ritme 
të qëndrueshme të rritjes së të ardhurave neto nga interesat dhe të fitimit 
operativ bruto.

Por rritja e nevojshme e fondeve rezervë për mbulimin e rrezikut të kreditit, 
ka ndikuar në rënien e rezultatit financiar neto të sektorit bankar, në krahasim 
me të njëjtën periudhë të një viti më parë. megjithatë, rezultati financiar vijon 
të mbetet pozitiv dhe i përqendruar. treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit ka 
ardhur në rënie, ndonëse mbetet dukshëm mbi nivelin minimal të kërkuar nga 
kuadri rregullativ.

analiza e qëndrueshmërisë ndaj rreziqeve të ndryshme, tregon që rreziku 
i kreditit përfaqëson burimin kryesor të rrezikut për sektorin bankar. më tej, 
sektori bankar paraqitet më i mbrojtur nga rreziqet e drejtpërdrejta të tregut, 
por mbetet i ekspozuar ndaj efektit mbi cilësinë e kredisë, të lëvizjeve të 
padëshiruara në kursin e këmbimit dhe në normat e interesit. Për këtë çështje, 
nëpërmjet funksionit të saj mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë ka kërkuar nga 
bankat tregtare që të sigurojnë paralelisht identifikimin e saktë dhe në kohën 
e duhur të kredive me probleme dhe krijimin e fondeve përkatëse rezervë, si 
dhe të realizojnë veprime të vendosura për rikuperimin e vlerave të kredive të 
humbura, nëpërmjet ekzekutimit të kolateraleve. këto veprime, të kombinuara 
me masat për uljen e mëtejshme të kostove operative, do të krijonin gradualisht 
kushtet për gjenerimin e një rezultati financiar të qëndrueshëm dhe pozitiv, i 
cili do të mbështeste më mirë nevojat për kapital të sektorit bankar.

në një afat më të shkurtër, Banka e Shqipërisë vlerëson dhe ka kërkuar 
që sektori bankar të fuqizojë kapitalizimin e veprimtarisë, nëpërmjet rritjes së 
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kapitalit nga aksionerët. Banka e Shqipërisë e ka orientuar dhe monitoruar 
nga afër këtë proces, në mënyrë që ai të kryhet në përputhje me strategjitë e 
zhvillimit të veprimtarisë dhe ecurinë e rreziqeve përkatëse. Procesi i forcimit 
të treguesve të kapitalizimit në sektorin bankar, përfshin krijimin e madhësive 
të mjaftueshme të kapitalit mbi nivelin minimal të kërkuar. Procesi vijon të 
ecë sipas përcaktimeve në komunikimin që Banka e Shqipërisë ka zhvilluar 
me sektorin bankar. Si rezultat i këtyre masave, sektori bankar do të mbetet i 
qëndrueshëm dhe do të krijojë kushtet për rritjen e kontributit të tij në zhvillimin 
ekonomik të vendit.

Vlerësimet tona për ecurinë e pritur të ekonomisë në të ardhmen, sugjerojnë 
për vazhdimësi të rritjes ekonomike edhe në pjesën e mbetur të vitit. kërkesa 
e huaj dhe ajo e sektorit publik do të vijojnë të japin kontribut pozitiv në 
rritjen e kërkesës agregate, por në një masë më të moderuar, në krahasim 
me pjesën e parë të vitit. ecuria e kërkesës së sektorit privat mbetet një faktor 
i rëndësishëm i përcaktimit të rritjes ekonomike në të ardhmen.

masat e marra për konsolidimin fiskal dhe situata e pafavorshme në tregjet 
botërore e në partnerët tanë tregtarë, do të zhvendosin fokusin afatshkurtër 
të rritjes ekonomike mbi kërkesën e brendshme të ekonomisë: konsumin dhe 
investimet private.

aftësia e këtyre agregatëve për të kompensuar ngadalësimin e pritur të dy 
mbështetësve kryesorë të rritjes së deritanishme, do të kushtëzojë ecurinë e 
ekonomisë shqiptare gjatë 2-3 tremujorëve të ardhshëm. në një analizë më 
afatgjatë, ecuria e ekonomisë shqiptare do të përcaktohet nga rritja e shkallës 
së konkurrueshmërisë dhe të produktivitetit të saj, si dhe nga zgjerimi i pranisë 
së mallrave e shërbimeve tona në tregun e eksportit. kjo kërkon thellimin e 
reformave strukturore, në nivel makro dhe mikroekonomik, si dhe ruajtjen e 
qëndrueshmërisë financiare e makroekonomike të vendit.

***

duke vënë në balancë informacionin e përmbledhur më sipër, këshilli 
mbikëqyrës vlerësoi se presionet inflacioniste janë në rënie dhe mbeten të 
kontrolluara në afat të mesëm. zhvillimet në ekonominë shqiptare do të 
vazhdojnë të prodhojnë presione të dobëta inflacioniste, si rrjedhojë e veprimit 
të hendekut negativ të prodhimit. nga ana tjetër, presionet e ardhura nga 
zhvillimet në ekonominë botërore, pritet të jenë në rënie. Pritjet e agjentëve 
ekonomikë për inflacionin mbeten të ankoruara rreth objektivit të Bankës së 
Shqipërisë.

në përfundim të diskutimeve, këshilli mbikëqyrës vendosi të ulë normën 
bazë të interesit me 0.25 pikë përqindje, duke e çuar atë në nivelin 5.00%. 
një vendim i tillë i shërben arritjes së objektivit për inflacionin në periudhën 
afatmesme dhe njëkohësisht, ofron kushtet monetare të nevojshme për 
stimulimin e aktivitetit ekonomik në vend. Banka e Shqipërisë mbetet plotësisht 
e vëmendshme ndaj zhvillimeve të ardhshme ekonomike dhe financiare, duke 
synuar të ndërmarrë gjithnjë hapat e duhur për përmbushjen e mandatit të saj.
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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 tetor 2011

Sot, në datën 26 tetor 2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
mori në shqyrtim dhe miratoi raportin e Politikës monetare për tremujorin 
e tretë të vitit 2011. Pasi u njoh me zhvillimet më të fundit ekonomike e 
financiare në vend, si dhe në vijim të diskutimeve mbi ecurinë e pritur të tyre 
në të ardhmen, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë 
të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 5.00%.

më lejoni në vijim të bëj një pasqyrë të zhvillimeve aktuale e të pritura 
ekonomike, si dhe të çështjeve kryesore të diskutuara në mbledhjen e sotme.

***
ekonomia shqiptare ka patur një ecuri përgjithësisht pozitive gjatë vitit 

2011, ndonëse në prani të një ambienti të jashtëm të pafavorshëm.

aktiviteti ekonomik në vend ka shënuar rritje, ndërkohë që disa nga balancat 
kryesore makroekonomike e financiare janë kontrolluar e përmirësuar më tej.

megjithatë, sfidat me të cilat jemi përballur kanë dhënë ndikimin e tyre 
në ekonominë shqiptare. më konkretisht, gjatë dy viteve të fundit, rritja 
ekonomike është ndikuar nga sjellja hezituese e agjentëve ekonomikë në 
drejtim të konsumit e të investimeve. Gjithashtu, rivlerësimi i rrezikut në tregjet 
financiare është shoqëruar me kujdes të shtuar dhe prime të rritura rreziku në 
tregjet e brendshme e të huaja të kreditit. nga ana tjetër, çmimet e larta të 
naftës, të ushqimeve e të produkteve të tjera në tregjet botërore, kanë rritur 
faturën e importit të ekonomisë shqiptare dhe u shoqëruan me presione të 
forta inflacioniste gjatë gjysmës së parë të vitit. Së fundmi, vëmendja e rritur e 
tregjeve financiare ndaj shëndetit të financave publike ka kufizuar mundësinë 
e autoriteteve fiskale për ndjekjen e politikave të forta stimuluese. 

të gjithë këta faktorë janë pasqyruar në ritmet e rritjes ekonomike, duke i 
zbritur ato nën nivelin potencial dhe duke krijuar kapacitete të pashfrytëzuara 
në ekonomi.

njëkohësisht, sfidat me të cilat jemi përballur kanë evidentuar nevojën për 
vijimin e reformave strukturore dhe për ndjekjen e politikave të kujdesshme 
makroekonomike. reformat strukturore, në nivel makro e mikroekonomik, 
duhet të orientohen drejt rritjes së konkurrueshmërisë së forcës punëtore, të 
produkteve e të shërbimeve tona në tregjet botërore. Gjithashtu, këto reforma 
duhet të synojnë të forcojnë interesin e huaj ndaj ekonomisë shqiptare, si 
destinacion biznesi. Politikat makroekonomike po përballen me një realitet 
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të ri, në rang kombëtar, rajonal dhe botëror. megjithatë, ato nuk duhet të 
shkëpusin fokusin e tyre nga ruajtja e stabilitetit makroekonomik e financiar.

ky stabilitet kontrollon primet afatgjata të rrezikut dhe është një parakusht 
për nxitjen e investimeve të qëndrueshme në ekonomi.

analiza e këtyre problemeve dhe përballimi i këtyre sfidave kanë qenë 
fokusi i punës së Bankës së Shqipërisë gjatë gjithë vitit 2011.

në vijim të fjalës sime do të bëj një pasqyrë më të detajuar të zhvillimeve 
ekonomike në vend, duke u përqendruar në ecurinë e inflacionit dhe në 
punën e Bankës së Shqipërisë për përmbushjen e mandatit të saj, të ruajtjes 
së stabilitetit të çmimeve.

inflacioni mesatar vjetor në tremujorin e tretë të vitit rezultoi 3.2%, duke rënë 
me 0.9 pikë përqindje në krahasim me vlerën e shënuar në gjashtëmujorin e 
parë. inflacioni vjetor ndoqi një trajektore rënëse edhe gjatë tremujorit të dytë 
të vitit, por ajo u shfaq më e theksuar në tremujorin e tretë.

kjo trajektore është përcaktuar kryesisht nga reduktimi i kontributit të 
inflacionit të mallrave ushqimore, si pasojë e ngadalësimit të rritjes së çmimeve 
të këtyre mallrave në tregjet ndërkombëtare. krahas këtij faktori, rritja e 
ofertës së prodhimit bujqësor vendas përtej sezonalitetit që karakterizon këtë 
periudhë, ka ndikuar në reduktimin e inflacionit të ushqimeve. Gjithashtu, 
gjatë këtij tremujori u evidentua edhe shuarja e plotë e efektit të rritjes së 
çmimeve të administruara një vit më parë.

inflacioni gjatë vitit 2011 është ndikuar kryesisht nga goditje të ofertës, të 
materializuara në çmime më të larta të mallrave të importuara. Sikurse pritej, 
ky efekt u shfaq më i moderuar në tremujorin e tretë. dinamika e tij në rënie 
u përcaktua më së shumti nga ritmet më të moderuara të rritjes së çmimeve 
të lëndëve të para dhe bazë në tregjet ndërkombëtare. Goditjet e ofertës janë 
balancuar nga presionet në kahun rënës me origjinë nga kërkesa agregate. 
ekonomia shqiptare ka vijuar të rritet në tremujorin e dytë e të tretë të vitit, por 
ajo vazhdon të mbetet nën potencialin e saj.

rritja nën potencial, ka kushtëzuar shfrytëzimin e pjesshëm të kapaciteteve 
prodhuese dhe ka penguar krijimin e spiraleve pagë-inflacion. Gjithashtu, 
pritjet e kontrolluara të agjentëve ekonomikë për inflacionin kanë mbajtur në 
nivele minimale efektet e raundit të dytë.

kërkesa e sektorit publik dhe kërkesa e huaj kanë vijuar të mbështesin rritjen 
e aktivitetit ekonomik, por në një masë më të moderuar. ndërkohë, kërkesa e 
sektorit privat të ekonomisë ka patur norma pozitive, por të ngadalta, të rritjes. 
ritmet e konsumit privat mbeten të përmbajtura, të ndikuara nga pasiguritë 
për të ardhmen dhe një sjellje konsumatore hezituese. megjithatë, stabilizimi 
i treguesve të punësimit dhe rritja e të ardhurave agregate të disponueshme, 
sinjalizojnë për një potencial në rritje të konsumit gjatë kësaj periudhe.
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edhe investimet private mbeten, gjithashtu, të ngadalta. kërkesa e huaj 
në rritje, ka mbështetur zgjerimin e investimeve në sektorin e industrisë, por 
kërkesa e brendshme e ngadaltë nuk ka favorizuar rritjen e investimeve në 
sektorët e shërbimit e të ndërtimit. normat nën mesatare të shfrytëzimit të 
kapitalit, të pranishme thuajse në të gjithë sektorët e ekonomisë, pritet të 
diktojnë një kërkesë të ulët për investime edhe në të ardhmen e afërt.

kërkesa e sektorit publik ka nxitur rritjen e aktivitetit ekonomik gjatë këtij 
viti, por kontributi i saj ka ardhur në rënie pas tremujorit të parë. ecuria e 
këtij elementi të kërkesës agregate është diktuar nga sjellja e politikës fiskale, 
e cila, ndonëse mbetet në kahun stimulues për vitin 2011, është shfaqur më 
e kujdesshme në dy tremujorët e fundit. deficiti buxhetor në fund të nëntë 
muajve të parë të vitit rezultoi 30.7 miliardë lekë, duke qëndruar pothuajse i 
pandryshuar për tre muaj radhazi.

në terma të PBB-së, ai vlerësohet në rreth 3.1%, ose 0.5 pikë përqindje 
më i lartë nga një vit më parë. ecuria e deficitit buxhetor është përcaktuar 
kryesisht nga ngadalësimi i shpenzimeve publike, ndërkohë që të ardhurat 
publike kanë ruajtur ritme të ulëta rritjeje. rritja e shpenzimeve dhe e të 
ardhurave publike gjatë nëntë muajve të parë të vitit, rezultoi përkatësisht 
3.5% dhe 1.0%.

kërkesa e huaj ka vijuar të mbështesë rritjen e aktivitetit ekonomik në vend. 
në terma realë, deficiti i eksporteve neto në tremujorin e dytë është ngushtuar 
në krahasim me një vit më parë, duke u materializuar në një kontribut pozitiv 
të këtij përbërësi në kërkesën agregate. të dhënat më të fundit të tregtisë së 
jashtme dëshmojnë për një ecuri të ngjashme edhe në tremujorin e tretë të vitit. 
deficiti tregtar në muajt korrik dhe gusht është ngushtuar në terma mesatarë 
vjetorë me 0.2%, si rrjedhojë e rritjes së eksporteve dhe e ngadalësimit të 
lehtë të importeve. eksportet kanë shënuar një rritje mesatare prej 31.7% në 
muajt korrik-gusht.

ecuria e mirë e eksporteve, përtej ndikimit pozitiv të faktorëve me natyrë të 
përkohshme të lidhur me sektorin e energjetikës, është nxitur nga eksportet 
e mallrave të përpunuara dhe të lëndëve të para minerale. importet kanë 
shënuar një ritëm mesatar vjetor prej 8.2%. megjithë zhvillimet pozitive, 
reduktimi i deficitit të llogarisë korrente dëshmon për nevojën e vijimit të 
reformave strukturore, në dobi të rritjes së konkurrueshmërisë së produktit 
vendas.

treguesit monetarë konfirmojnë vlerësimet për presione të përmbajtura 
inflacioniste në ekonominë shqiptare. zgjerimi i ofertës monetare vlerësohet 
të jetë në përputhje me kërkesën e ekonomisë për para reale. rritja vjetore 
e m3 rezultoi 10.6% në muajt korrik-gusht, duke ruajtur ritmet mesatare të 
vërejtura gjatë vitit 2011. kërkesa e sektorit privat për mjete monetare ka 
ndjekur tendencën rritëse të muajve të mëparshëm. kredia për sektorin privat 
u rrit me 12.6% në muajt korrik dhe gusht, ose rreth 1.1 pikë përqindje më 
shumë se ritmi mesatar i shënuar në tremujorin e dytë të vitit.



Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-2 2011

40 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 41

kjo rritje është mbështetur kryesisht nga kërkesa e bizneseve private për 
financim, ndërkohë që edhe kredia për individë po ndjek një prirje rritëse. 
rritja vjetore e kredisë për individë qëndron në nivelin 5.7% në fund të muajit 
gusht, nga 1.5% që shënonte në fund të vitit të kaluar.

analizat e Bankës së Shqipërisë sugjerojnë se rritja e moderuar e kredisë 
mbetet më së pari një funksion i kërkesës së reduktuar të ekonomisë për të. ky 
qëndrim konfirmohet nga opinionet e bizneseve, të cilat shfaqin një tendencë 
të dobët për investime, por edhe nga reduktimi i numrit të aplikimeve për kredi 
pranë bankave të nivelit të dytë. Përkundrejt tyre, sistemi bankar paraqitet 
likuid dhe i mirëkapitalizuar për të zhvilluar aktivitetin e tij të ndërmjetësimit 
financiar. në përgjigje të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë, normat 
e interesit të kredisë janë në nivele historikisht të ulëta. Por, sistemi bankar ka 
shtuar kujdesin në kredidhënie, në formën e qëndrimeve më kritike ndaj plan-
bizneseve dhe të kërkesave më të forta për kolateral.

kjo përqasje është një reagim ndaj pasigurisë në ekonomi apo në sektorë 
të veçantë, por ajo reflekton gjithashtu edhe një model zhvillimi më të 
kujdesshëm të aktivitetit kreditues dhe të biznesit bankar. në terma afatgjatë, 
ajo do të prodhojë një rritje më të qëndrueshme për ekonominë shqiptare dhe 
do të garantojë një sistem bankar solid e të besueshëm.

zhvillimet në tregjet financiare tregojnë për prime të ulëta likuiditeti dhe 
inflacioni. Vëllimi i tregtimit në tregun ndërbankar është rritur më tej, ndërkohë 
që, në prani të situatës së mirë të likuiditetit, normat e interesit në këtë treg 
kanë ndjekur rënien e normës bazë të interesit dhe kanë shfaqur luhatshmëri 
të ulët. në respektim të kohëvonesave në mekanizmin e transmisionit të 
politikës monetare, rënia e normave të interesit pritet të tejçohet edhe në 
tregun e depozitave dhe kredive. Yield-et e bonove të thesarit kanë ruajtur 
nivelet e tyre të tremujorit të dytë, në prani të kërkesës së moderuar të qeverisë 
për financim afatshkurtër.

duke parë nga e ardhmja, vlerësimet dhe parashikimet tona sugjerojnë 
për vazhdimësinë e rritjes ekonomike në pjesën e mbetur të vitit. kërkesa e 
huaj pritet të mbështesë kërkesën agregate, por me një ritëm më të ngadaltë 
në krahasim me pjesën e parë të vitit. ecuria e kërkesës së brendshme 
mbetet përcaktuese e rritjes së aktivitetit ekonomik, ndërkohë që kontributi i 
stimulit publik pritet të moderohet më tej, si rrjedhojë e nevojës për ruajtjen 
e qëndrueshmërisë së treguesve fiskalë. në këto kushte, kërkesa e sektorit 
privat të ekonomisë do të kushtëzojë masën dhe shpejtësinë e rikuperimit të 
kërkesës së brendshme në vazhdim.

ecuria e faktorëve kryesorë që përcaktojnë kërkesën private, sugjeron se 
do të ketë një ecuri potenciale më të mirë të konsumit dhe investimeve në 
ekonomi nga sa vlerësohet të jetë materializuar deri tani.

Banka e Shqipërisë gjykon se, brenda parametrave të shëndetit makro e 
mikroekonomik, ekzistojnë hapësira për një rritje më të shpejtë të konsumit 
e të investimeve dhe për një sjellje më realiste të agjentëve ekonomikë ndaj 



Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-2 2011

40 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 41

6M-2 2011

parashikimeve për të ardhmen. Perspektiva e ekonomisë shqiptare mbetet e 
shëndoshë; politikat e zhvillimit dhe reformat e mëtejshme strukturore do të 
çlirojnë potenciale të reja zhvillimi, të cilat duhet të eksplorohen me kujdes e 
largpamësi nga sektori privat.

duke analizuar ecurinë faktike dhe atë të pritur të inflacionit në të ardhmen, 
në muajin shtator, Banka e Shqipërisë lehtësoi më tej kushtet monetare, duke 
ulur normën bazë të interesit me 0.25 pikë përqindje dhe duke e çuar atë 
në nivelin 5.00%. lehtësimi i kushteve monetare mundëson, krahas ruajtjes 
së stabilitetit të çmimeve, edhe një mbështetje më të madhe të kërkesës së 
brendshme.

në mungesë të goditjeve të papritura, presionet inflacioniste paraqiten në 
rënie përgjatë horizontit afatmesëm. zbehja e efekteve të çmimeve të huaja mbi 
inflacionin si dhe ndikimi i hendekut negativ të prodhimit, bëjnë që balanca e 
presioneve inflacioniste të mbetet e kontrolluar dhe në rënie përgjatë horizontit 
të politikës monetare. inflacioni pritet të luhatet rreth objektivit tonë gjatë 
horizontit afatmesëm. ai do të jetë nën ndikimin e balancuar të presioneve të 
brendshme e të jashtme inflacioniste. kërkesa agregate pritet të mbetet nën 
nivelin potencial të ekonomisë, duke e mbartur kështu hendekun negativ të 
prodhimit edhe në periudhën në vazhdim. Për rrjedhojë, presionet inflacioniste 
me origjinë kërkesën do të mbeten të përmbajtura. nga ana tjetër, efekti i 
çmimeve të huaja do të vijojë të jetë i pranishëm në ecurinë e ardhshme të 
çmimeve të konsumit, por ai pritet të vijojë tendencën rënëse të tij.

***

në përfundim të diskutimeve, këshilli mbikëqyrës vendosi të mbajë të 
pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 5.00%. qëndrimi i politikës 
monetare në të ardhmen do të synojë vazhdimisht të përshtatë kushtet 
monetare me respektimin e objektivave tanë, në prani të tendencave rënëse 
të inflacionit. Pa cënuar stabilitetin e çmimeve dhe ekuilibrat e jashtëm të 
ekonomisë, qartësimi i situatës në eurozonë gjatë ditëve në vijim dhe 
konfirmimi i pritjeve tona për ecurinë e aktivitetit ekonomik në vend, mund të 
krijojnë hapësirë për një lehtësim të mëtejshëm të politikës monetare.
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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 nëntor 2011

Sot, në datën 30 nëntor 2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
shqyrtoi dhe miratoi raportin mujor të Politikës monetare. këshilli mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë, pasi u njoh me zhvillimet më të fundit ekonomike 
e financiare në vend si dhe në vijim të diskutimeve mbi ecurinë e pritur të 
tyre në të ardhmen, vendosi të ulë me 0.25 pikë përqindje normën bazë 
të interesit. Pas këtij vendimi, interesi i marrëveshjeve të riblerjes me afat 
njëjavor zbret në nivelin 4.75%. ulja e normës bazë të interesit ndërmerret në 
kushtet e presioneve të kontrolluara inflacioniste përgjatë horizontit kohor të 
politikës monetare si dhe në mbështetje të pritjeve për një politikë fiskale më të 
përmbajtur gjatë periudhës së ardhshme. në gjykimin e këshillit mbikëqyrës, 
një vendim i tillë ofron kushtet e përshtatshme monetare për përmbushjen e 
objektivit afatmesëm të inflacionit. kjo lëvizje rrit njëkohësisht stimulin monetar 
dhe nxit aktivitetin ekonomik në vend.

më lejoni në vijim të bëj një pasqyrë të zhvillimeve ekonomike e të çështjeve 
kryesore të diskutuara në mbledhjen e sotme.

***

inflacioni vjetor në muajin tetor rezultoi 3.0%, duke shënuar një rritje të 
lehtë kundrejt vlerës së regjistruar një muaj më parë. rritja vjetore e çmimeve 
të konsumit vijon të ndikohet në një masë të madhe nga çmimet e larta 
të produkteve ushqimore, të naftës dhe të artikujve të tjerë bazë në tregjet 
botërore. këto çmime janë pasqyruar në një kontribut të lartë të inflacionit 
të importuar në inflacionin e brendshëm gjatë gjithë vitit 2011. megjithatë, 
rritja e prodhimit bujqësor vendas, ecuria e qëndrueshme e kursit të këmbimit 
dhe stabilizimi i çmimeve në tregjet botërore, kanë reduktuar efektin e tij gjatë 
muajve të fundit. këta faktorë, së bashku me shuarjen e inflacionit të çmimeve 
të rregulluara, kanë ndikuar në ngadalësimin e vazhdueshëm të inflacionit 
gjatë muajve të fundit.

nga aspekti makroekonomik, ecuria e çmimeve të konsumit është ndikuar 
nga faktorë me kahe veprimi dhe intensitet të ndryshëm. Goditjet e ardhura 
nga çmimet e larta në tregjet botërore, nga rritja e disa çmimeve të rregulluara 
gjatë vitit 2010 dhe e disa akcizave gjatë fillimit të këtij viti, u kompensuan 
në kahun rënës nga ecuria nën potencial e aktivitetit ekonomik dhe nga 
presionet e dobëta të ardhura nga kahu i kërkesës. në prani edhe të pritjeve 
të ankoruara inflacioniste si dhe të presioneve të ulëta me natyrë monetare, 
ambienti i përgjithshëm makroekonomik ka favorizuar uljen e presioneve 
inflacioniste gjatë gjysmës së dytë të vitit.

në mungesë të të dhënave direkte, vlerësimet e Bankës së Shqipërisë për 
ecurinë ekonomike në vend, të bazuara në tregues të tërthortë sasiorë e 
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cilësorë, sugjerojnë një rritje të moderuar të kërkesës agregate në tremujorin 
e dytë dhe të tretë, në linjë me atë të regjistruar në tremujorin e parë. aktiviteti 
ekonomik ka vijuar të mbështetet kryesisht nga kërkesa e huaj dhe rritja e 
eksporteve, ndërkohë që ndikimi i sektorit publik ka ardhur në rënie dhe 
konsumi e investimet private mbeten të dobëta. në veçanti, kërkesa e sektorit 
privat vlerësohet të jetë e ngadaltë. edhe pse në kushtet e ecurisë pozitive të të 
ardhurave reale, shpenzimet konsumatore vlerësohen të dobëta, të ndikuara 
nga pasiguria për të ardhmen dhe nga orientimi i rritur i konsumatorit 
shqiptar drejt kursimit. nga ana tjetër, edhe nevoja e bizneseve private për 
ndërmarrjen e investimeve të reja është e ulët, në kushtet e një kërkese të 
moderuar për mallra dhe shërbime, dhe në prani të shfrytëzimit jo të plotë të 
kapaciteteve të prodhimit.

Politika fiskale ka patur një karakter stimulues gjatë vitit 2011. deficiti 
buxhetor për dhjetë muajt e parë të vitit rezultoi 30.9 miliardë lekë ose 
rreth 33.0% më i lartë se një vit më parë. ecuria e deficitit buxhetor është 
përcaktuar nga rritja e ngadaltë e shpenzimeve dhe të ardhurave buxhetore, 
me përkatësisht 3.9% dhe 1.4% në terma vjetorë. natyra stimuluese e politikës 
fiskale ka ardhur në zbehje pas tremujorit të parë të vitit, sikurse tregohet 
nga ngadalësimi i rritjes së shpenzimeve publike dhe të deficitit buxhetor. 
kjo sjellje fiskale ka ndikuar në mbajtjen nën kontroll të nivelit të borxhit 
publik. Banka e Shqipërisë e vlerëson këtë të fundit si një nga treguesit më 
të qenësishëm të stabilitetit makroekonomik të vendit. në këtë kontekst, ne 
inkurajojmë autoritetet fiskale në marrjen e masave të duhura për garantimin 
e qëndrueshmërisë afatgjatë të borxhit publik.

kërkesa e huaj ka mbështetur rritjen e aktivitetit ekonomik në vend, 
pavarësisht zhvillimeve shqetësuese në ekonominë botërore dhe veçanërisht 
në ato vende që janë partnerët tanë tregtarë. eksportet shqiptare vijojnë të 
rriten edhe pse jo me ritmet e shpejta të vërejtura në vitin e kaluar. rritja e 
tyre në tremujorin e tretë të vitit shënoi vlerën 27.3%, ndërkohë që importet u 
rritën me 8.6% gjatë së njëjtës periudhë. deficiti tregtar është rritur me rreth 
6.8% gjatë nëntë muajve të parë të vitit. Banka e Shqipërisë është shumë 
e vëmendshme ndaj ekuilibrave të jashtëm të ekonomisë shqiptare, duke 
e konsideruar korrektimin e tyre si një nga prioritetet kryesore të politikave 
makroekonomike të vendit. ky objektiv merr më tepër rëndësi në kontekstin e 
zhvillimeve të fundit në tregjet financiare ndërkombëtare. në terma afatgjatë, 
përmbushja e tij kërkon vijimin e reformave strukturore, të cilat do të rrisin 
konkurrueshmërinë e ekonomisë shqiptare dhe do të gjenerojnë të ardhura 
më të larta nga eksporti i mallrave e shërbimeve.

Presionet inflacioniste nga zhvillimet monetare mbeten të kontrolluara 
në periudhën afatmesme. ekspansioni monetar ka ruajtur norma vjetore 
të qëndrueshme rritjeje gjatë vitit, duke shënuar vlerën 10.4% në muajin 
shtator. kërkesa e sektorit publik për financim ka ardhur në ulje gjatë muajve 
të fundit, duke bërë që kontributin më të madh në rritjen e masës monetare 
ta japë kërkesa e sektorit privat. kredia për sektorin privat u rrit me 14.0% 
në muajin shtator, duke shënuar një përshpejtim të lehtë krahasuar me 
ritmet e gjashtëmujorit të parë të vitit. megjithatë, sikurse e kemi theksuar në 
vazhdimësi, ecuria relativisht e ngadaltë e kredisë së sektorit privat pasqyron 
më së shumti kërkesën e dobët të tij. Sektori bankar paraqitet likuid dhe i 
mirëkapitalizuar për të kredituar ekonominë shqiptare, por ai ka rritur kujdesin 
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për kredidhënien, duke reflektuar realitetin e ri të ekonomisë shqiptare dhe 
të tregjeve financiare botërore. Banka e Shqipërisë vlerëson se, brenda 
parametrave të kujdesit, ka hapësira për një rritje më të shpejtë të kredisë dhe 
për mbështetjen e projekteve të shëndosha të investimit nga sektori bankar. 
nga ana jonë, ne do të vazhdojmë të mbështesim sistemin financiar me 
likuiditet dhe me stimuj monetarë për rritjen e kreditimit.

tregjet financiare vijojnë të evidentojnë prime në rënie të likuiditetit dhe 
të inflacionit. në tregun ndërbankar, normat e interesit kanë shënuar rënie 
të mëtejshme, duke qëndruar më pranë normës bazë dhe duke shfaqur 
luhatshmëri të ulët. kërkesa më e moderuar e qeverisë për financim dhe 
reduktimi i normave afatshkurtra të interesit në tregun e parasë janë pasqyruar 
në një rënie të përgjithshme të yield-eve të letrave me vlerë të qeverisë, në 
tregun primar.

analizat dhe projeksionet tona për të ardhmen sugjerojnë një rritje të 
moderuar të aktivitetit ekonomik, gjatë pjesës së mbetur të këtij viti dhe vitit 
të ardhshëm. Pasiguritë e shtuara në ekonominë botërore mbartin ndikimin e 
tyre në zhvillimet aktuale dhe të pritura të ekonomisë shqiptare. në veçanti, 
situata e partnerëve tanë tregtarë pritet të pasqyrohet në një kërkesë të huaj 
të dobët për mallra dhe shërbime shqiptare. Gjithashtu, nevoja për të ruajtur 
parametrat e deficitit buxhetor dhe të borxhit publik pritet të materializohet 
në një kontribut më të ulët të sektorit publik në kërkesën agregate, gjatë 
periudhës në vazhdim. në këto kushte, ecuria e aktivitetit ekonomik në vend do 
të përcaktohet në një masë të madhe nga masa dhe shpejtësia e rigjallërimit 
të kërkesës së sektorit privat të ekonomisë, konsumit dhe investimeve private. 
Pavarësisht rritjes pozitive, kërkesa agregate pritet të mbetet nën nivelin 
potencial të ekonomisë shqiptare, duke përcaktuar shfrytëzimin jo të plotë të 
kapaciteteve në ekonomi dhe duke gjeneruar presione të ulëta inflacioniste, 
të cilat e kanë origjinën nga kërkesa. në materializim të këtyre pritjeve si dhe 
të parashikimeve për dobësim të mëtejshëm të presioneve inflacioniste nga 
koniunktura botërore, inflacioni vjetor parashikohet të jetë brenda objektivit 
të Bankës së Shqipërisë, gjatë periudhës afatmesme.

***

duke vënë në balancë informacionin e përmbledhur më sipër, këshilli 
mbikëqyrës vlerësoi se presionet inflacioniste janë në rënie dhe mbeten të 
kontrolluara përgjatë horizontit kohor të politikës monetare. Po ashtu, pritjet 
e agjentëve ekonomikë për inflacionin mbeten të ankoruara rreth objektivit të 
Bankës së Shqipërisë.

në përfundim të diskutimeve, këshilli mbikëqyrës vendosi të ulë normën 
bazë të interesit me 0.25 pikë përqindje, duke e çuar atë në nivelin 4.75%. 
ky vendim i shërben përmbushjes së objektivit afatmesëm për inflacionin dhe 
njëkohësisht ofron kushtet monetare të nevojshme për mbështetjen e aktivitetit 
ekonomik në vend. Banka e Shqipërisë do të ndjekë me vëmendje të veçantë 
zhvillimet e ardhshme ekonomike dhe financiare brenda dhe jashtë vendit, 
dhe mbetet vigjilente në marrjen e masave të duhura për përmbushjen e 
mandatit të saj.
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Fjala e z. ardian Fullani, GuVernator i 
BankëS Së ShqiPëriSë 

në seminarin mbi perspektivën e investimeve në rajonin 
e evropës juglindore organizuar në bashkëpunim nga 

Banka e Shqipërisë dhe universiteti i oksfordit.
oksford, 2 dhjetor 2011

i nderuar kryetar!
të nderuar kolegë!
të nderuar pjesëmarrës! 

është privilegj dhe në të njëjtën kohë përgjegjësi për mua të mbaj këtë 
fjalim para kolegëve, hulumtuesve dhe pjesëmarrësve të tjerë të nderuar. 
Bashkëpunimi i Bankës së Shqipërisë me universitetin e oksfordit përqendrohet 
te zhvillimet në evropën juglindore (ejl). në këtë kuptim, diskutimi i sotëm 
strategjik dhe shkencor do të fokusohet në perspektivat afatmesme dhe 
afatgjata të rritjes dhe mirëqenies në këtë rajon.  

këto janë çaste të rëndësishme meqenëse, ndoshta për herë të parë në 
historinë moderne, e ardhmja e ekonomisë globale është në duart e vendeve 
në zhvillim. Shtetet e Bashkuara të amerikës dhe evropa po luftojnë me 
problemet e tyre duke qenë viktima të tejkalimeve financiare dhe paralizës 
politike. Barrat e rënda të borxhit i detyrojnë të bien në vite amullie apo rritjeje 
të ngadaltë, të zgjerohet pabarazia dhe të krijohen pakënaqësi të mundshme 
sociale.

këto janë kohëra të rëndësishme edhe për vendet e rajonit tonë. ndërsa 
fokusohen te vetja për të zgjidhur problemet e veta, ekonomitë e zhvilluara 
kanë më pak kohë dhe burime për europeriferinë. Gjendja e sotme në 
evropën e zhvilluar, veçanërisht në partnerët më të afërt të vendeve të evropës 
juglindore, ka implikime të mundshme për këtë rajon. disa vende të zonës 
euro po përballen me një situatë, që dikur ishte e paimagjinueshme madje 
edhe për europeriferinë. 

me këto role pothuajse të përmbysura, do të ishte e arsyeshme të pritej më 
pak mbështetje ekonomike sa u takon investimeve, kërkesës së jashtme dhe 
asistencës teknike nga partnerët e vendeve të zhvilluara drejt vendeve të ejl-
së. Prandaj, është e rëndësishme që, për rritjen ekonomike, vendet e rajonit 
të fokusohen më shumë në burimet e tyre të brendshme. Gjithashtu, mundet 
që fokusi politik në çështjet e brendshme ta dobësojë rolin e Be-së si ankorë 
politike, morale dhe sociale për rajonin. në përfundim, është hera e parë që 
vendeve të ejl-së do t’u duhet të gjejnë burime më shumë brenda sesa jashtë 
rajonit. 

në mendimin tim, kohët e fundit, bota ka dëshmuar një valë të re rajonalizmi, 
në kundërshtim me prirjen globaliste që ka arritur kulmet e veta përgjatë dy 
dekadave të fundit. Pothuajse të gjitha vendet kanë kërkuar integrim me vende 
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të tjera dhe jo domosdoshmërisht gjithmonë me fqinjët e tyre. marrëveshjet 
tregtare preferenciale kanë qenë elementi qendror i bashkëpunimit rajonal. 
në mënyrë analitike, marrëveshjet tregtare preferenciale i japin shtysë dy 
ndikimeve të rëndësishme në flukset tregtare, krijimit dhe devijimit të tregtisë. 
krijimi i tregtisë është zëvendësimi i prodhimeve të kushtueshme vendase me 
produkte importi më të lira nga një partner i preferuar; devijimi i tregtisë 
ndodh kur një vend e ndërron burimin apo origjinën e importeve të veta nga 
prodhues më eficientë që janë të përjashtuar nga preferenca drejt prodhuesve 
më pak eficientë por preferencialë.

aktualisht, të dhëna shtesë sugjerojnë se mbështetja për globalizimin po 
fashitet në shoqëritë e zhvilluara. literatura ekonomike i referohet më shpesh 
efekteve anësore të globalizimit dhe novacionit teknologjik mbi tregjet e 
punës dhe shpërndarjen e të ardhurave. Për keqësimin e kushteve, mbështetja 
publike ia vë fajin globalizimit dhe ngritjes së vendeve në zhvillim, të cilat 
dikur ishin të brishta. Gjatë këtyre kohërave tensioni të madh, ekonomitë 
udhëheqëse, që dikur ishin promotore të globalizimit dhe tregtisë së lirë, tani 
rrallë e përmendin të ashtuquajturin Doha Round dhe përpiqen t’i kthehen 
bashkëpunimit rajonal jo vetëm për zgjidhjen e problemeve ekonomike 
por edhe si kundërpeshë ndaj ndryshimeve në pushtetin ekonomik. në 
pothuajse çdo pjesë të botës, problemet afatgjata dhe pabarazitë zgjidhen 
me bashkëpunim më të ngushtë midis vendeve fqinje dhe atyre të tjera duke 
krijuar rajone të reja ekonomike. 

Bashkëpunimi rajonal po bëhet gjithmonë e më shumë një rregull se sa 
përjashtim. Prandaj, çdo rajoni do t’i duhet të sigurojë të ardhmen e vet. Pa 
dyshim, kjo duhet të ndodhë në kontekstin e bashkëpunimit si midis rajoneve 
ashtu edhe brenda tyre. tradicionalisht, integrimi rajonal shihet si harmonizim 
i politikave të tregtisë që çojnë në integrim më të thellë ekonomik me atë 
politik (efekti spill-over) si një arritje e mundshme në të ardhmen. 

këto janë tema që i kemi diskutuar më parë. Sot, do të doja të përqendrohesha 
në reforma të veçanta që do të ndihmonin bashkëpunimin rajonal. do të 
doja të tërhiqja vëmendjen tuaj ndaj faktit se bashkëpunimi rajonal zakonisht 
kontribuon për begati më të madhe ekonomike vetëm kur bashkëpunimi dhe 
dialogu politik për ndërtimin e demokracisë çon në qëndrime dhe mentalitete 
më bashkëpunuese si te qeveritë ashtu edhe te publiku. ky koncept është 
parashtruar në mënyrë të përsëritur dhe është promovuar nga Be-ja si 
shembull i suksesshëm dhe model zhvillimi për rajone të tjera në botë. nga 
ana tjetër, historia e rajonit është e mbushur me episode të pakëndshme.

rajoni i ejl-së është grupi i fundit i vendeve në tranzicion që ka mbetur pas 
si për nga kriteret ekonomike edhe nga ato politike krahasuar me rajonin e 
evropës qendrore dhe lindore (eql). unë mendoj se kjo pasqyron dallimet 
në zgjedhjet politike dhe ekonomike të bëra nga autoritetet dhe publiku i gjerë. 
zhvillimet afatgjata të rajonit tonë përshkruhen më së miri nga thënia e famshme 
e Sir Winston Churchill-it: “Ballkani prodhon më shumë histori nga sa mund të 
konsumojë”, i shtyrë nga një histori shekullore konfliktesh në këtë rajon. unë 
besoj se ekonomia ka instrumentet e duhura për ta shpjeguar këtë sjellje. 
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në pikëpamjen time, gjurmët e këtyre konflikteve, që shihen si një prej 
arsyeve që ndalën dhe ngadalësuan begatimin e rajonit dhe të cilës i referohej 
me saktësi Churchill-i, i ka rrënjët në një sjellje të fortë në rajonin tonë për të 
investuar në pasuri të paluajtshme për qëllime qiradhënieje. Begatia shihet tek 
investimi në prona të patundshme për qëllime qiradhënieje dhe jo tek tregtia, 
bashkëpunimi dhe teknologjia. duket se rajoni nuk është i vetëdijshëm për 
ekzistencën e mendimit modern ekonomik. 

është bërë shprehi e zakonshme t’i referohesh rastit të Ballkanit si një rast 
ndryshe dhe unik. rajoni është strehë e tri feve monoteiste dhe një amalgamë 
e qytetërimeve, kulturave, valëve të migracionit dhe tregtisë. mund të duket 
se historia e këtij rajoni është e dallueshme nga ajo e pjesës tjetër të evropës. 
megjithatë, unë nuk jam i këtij mendimi. Gjithë sa ndodh në ejl nuk është 
unike për këtë rajon. i gjithë kontinenti evropian mund të pretendojë të njëjtat 
“arritje historike”; dy më tronditëset më pak se një shekull më parë. ky ka 
qenë një model përcaktues, më shumë një rregull sesa një përjashtim, që 
prej romës së lashtë: vendet që luftojnë për zotërime dhe burime, së pari në 
evropë dhe pastaj në gjithë botën. Sjellja nuk është unike për evropën; kjo 
sjellje gjendet në të gjitha qytetërimet.

më vonë, me evoluimin e të kuptuarit të shkencës së ekonomisë, vendet 
në zhvillim konstatuan se mund të arrinin të njëjtat rezultate nga tregtia dhe 
mbështetja mbi tregje të mirorganizuara. Be-ja është një shembull i mirë 
ilustrues. Brenda një kohe të shkurtër, ekonomia, tregjet dhe bashkëpunimi 
ekonomik rajonal arritën të realizonin bashkimin e tregjeve të burimeve dhe 
të të mirave përfundimtare, gjë e cila nuk ishte arritur më parë për shkak të 
konflikteve shekullore.

ndoshta është po ajo sjellje për investime në pasuri të paluajtshme që e 
shtyu rajonin në një model tregtie të ndryshëm nga ai i eql-së. motori i rritjes 
është mbështetur kryesisht mbi sektorin e mallrave të patregtueshme se sa mbi 
atë të mallrave të tregtueshme. Grumbullimi i pasurisë në trajta të ndryshme, 
më së shumti në prona të patundshme, krijoi iluzionin e pasurisë dhe fitimeve 
kapitale dhe çoi në deficite të mëdha të tregtisë dhe llogarisë korrente.

modeli i rritjes së orientuar nga përthithja, i përdorur gjatë gjysmës së 
dytë të dekadës së fundit, vetëm sa e bëri modelin tonë edhe më pak të 
qëndrueshëm. ky është, gjithsesi, një prej atyre pak shembujve ku rajoni 
ia tejkalon performancës së partnerëve të zhvilluar. konsumimi i tepruar 
ishte shumë më i dukshëm në evropë se në rajon, pasi rajoni i ejl-së, 
në veçanti bankat qendrore në këto vende, mundën të parashikonin 
problemet e këtij konsumi mbështetur në rritje më të shpejtë të kreditimit. 

të dy shembujt ilustrojnë se mungesa e kulturës financiare dhe ekonomike 
është një prej problemeve, ndoshta më i rëndësishmi, që motivon historinë e 
veçantë të Ballkanit të së shkuarës dhe të së tashmes. Prandaj, lufta kundër 
mungesës së njohurive financiare dhe ekonomike është njëra prej zgjidhjeve 
jo vetëm për temperamentin gjaknxehtë të kombeve ballkanike por edhe për 
suksesin e bashkëpunimit rajonal në axhendën e re për rritje. 
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nuk mjafton vetëm të kuptohet se njohuria financiare është e pakët; duhet 
edhe të kuptohet nëse ajo është e rëndësishme në vendimmarrje. trajtimi i 
kësaj çështjeje është veçanërisht i vështirë sepse njohuria financiare përçohet 
pa një plan te qytetarët. tradicionalisht, ka dy vende ideale për edukimin 
financiar: shkollat dhe vendi i punës. Pyetja ime është: pse të mos e shtrijmë 
edhe në mjedisin politik?

këto probleme kanë qenë evidente në sjelljen e drejtuesve politikë dhe të 
atyre të komunitetit. kjo duket të jetë më pak shqetësuese sot, pasi udhëheqësit 
në rajon jo vetëm që e kuptojnë por edhe kontribuojnë në idenë e rajonalizmit 
në ejl. megjithatë, nëse komuniteti nuk ndan të njëjtat bindje me udhëheqësit 
politikë, përpjekjet për bashkëpunim rajonal nuk do të jenë të suksesshme. 
ndaj, këto janë kohëra që apelojnë për udhëheqje. udhëheqësit e rajonit 
duhet të luftojnë padijen financiare, të nxisin reformat, të bëjnë atë që është 
e drejtë dhe të mos dorëzohen para vullnetit politik të bashkësive më pak të 
ditura.

udhëheqësit në rajon kanë filluar tashmë të lëvizin në këtë drejtim të 
parapëlqyer. kjo i dedikohet më së shumti faktit se zhvillimet politike dhe 
ligjore motivohen nga objektivi i vetëm evropian për të forcuar dhe integruar 
reformat rregullatore dhe strukturore. kjo mund të arrihet me anë të detyrimeve 
të traktateve të jashtme dhe angazhimeve të dukshme politike. Shpesh, vendet 
e vogla që marrin pjesë në marrëveshje tregtare Preferenciale kanë ndërmarrë 
ose përpiqen të çojnë përpara, reforma të mëdha. negociatat politike për të 
krijuar institucione të reja rajonale e bëjnë të domosdoshëm afrimin politik, 
ideologjik dhe social të anëtarëve. nëse shtetet ndajnë preferenca të ngjashme 
ideologjike lidhur me objektivat e politikave ekonomike, ato ka të ngjarë të jenë 
më të gatshme të pranojnë politikat e fqinjëve dhe të bashkëpunojnë me ta.

infrastruktura rajonale po përmirësohet dhe një sërë projektesh 
infrastrukturore ose janë të lidhura ose janë ndërtuar duke pasur fokusin 
rajonal në mendje.

Gjithsesi, udhëheqësit dhe krejt rajoni duhet të kuptojnë se infrastruktura 
fizike nuk do t’i hapë ekonomitë dhe nuk do ta mbështesë bashkëpunimin 
ekonomik, nëse nuk mbështetet nga një infrastrukturë e lidhur virtuale. me 
këtë koncept dua të them një infrastrukturë efektive, praktike dhe themelore. 
në mungesë të kësaj infrastrukture virtuale, tregjet dhe institucionet në rajon 
nuk do të jenë të lidhura si formacion njerëzor dhe kapital; legjislacioni dhe 
rregullimet ligjore mund të evoluojnë në drejtime të ndryshme, duke mos arritur 
të sigurojnë orientim dhe mbështetje për shkëmbimet dhe bashkëpunimin 
rajonal. kjo lidhje virtuale është e vetmja forcë që do ta shndërronte, në fund, 
rajonin në një sistem të mbyllur endogjen që kërkon një zgjidhje të vetme dhe 
unike afatgjatë. kjo pikëpamje e rajonit, një sistem i vetëm dhe i ndërlidhur, 
është karakterizuar dhe shtyrë nga shumë “prirje shpërthyese”, të cilat, në të 
shkuarën, e kanë penguar rajonin të arrijë begati të qëndrueshme në afat të 
gjatë.
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Fatkeqësisht, këto prirje përkufizojnë probleme dhe sfida të pazgjidhura të 
së shkuarës dhe të së tashmes për vende dhe bashkësi të veçanta të rajoneve. 
Gjatë 15 vjetëve të fundit, këto prirje shpërthyese janë mbizotëruar nga procesi 
i integrimit evropian me premtimin e tij për begati ekonomike dhe sociale. 
megjithatë, ndonëse modeli evropian po fashitet aktualisht, ekonomitë në 
rritje të vendeve Brik po ofrojnë modele alternative dhe konkurruese me 
efekte të mundshme negative për rajonin.

unë i përkas atij grupi vëzhguesish që janë skeptikë për modelin që 
mbështetet mbi shfrytëzimin dhe eksportimin e burimeve natyrore rajonale 
për varësinë e madhe që ka ndaj kërkesës së huaj dhe luhatshmërisë së 
lartë të çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Gjithashtu, këto modele të reja 
kanë potencialin të nxisin dhe përforcojnë “prirjet shpërthyese” që çojnë 
në konkurrencën potenciale për projekte me bazë vendi, të motivuar nga 
zgjedhje politike afatshkurtra dhe zgjidhje pragmatike afatshkurtra.

kjo bie ndesh me progresin dhe zhvillimet pozitive të dekadës së fundit 
në rajonin e ejl-së dhe mund të ngadalësojë, në mos dëmtojë, shpejtësinë 
e konvergjencës dhe integrimit ekonomik të rajonit në tërësi me grupin e 
vendeve të zhvilluara. kjo situatë aktuale përfaqëson një udhëkryq, një çast 
të rëndësishëm që i kërkon drejtuesve të veprojnë, si forcë prijëse që janë, si 
kundërpeshë për të gjitha prirjet që pengojnë një të ardhme të përbashkët të 
qëndrueshme dhe të suksesshme. Për këtë qëllim, edukimi, mendjet e hapura 
dhe larmia janë mundësi strategjish të suksesshme për zhvillim.

duke i uruar suksese kësaj konference, dëshiroj t’ju falënderoj edhe njëherë 
për bashkëpunimin e konsoliduar dhe ftesën për të mbajtur këtë fjalim sot.
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Fjala e GuVernatorit të BankëS Së ShqiPëriSë, 
z. ardian Fullani 

në pritjen e organizuar me rastin e fundvitit, 
19 dhjetor 2011

i nderuar z. ministër,
Shkëlqesi ambasadorë,
të nderuar zotërinj deputetë,
të nderuar përfaqësues të medias dhe të sistemit bankar,
të nderuar pjesëmarrës,

ju uroj mirëseardhjen dhe ju falënderoj për pjesëmarrjen tuaj.

mua personalisht por dhe Bankës së Shqipërisë, prania juaj sot na dhuron 
një kënaqësi të veçantë.

një falënderim të veçantë do ta drejtoja për ish-anëtarët e këshillit 
mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të cilët përfunduan mandatin e tyre 
ligjor të ushtrimit të detyrës. Shpreh vlerësimin tim personal se serioziteti dhe 
përkushtimi që karakterizoi punën e secilit prej tyre, ishte një kontribut i shquar 
në zhvillimin e mëtejshëm institucional të Bankës së Shqipërisë.

duke i falenderuar edhe një herë për punën profesionale që ata kanë bërë, 
më lejoni t’ju uroj mirëseardhjen anëtarëve të rinj të sapozgjedhur të Bankës 
së Shqipërisë, të cilët përfaqësojnë personalitete publike me një karrierë 
profesionale të padiskutueshme. aktiviteti i tyre profesional është zhvilluar në 
fusha të ndryshme dhe kjo përbën një vlerë të shtuar për Bankën e Shqipërisë, 
pasi sjellin një mbulim më të gjerë të funksioneve të institucionit.

Shpreh besimin se Banka e Shqipërisë në veprimtarinë e saj do të vazhdojë të 
mishërojë standardet më të mira ndërkombëtare në drejtim të vendimmarrjes, 
pavarësisë, llogaridhënies, transparencës e qeverisjes në përgjithësi.

unë besoj se një ekonomi e shëndetshme që gjeneron rritje të qëndrueshme 
të aktivitetit ekonomik të vendit kërkon domosdoshmërisht një sektor financiar 
të zhvilluar, në thellësi dhe në gjerësi; kërkon një sistem bankar elastik, i cili 
nga njëra anë menaxhon me kujdes depozitat e popullatës dhe nga ana 
tjetër i kanalizon ato me eficiencë në financimin e ekonomisë. Sot, nga kjo 
ceremoni e thjeshtë, ju siguroj se jemi plotësisht të përgjegjshëm për këtë 
mision sa të dobishëm aq dhe të vështirë. Banka e Shqipërisë do të jetë 
gjithmonë e kujdesshme për të siguruar stabilitetin makroekonomik dhe atë 
financiar të vendit.

në këtë atmosferë fundviti, nuk mund të rri pa përmendur edhe të rinjtë 
shqiptarë, të cilët janë frymëzim i përbashkët i punës së secilit prej nesh dhe 
fryt i investimeve tona për një të ardhme më të mirë.
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Si çdo vit, Banka e Shqipërisë ka kënaqësinë të shpallë “Çmimin e 
Guvernatorit për diplomën më të mirë 2011”. këtë vit kemi zgjedhur që 
shpalljen e këtij çmimi ta bëjmë në këtë aktivitet të rëndësishëm midis miqsh 
e kolegësh. ky çmim është shprehje e vlerësimit tonë për punën studiuese të 
kryer nga këta të rinj, studentë të sotshëm dhe kolegë të ardhshëm.

Banka e Shqipërisë i kushton vëmendje të veçantë brezit të ri, veçanërisht 
edukimit të tij.

kur kthej kokën prapa dhe shoh se si e filluam edukimin me publikun pesë 
vite më parë, më duket një krahasim ndoshta naiv por shumë domethënës 
për mua; si zbritja e armstrongut në hënë i cili përveç thënies së tij lapidar 
“...ky mund të jetë një hap i vogël për njeriun, por është hov i madh për 
njerëzimin...” dhe më pas vazhdon “...sipërfaqja është pluhur i imët. unë 
lëviz ngadalë me hapa sa një pjesëz e inçit, ndoshta 1/8 e inçit, megjithatë 
arrij të shoh gjurmët e hapave që kam lënë pas...”.edhe ne, nëse kthejmë 
kokën prapa, shohim gjurmët tona. Pas një pune të shkëlqyer, të bërë në një 
ambient të panjohur për ne, sot shohim që janë 6900 nxënës të cilët kanë 
përzgjedhur në kurrikulat e tyre librin “Financat personale në duart tuaja” 
të botuar nga Banka e Shqipërisë. në bashkëpunim me ministrinë e arsimit 
dhe Shkencës po bëhet e mundur që ky libër të jetë në çdo shkollë, për 
çdo nxënës, me qëllim që të edukohet financiarisht dhe të dijë të menaxhojë 
vetë financat personale. Vetëm për këtë vit akademik libri është zgjedhur nga 
gjimnaze të 36 rretheve të vendit, gjë që na mbush me optimizëm dhe na bën 
të shohim përpara.

ne besojmë se të rinjtë do të jenë protagonistët e jetës ekonomike të së 
nesërmes. Për këtë qëllim, investimi ynë në formimin e tyre duhet të jetë 
maksimal, për të siguruar jo vetëm të ardhmen e tyre, por edhe atë të vendit.

të rinjtë janë të aftë të asimilojnë, përpunojnë dhe përcjellin më mirë 
se kushdo informacionet, shprehitë apo produktet e reja në çdo fushë të 
jetës. ata janë përçuesit e inovacionit, pjesa më energjike dhe progresiste e 
shoqërisë. është përgjegjësia jonë morale, profesionale dhe institucionale që 
të investojmë në drejtim të edukimit cilësor të brezit të ri.

Për ne rritja e kulturës dhe thellimi i njohurive financiare në vend ka 
një rëndësi të madhe. një komb i miredukuar garanton mirëqenien dhe 
përparimin e vendit. Prandaj, tashmë kemi vendosur që partneri ynë strategjik 
në përmbushjen e kësaj sfide të jetë pikërisht brezi i ri. ne besojmë në 
idealizmin, energjinë pozitive dhe shpirtin e dlirë të tyre.

një falenderim i veçantë i takon edhe medias, të cilën përfitoj nga rasti 
ta përgëzoj për punën e bërë. ajo ka përcjellë në kohë reale dhe në mënyrë 
të besueshme tek publiku vendimmarrjen dhe veprimtarinë e Bankës së 
Shqipërisë.

Viti 2011 ishte kompleks për mbarë ekonominë botërore e veçanërisht 
për atë evropiane, ndaj së cilës ekonomia shqiptare është më e ndjeshme. 
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nga ky këndvështrim, roli i mediave merr një rëndësi të veçantë. konstatoj 
me kënaqësi se në Shqipëri, media ka rritur hapësirën kushtuar ekonomisë, 
financave dhe veçanërisht përcjelljes së informacionit që vinte nga Banka e 
Shqipërisë. Vendimet e marra prej nesh janë pasqyruar në mënyrë profesionale, 
ndërkohë që media ka qenë aktive edhe në nxitjen e një reflektimi real nga 
ana e palëve të interesuara.

media ka mbështetur politikat e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë, duke 
shmangur përhapjen e pasigurive në publik. karakteri vetëkorrigjues, ka qenë 
një element tjetër i rëndësishëm që ka karakterizuar veprimtarinë e medias 
në vend. Pothuajse pa përjashtim, është arritur me sukses amortizimi i efektit 
alarmant, nëpërmjet analizave më të thelluara të lajmit, duke i dhënë atij 
nuancat e të vërtetës jashtë teprimeve dhe spekulimeve.

një shembull i freskët i sjelljes së përgjegjshme përkon me luhatjen e kursit 
të këmbimit të euros në fillim të muajit dhjetor të këtij viti. në analizat dhe 
raportimet e para mediatike u krijua një gjendje “paniku” te qytetarët, për t’u 
cilësuar më pas nga vetë mediat, pa ndërhyrjen e autoriteteve përkatëse, si 
një lëvizje jo reale e kursit.

të nderuar pjesëmarrës,

në përfundim të fjalës sime do të doja të sillja në vëmendjen tuaj edhe një 
botim vjetor të Bankës së Shqipërisë, tashmë të konsoliduar, kalendarin e vitit 
2012, vit i cili përkon me përvjetorin e 100-të të shpalljes së Pavarësisë së 
shtetit tonë.

kësaj radhe në kalendarin e vitit 2012, zgjodhëm t’ju prezantojmë një cikël 
veprash arti bashkëkohore, i cili shkrin me elegancë traditën dhe modernen. 
Gjetja artistike synon të përshkruajë me larmishmëri dhe besnikëri rrugën e 
gjatë dhe të vështirë që Banka e Shqipërisë dhe leku kanë përshkuar në ditë 
të mira dhe të këqija, në luftë dhe në paqe, në kohë pezullimi dhe në kohë 
ndryshimesh të mëdha. këta bashkudhëtarë ia kanë dalë mbanë gjithmonë të 
ripërtërijnë dhe të forcojnë themelet mbi të cilat ngrihet bashkëjetesa e tyre, 
që është besimi juaj. ky është filli që lidh në kalendar artin dhe bankën, si dy 
elementë që ruajnë dhe promovojnë vlera.

duke shfletuar kalendarin do të gjeni të shprehur me shumë art tiparet 
e bankës sonë qendrore si stabilitetin, pavarësinë, sigurinë, transparencën, 
edukimin financiar, të cilat ushqejnë shpresën në të ardhmen e përbashkët 
evropiane. kjo e ardhme tashmë qëndron në duart tona si një glob i artë 
prosperiteti dhe lumturie.

duke ju falenderuar për vëmendjen, më lejoni të prezantoj fituesit e 
çmimeve për diplomën më të mirë, për këtë vit:

•	 Çmimi i tretë i jepet ardit azizaj, student masteri në universitetin 
e new-yorkut në Pragë, për temën e tij të masterit “Çfarë mund të 
bëjë Shqipëria në të ardhmen lidhur me ndarjen botërore të punës”. 
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Punimi i tij përqendrohet në pamundësinë e vendit për të transformuar 
ekonominë e tij me sukses nga një ekonomi e varfër dhe e centralizuar 
në një ekonomi të zhvilluar.

•	 Çmimi i dytë i jepet ledia Sulejmanit, studente në universitetin e 
tiranës për temën e saj të diplomës “zhvillimet ekonomike të Ballkanit 
Perëndimor dhe sfidat për të ardhmen”. tema e saj përshkruan 
ndryshimet dhe karakteristikat ndërmjet shteteve të Ballkanit Perëndimor 
për sa i përket treguesve ekonomikë, duke trajtuar konceptin e një 
rajoni të përbashkët dhe sfidat e të ardhmes.

•	 Çmimi i parë i jepet Borana angjelit, studente në universitetin “marin 
Barleti” për temën e saj të masterit “Sistemet e pensioneve”. me anë 
të rezultateve të një ankete drejtuar individëve të punësuar dhe afër 
daljes në pension, tema vë në dukje disa nga mangësitë e sistemit të 
pensioneve të Shqipërisë si dhe rekomandon se si duhet të ndryshojë 
skema aktuale e pensioneve, në përputhje me parimet evropiane, por 
nga ana tjetër pa qenë një barrë e rëndë për buxhetin e shtetit.
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Fjala e GuVernatorit të BankëS Së ShqiPëriSë, 
z. ardian Fullani, 

mbajtur në takimin përmbyllës të vitit me Shoqatën Shqiptare të Bankave, 
21 dhjetor 2011

të nderuar drejtues të bankave,
të nderuar pjesëmarrës,

takimi përmbyllës i vitit me Shoqatën Shqiptare të Bankave, tashmë 
i shndërruar në traditë të komunikimit mes sektorit bankar dhe Bankës së 
Shqipërisë, ofron një mundësi mjaft të mirë për të bërë një bilanc të shkurtër 
të rezultateve që arriti sektori gjatë këtij viti si dhe për të identifikuar sfidat e 
tij për vitin në vijim.

Sektori bankar arriti të mbyllë me sukses vitin 2011. roli i tij në mbështetjen 
e aktivitetit ekonomik të vendit ishte i një rëndësie të veçantë, ndërkohë që nga 
ana tjetër kujdes i madh është treguar për të garantuar shëndetin financiar 
të tij.

në këtë drejtim, roli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka dhënë një kontribut 
të jashtëzakonshëm. mbikëqyrja bankare ka qenë e një natyre paravepruese 
dhe parandaluese, duke krijuar njëkohësisht hapësira të nevojshme për një 
administrim sa më fleksibël të veprimtarisë bankare. Përmirësimet e ligjit 
“Për bankat në republikën e Shqipërisë”, një sërë ndryshimesh në bazën 
rregullatore të aktivitetit bankar si dhe inspektimet në vend nëpërmjet pranisë 
fizike, kanë ndikuar në rritjen e imunitetit dhe amortizimin e efekteve negative 
që gjeneron kriza globale. Banka e Shqipërisë ka kryer në mënyrë periodike 
provat e rezistencës për të gjitha bankat e sistemit, duke imponuar në çdo rast 
rritjen e kapitalit për banka të veçanta, në mënyrë që siguria dhe funksionaliteti 
i sektorit bankar të mos vihen në dyshim për asnjë moment.

aktualisht, po punojmë që ky projekt të shndërrohet në një bashkëpunim 
rajonal, duke marrë parasysh faktin se grupe të njëjta bankare janë shtrirë në 
të gjithë rajonin. 

duke iu referuar raportimeve të plota të bankave për fundin e muajit shtator 
2011, vërehet që totali i aktiveve të sektorit bankar është zgjeruar me ritme të 
mira, duke u rritur me 9.5% që prej fillimit të vitit dhe rreth 13% në krahasim 
me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Portofoli i kredive të sektorit bankar 
është rritur me 9.6% gjatë vitit ose rreth 15% në krahasim me një vit më 
parë, duke zënë 49.1% të totalit të aktiveve. Gjatë vitit, kredia në lekë është 
rritur me ritme më të shpejta se kredia në valutë. zgjerimi i aktivitetit është 
mbështetur kryesisht prej rritjes së depozitave, të cilat zënë 81.4% të totalit të 
detyrimeve.
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Gjatë vitit, ato janë rritur me 9.7% dhe janë 14.1% më të larta se në të 
njëjtën periudhë të vitit 2010. treguesit e likuiditetit paraqiten në nivele të 
qëndrueshme dhe pritet të forcohen si rezultat i kërkesave të fundit rregullative 
të Bankës së Shqipërisë. deri në muajin shtator, veprimtaria bankare rezultoi 
me fitim në masën 1.3 miliardë lekë dhe kthimi mbi aktivet dhe ai mbi 
kapitalin ishin përkatësisht 0.2% dhe 1.9%. treguesi i mjaftueshmërisë së 
kapitalit rezultoi në nivelin 15.1%, duke u paraqitur më mirë se niveli në fund 
të gjashtëmujorit të parë të vitit. kjo për shkak të rritjes së kapitalit nga disa 
banka, pas kërkesës së bërë nga ana e Bankës së Shqipërisë.

zhvillimet e lartpërmendura konfirmojnë qëndrueshmërinë e besimit të 
publikut në sektorin bankar shqiptar dhe kontributin e rëndësishëm që sektori 
bankar ka dhënë në financimin e ekonomisë shqiptare gjatë këtij viti.

ato mund të konsiderohen arritje të çmuara në kushtet kur sfidat për 
ekonominë shqiptare dhe agjentët ekonomikë gjatë vitit 2011 u rritën. rënia 
e cilësisë së portofolit të kredisë dhe kërkesat për administrimin e rrezikut 
të kreditit janë shoqëruar me rritjen e fondeve përkatëse rezervë nga ana e 
bankave, dhe kjo ka ndikuar në dobësimin e rezultatit financiar. në përgjigje, 
bankat kanë arritur të optimizojnë kostot e veprimtarisë dhe të fuqizojnë 
treguesit e tyre të kapitalit.

duke mbështetur këto masa, veprimtaria mbikëqyrëse e Bankës së 
Shqipërisë e ka vënë theksin në identifikimin e saktë të gjendjes së portofolit të 
kredisë, duke kërkuar që bankat të veprojnë me vendosmëri për të rikuperuar 
vlerën e kredive me probleme.

kjo do të mundësohet si nëpërmjet mbështetjes për huamarrësit cilësorë 
që ndeshin probleme të përkohshme, ashtu edhe nëpërmjet ekzekutimit të 
kolateraleve për huamarrësit e pashpresë. Çështja e ekzekutimit të kolateraleve 
dhe nevoja për përmirësimin e kuadrit përkatës ligjor dhe operacional, 
është konsideruar me përparësi nga ana e Bankës së Shqipërisë. në vijim të 
rekomandimeve që dolën nga forumi i posaçëm i organizuar për këtë qëllim, 
Banka e Shqipërisë është seriozisht e angazhuar për të përshpejtuar trajtimin 
e tyre me përparësi nga autoritetet e tjera publike.

Gjithashtu, në bashkëpunim me ju, Banka e Shqipërisë identifikoi dhe 
ndërmori edhe disa veprime të tjera mbikëqyrëse dhe rregullative, që synuan 
fuqizimin e gjendjes së kapitalizimit të veprimtarisë dhe përmirësimin e 
kërkesave për treguesit minimalë të likuiditetit në monedhën vendase dhe në 
monedhë të huaj.

në vijim, u përgatitën dhe u miratuan edhe disa ndryshime në ligjin 
“Për bankat në republikën e Shqipërisë”, të cilat në thelb plotësojnë dhe 
përmirësojnë kuadrin mbikëqyrës të veprimtarisë bankare. këto veprime ishin 
të nevojshme për të trajtuar perceptimin e një rreziku të shtuar prej zhvillimeve 
financiare ndërkombëtare dhe atyre në rajon. Shfrytëzoj këtë mundësi për t’ju 
falënderuar për bashkëpunimin dhe veprimet konkrete që keni ndërmarrë 
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në zbatimin e këtyre kërkesave të reja, si edhe për të shprehur besimin për 
përmbushjen e plotë të tyre nga ana juaj në afatet e kërkuara.

të nderuar drejtues të bankave,

më shumë se tre vjet pas fillimit të krizës, perspektiva e daljes prej saj për 
ekonominë botërore mbetet e paqartë. Sidoqoftë, bëhet fjalë për një proces 
gradual dhe të shtrirë në kohë.

në përgjithësi, institucionet financiare në evropë dhe më gjerë, vijojnë të 
ndeshen:

•	 me pasiguri të theksuara në vlerën e ekspozimeve të tyre në letrat me 
vlerë të borxhit sovran,

•	 me vështirësi në sigurimin e likuiditetit në tregjet e shumicës, 
•	 me ulje të sasisë dhe shtrëngim të kushteve të kreditimit të ekonomive 

vendase,
•	 me rritje të kërkesave për kapital që burojnë kryesisht prej normave të 

reja rregullative nga autoritetet mbikëqyrëse.

nevoja për uljen e rrezikut të investimeve në borxhin sovran është shoqëruar 
me përpjekje të mëdha për konsolidimin fiskal në mjaft vende, veçanërisht 
në evropë.

Si rezultat, pritshmëritë për rritjen ekonomike të Bashkimit evropian, duke 
përfshirë edhe ato për vendet që deri tani kishin shënuar një rritje ekonomike 
më të mirë se mesatarja, kanë shënuar rënie të theksuar. duket sikur zgjidhja 
për një situatë të tillë, do të vijë vetëm prej aftësisë që kanë vendet e ndryshme 
për të ndërmarrë në këtë periudhë reforma të rëndësishme sociale dhe 
ekonomike, si edhe për të siguruar mbështetje financiare, në mënyrë që nga 
njëra anë të ruhet qëndrueshmëria e sistemit financiar dhe nga ana tjetër t’i 
jepet frymëmarrje sipërmarrjeve private, duke ndikuar në ndryshimin e pritjeve 
të tyre për zhvillimet ekonomike në të ardhmen.

ekonomia e vendit tonë ka ruajtur një rritje pozitive ekonomike gjatë kësaj 
periudhe, duke treguar një aftësi të mirë të agjentëve ekonomikë për të 
përthithur goditjet e jashtme.

ky fleksibilitet përfaqëson një karakteristikë të çmuar që do të vijojë të 
mbështesë zhvillimin ekonomik të vendit, duke zbutur ndikimin e goditjeve 
të ndryshme edhe në të ardhmen. është e rëndësishme që sektori bankar të 
shfrytëzojë dhe të mbështesë këtë tipar të çmuar të agjentëve ekonomikë, 
privatë dhe publikë, duke iu ofruar atyre plotësimin e qëndrueshëm të 
nevojave për financim dhe për shërbime të tjera. një veprim i tillë duhet të 
mbështetet jo vetëm në përvojën e deritanishme të suksesshme, por edhe 
në një logjikë ekonomike në kushtet kur janë të pakta vendet e rajonit që 
kanë ruajtur një rritje ekonomike pozitive. Sidoqoftë, në çdo rast, mjedisi 
ekonomik do të mbetet sfidues, ndaj ai duhet të vlerësohet me realizëm dhe 
veprimet që do të ndërmerren duhet të orientohen prej konceptit të kujdesit, 
duke respektuar kërkesat e kuadrit rregullativ dhe atij mbikëqyrës.



Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-2 2011

56 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 57

6M-2 2011

dëshiroj të theksoj që tiparet e një drejtimi të përgjegjshëm bankar në 
këtë periudhë do të dallohen prej aftësisë që do të tregoni për të kontrolluar 
dhe administruar rreziqet e veprimtarisë në përgjithësi dhe veçanërisht 
prej shpejtësisë me të cilën do të zhvilloni kapacitetet e institucionit për të 
testuar qëndrueshmërinë dhe performancën ndaj skenarëve të ndryshëm të 
zhvillimeve të ardhshme. Standardet ndërkombëtare kërkojnë që fokusi të 
vendoset jo në planifikimin e ngjarjeve të pritshme me një probabilitet të 
lartë, por në vlerësimin e qëndrueshmërisë së institucionit ndaj zhvillimeve 
relativisht ekstreme dhe të pafavorshme.

më tej, ky proces duhet të bëhet pjesë e analizës më të zgjeruar dhe 
të vazhdueshme që ju duhet të kryeni për të vlerësuar nevojat tuaja për 
kapitalizim të qëndrueshëm të veprimtarisë dhe për të përcaktuar masa të 
tjera mbrojtëse.

këto kërkesa gjenden aktualisht në kuadrin rregullativ mbikëqyrës dhe 
Banka e Shqipërisë është e gatshme të ndajë me ju përvojën e saj për zhvillimin 
me efektivitet të tyre.

në përfundim, më lejoni të them se Banka e Shqipërisë është në një proces 
të përsosjes së kuadrit rregullativ dhe praktikës mbikëqyrëse, si pjesë e një 
bashkëpunimi me Sistemin evropian të Bankave qendrore.

respektimi i plotë dhe në kohë i kërkesave të kuadrit ligjor dhe rregullativ 
lidhur me gjendjen e kapitalizimit dhe të likuiditetit të veprimtarisë, dhe në 
përgjithësi mënyra e administrimit të rreziqeve të veprimtarisë nga ana e 
bankave, do të mbeten përparësi e vazhdueshme e veprimtarisë mbikëqyrëse.

ky proces orientohet prej objektivit të përbashkët për ruajtjen e 
qëndrueshmërisë së sektorit bankar dhe të sistemit financiar. Banka e 
Shqipërisë mbetet e angazhuar në bashkëpunimin me sektorin bankar për 
përmbushjen me sukses të këtij objektivi.

ashtu si në këto vitet e fundit, Banka e Shqipërisë do të marrë të gjitha 
vendimet që i gjykon të përshtatshme për të garantuar se objektivat themelorë 
të saj për stabilitetin e çmimeve dhe për qëndrueshmërinë e sistemit bankar 
do të përmbushen në vazhdimësi, në të mirë të rritjes së qëndrueshme të 
vendit në terma afatgjatë.

duke ju falënderuar për punën tuaj të çmuar, ju uroj një vit të ri plot suksese 
profesionale dhe gëzime familjare!

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, 

28 dhjetor 2011

Sot, në datën 28 dhjetor 2011, 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 e monetare në vend, si dhe në vijim të 
diskutimeve mbi ecurinë e pritur të tyre në të ardhmen, këshilli mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të 
interesit, në nivelin 4.75%. në gjykimin e këshillit mbikëqyrës, kushtet aktuale 
monetare janë të përshtatshme për të përmbushur objektivin e inflacionit, 
si dhe ofrojnë stimulin e nevojshëm monetar për mbështetjen e aktivitetit 
ekonomik në vend.

më lejoni në vijim të bëj një pasqyrë të zhvillimeve ekonomike e të çështjeve 
kryesore të diskutuara në mbledhjen e sotme.

***

inflacioni në muajin nëntor rezultoi 2.9%, duke shënuar një reduktim të 
lehtë prej 0.1 pikësh përqindje krahasuar me vlerën e shënuar në muajin 
paraardhës. inflacioni i muajit nëntor u formua në masën më të madhe nga 
rritja e çmimeve të ushqimeve të përpunuara dhe të mallrave të konsumit 
joushqimor, ndërkohë që artikujt e tjerë të shportës së mallrave të konsumit 
kanë patur norma të ulëta inflacioni.

muajt e fundit janë karakterizuar nga një reduktim progresiv i presioneve 
inflacioniste në ekonomi. nga ana e ofertës, ngadalësimi i rritjes së çmimeve 
të mallrave kryesore në tregjet botërore dhe qëndrueshmëria e monedhës 
vendase janë reflektuar në dobësimin e inflacionit të importuar. Gjithashtu, 
shuarja e efekteve direkte të rritjes së çmimeve të rregulluara ka kontribuar 
në vlera më të ulëta inflacioni gjatë kësaj periudhe. nga ana e kërkesës, rritja 
nën potencial e ekonomisë shqiptare dhe shfrytëzimi jo i plotë i kapaciteteve 
në tregun e punës e të kapitalit, janë reflektuar në presione të kufizuara 
mbi kostot e prodhimit dhe mbi çmimet finale në ekonomi. Gjithashtu, 
eksperienca pozitive e Bankës së Shqipërisë në kontrollin e inflacionit dhe 
politika monetare e besueshme e saj, kanë ndihmuar në kontrollin e pritjeve 
inflacioniste, duke zbutur përcjelljen e goditjeve të ofertës mbi inflacionin 
total. në vija të përgjithshme, këto tendenca pritet të vijojnë edhe në 
periudhën e ardhshme.

mungesa e të dhënave direkte për treguesit e ekonomisë reale vështirëson 
analizën e plotë të ekonomisë shqiptare. Gjykimi jonë për ecurinë e aktivitetit 
ekonomik bazohet mbi të dhëna indirekte, të cilat përafrojnë zhvillimet e 
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sektorëve të veçantë të ekonomisë, si dhe mbi informacionin e filtruar nga 
treguesit monetarë, nga treguesit fiskalë, nga treguesit e sektorit të jashtëm të 
ekonomisë, si dhe nga vrojtimet e besimit të biznesit e të konsumatorit.

analiza e këtyre treguesve mbështet vlerësimin për një rritje pozitive, por 
nën potencial, të ekonomisë shqiptare në tremujorin e dytë dhe të tretë të 
vitit. rritja ekonomike është mbështetur nga kërkesa e huaj dhe kërkesa e 
sektorit publik, ndërkohë që konsumi dhe investimet private vazhdojnë të kenë 
një ecuri të ngadaltë. në aspektin sektorial, rritja e prodhimit është nxitur 
kryesisht nga sektori i industrisë dhe ai i shërbimeve, ndërsa sektori i ndërtimit 
vazhdon të vuajë kërkesën e ulët në degën e ndërtimeve rezidenciale.

konsumi dhe investimet private kanë patur një ecuri të ngadaltë. në 
përputhje me ecurinë e ekonomisë, të ardhurat e disponueshme të familjeve 
shqiptare vlerësohen të jenë rritur me ritme të reduktuara gjatë kësaj periudhe. 
Pavarësisht kësaj, ecuria e ngadaltë e konsumit shqiptar ka reflektuar më 
së shumti orientimin e rritur të familjeve drejt kursimit. konsumi privat ka 
gjetur një mbështetje më të lartë nga kredia konsumatore gjatë vitit 2011. 
megjithatë, bankat raportojnë një kërkesë të zbehtë për kredi konsumatore, 
ndërkohë që konsumatorët kanë vijuar të hezitojnë në kryerjen e blerjeve të 
mëdha gjatë vitit 2011.

nga ana tjetër, investimet në ekonomi kufizohen nga ecuria e kërkesës 
finale, nga ekzistenca e kapaciteteve të pashfrytëzuara të prodhimit, si dhe 
nga kujdesi i shtuar i bankave në kredidhënie.

në këtë kontekst, lehtësimi i vazhdueshëm i politikës monetare gjatë gjysmës 
së dytë të vitit 2011, pritet të reflektohet në kushte më të mira financimi për 
bizneset dhe familjet shqiptare, në mbështetje të konsumit dhe investimeve të 
tyre. Siç e kam theksuar disa herë, ecuria e këtyre të fundit do të kushtëzojë 
rritjen ekonomike në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme.

Politika fiskale ka patur një natyrë stimuluese gjatë vitit 2011, por ky 
stimul ka qenë i luhatshëm gjatë tremujorëve. Sikurse tregohet nga ecuria 
e shpenzimeve dhe e deficitit buxhetor, stimuli fiskal është shfaqur më i fortë 
në tremujorin e parë të vitit; ai është moderuar në tremujorin e dytë dhe atë 
të tretë të vitit, ndërkohë që të dhënat e tremujorit të katërt flasin për një 
përshpejtim të tij.

deficiti buxhetor në 11 muajt e parë të vitit rezultoi 38 miliardë lekë, duke 
pasqyruar kryesisht ritmet e kryerjes së shpenzimeve buxhetore. rritja vjetore 
e tyre për 11 muajt e parë të vitit shënoi 5.6%, me një kontribut të shtuar 
të shpenzimeve kapitale në muajt tetor-nëntor. nga ana tjetër, të ardhurat 
fiskale vijojnë të shfaqin rritje të ngadaltë vjetore, e cila për këtë periudhë 
rezultoi 0.7%.

kërkesa e huaj ka vijuar të mbështesë rritjen e kërkesës agregate në 
ekonomi, por me një kontribut më të vogël në krahasim me periudhat e 
mëparshme. ecuria e saj është ndikuar nga situata e pafavorshme ekonomike 
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e partnerëve tanë kryesorë tregtarë. në muajin tetor, eksportet janë rritur në 
masën 16.3%, duke regjistruar një ngadalësim të ritmit të rritjes vjetore.

nga ana tjetër, e ndikuar nga çmimet e larta në tregjet botërore, rritja 
vjetore e importeve ka ruajtur një ritëm të lartë duke u materializuar në 
zgjerimin e deficitit tregtar, i cili në muajin tetor është 11.6% më i lartë në 
krahasim me një vit më parë.

duke iu kthyer sektorit monetar, analiza e zhvillimeve të tij tregon për 
presione të përmbajtura inflacioniste me natyrë monetare në ekonominë 
vendase. rritja e parasë së gjerë rezultoi 10.6% në muajin tetor, duke 
shënuar një ngadalësim kundrejt ritmit mesatar të vërejtur gjatë vitit 2011. në 
terma realë, ritmet e zgjerimit të ofertës monetare kanë qenë të qëndrueshme 
dhe vlerësohen në linjë me ecurinë e kërkesës për para reale të agjentëve 
ekonomikë. në muajt e fundit, kërkesa e sektorit publik është ngadalësuar, 
ndërkohë që kërkesa për mjete monetare e sektorit privat të ekonomisë ka 
shënuar rritje. ritmet e rritjes së kredisë për sektorin privat kanë ndjekur një 
trend rritës dhe qëndrojnë në nivelin 14.0% në muajin tetor.

kërkesa për kredi është shtuar, si nga bizneset, ashtu edhe nga individët, 
por ajo vazhdon të rritet ngadalë. në tërësi, kushtet e financimit të ofruara nga 
sistemi bankar dhe parametrat e kapitalizimit, të likuiditetit dhe të shëndetit 
të tij, janë të përshtatshme për financimin e një kërkese të shtuar për konsum 
apo investime private në të ardhmen.

zhvillimet më të fundit në tregjet financiare vazhdojnë të karakterizohen nga 
prime të kontrolluara të rrezikut, të likuiditetit dhe të inflacionit. reduktimet e 
njëpasnjëshme të normës bazë të interesit duket se janë përcjellë menjëherë 
në tregun e parasë. Yield-et e letrave me vlerë të qeverisë në tregun primar 
kanë rënë më tej, në reflektim të uljes së normës bazë të interesit në ekonomi 
dhe kërkesës së ulët të sektorit publik për financim. tejçimi i uljes së normës 
bazë tek normat e interesit të depozitave dhe kredive pritet të ndodhë në 
të ardhmen, në përputhje me kohëvonesat e mekanizmit të transmisionit të 
politikës monetare.

Së fundi, një zhvillim pozitiv për tregjet financiare në vend është dhe 
rikonfirmimi në vlerat aktuale i primit të vlerësuar të rrezikut për borxhin e 
qeverisë, nga agjencitë e mirënjohura moody’s dhe Standard & Poor, si dhe 
parashikimi për qëndrueshmëri të tij në të ardhmen.

Projeksionet për ecurinë e pritur të ekonomisë në të ardhmen mbeten 
subjekt i një shkalle të lartë pasigurie, të diktuar kryesisht nga zhvillimet në 
ekonominë botërore. analizat dhe vlerësimet tona sugjerojnë vazhdimësinë e 
normave të moderuara të rritjes së aktivitetit ekonomik në pjesën e mbetur të 
këtij viti dhe në vitin e ardhshëm.

ngadalësimi ekonomik në vendet partnere mund të reflektohet në një 
kërkesë të huaj më të dobët dhe në ngadalësim të mëtejshëm të eksporteve 
shqiptare.
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Gjithashtu, hapësirat për zbatimin e stimujve fiskalë janë ngushtuar në 
përgjigje të nevojës në rritje për ruajtjen e qëndrueshmërisë fiskale dhe 
kontrollin e treguesve të deficitit dhe të borxhit publik. Për rrjedhojë, kontributi 
i sektorit publik në rritjen e kërkesës agregate pritet të vijë në ulje gjatë vitit 
2012. në këto kushte, masa dhe shpejtësia e gjallërimit të kërkesës së sektorit 
privat të ekonomisë do të jenë përcaktuese për rritjen e aktivitetit ekonomik 
në vend. Sikurse e kemi thënë edhe në komunikime të tjera, kushtet aktuale 
monetare janë të përshtatshme për të nxitur zhvillime më pozitive në konsumin 
dhe në investimet private.

***

duke vënë në balancë informacionin e përmbledhur më sipër, këshilli 
mbikëqyrës vlerësoi se presionet inflacioniste mbeten të kontrolluara përgjatë 
horizontit kohor të politikës monetare. Prezenca e hendekut negativ të 
prodhimit në periudhën e ardhshme do të shoqërohet me presione të ulëta 
inflacioniste me origjinë nga kërkesa e brendshme.

Gjithashtu, presionet inflacioniste nga zhvillimet në ekonominë botërore 
parashikohen të moderohen më tej, ndërsa pritjet për inflacionin paraqiten 
të ankoruara. këto vlerësime materializohen në projeksione për inflacionin 
vjetor brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë për periudhën afatmesme.

në përfundim të diskutimeve, këshilli mbikëqyrës vendosi të mbajë të 
pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 4.75%. një vendim i tillë 
është në përputhje me përmbushjen e objektivit afatmesëm për inflacionin, 
duke mundësuar njëkohësisht kushte monetare të përshtatshme për zhvillimin 
e aktivitetit ekonomik në vend.

Banka e Shqipërisë mbetet e vëmendshme ndaj zhvillimeve të ardhshme 
ekonomike dhe financiare, brenda dhe jashtë vendit, dhe vigjilente në 
përmbushjen e mandatit të saj.
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analiza Periodike*

* Pikëpamjet e shprehura në këto materiale janë të autorëve dhe nuk pasqyrojnë 
domosdoshmërisht ato të Bankës së Shqipërisë.
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1. Bankat dhe ndërmjetëSimi FinanCiar

aktiviteti ndërmjetësues gjatë tremujorit të fundit të vitit është zhvilluar në 
prani të ecurisë së ngadaltë, por në përmirësim, të aktivitetit ekonomik në 
vend, si dhe të pasigurive të shtuara në ekonominë e eurozonës. ecuria e 
aktivitetit ekonomik, ndjeshëm nën potencial, ka kushtëzuar përmirësimin 
e ngadaltë dhe jo të qëndrueshëm të portofolit të kredisë së bankave si 
dhe përkeqësimin e mëtejshëm të cilësisë së portofolit të kredisë. në fund 
të tremujorit të tretë, raporti i kredive me probleme ndaj totalit të portofolit 
të kredisë shënoi 18%, përkundrejt 14% që shënonte në fund të vitit 2010. 
në këto kushte, bankat kanë shtrënguar më tej standardet e kreditimit duke 
ndjekur politika të kujdesshme në kreditim. ndërkohë, edhe kërkesa për 
financim nga bizneset vlerësohet të jetë e ulët, si pasojë e ekzistencës së 
kapaciteteve të pashfrytëzuara prodhuese. Pasiguria e lartë në zhvillimet e 
brendshme dhe ato jashtë vendit nxit hezitimin për të investuar, si tek bizneset 
dhe tek individët. ndërkohë, gjatë tremujorëve të tretë dhe të katërt, shumë prej 
bankave të sistemit kanë shtuar kapital në përgjigje të plotësimit të kërkesave 
rregullative. në tërësi, vlerësohet se sistemi bankar është i mirëkapitalizuar 
dhe me likuiditet të kënaqshëm, duke qenë i aftë për të rritur ndërmjetësimin 
financiar. 

zhvillimet në depozita kanë qenë pozitive, të ndikuara nga preferenca 
e individëve për të përdorur më pak cash si dhe nga krijimi i parasë nga 

analiza e ndërmjetëSimit FinanCiar, t4 – 2011
erjona Suljoti, SoFika note
dePartamenti i PolitikëS monetare, janar 2012

Grafik 1. Ecuria e depozitave dhe e kredive në raport me PBB-në, (në %).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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ndërmjetësimi i sistemit financiar. Stimuli i rritur fiskal në ekonomi gjatë 
tremujorit të fundit të vitit, së bashku me kërkesën e sektorit privat në financim, 
kanë ndihmuar në krijimin e parasë, sidomos në lekë. në muajin nëntor, 
raporti i depozitave ndaj PBB-së vlerësohet të këtë arritur në 68%, përkundrejt 
64% në vitin 2010. zhvillimet në depozita kanë pasqyruar edhe zhvendosjen e 
mjeteve monetare drejt instrumenteve më pak likuide. Për të njëjtën periudhë, 
paraja jashtë bankave ka rënë me rreth 1% krahasuar me fundin e vitit 2010. 
Forcimi i besimit në sistemin bankar, i shoqëruar me orientimin e agjentëve 
ekonomikë drejt instrumenteve afatgjata, ka çuar në rritjen e monetizimit të 
ekonomisë. raporti i m3 ndaj PBB-së shënoi rritje të mëtejshme në 82%. 

aktiviteti ndërmjetësues i sistemit bankar në muajt tetor dhe nëntor ka 
ndjekur trendin ngadalësues të nisur që në muajin gusht. raporti i kredisë 
ndaj depozitave arriti në 61.2% ose 2 pikë përqindje më pak se një vit më 
parë, i ndikuar nga rritja më e lartë e depozitave të sistemit dhe përmirësimi i 
ngadaltë i kredisë për ekonominë. kjo dinamikë është diktuar më shumë nga 
ngadalësimi i ndërmjetësimit në valutë, ndërkohë që ndërmjetësimi në lekë ka 
ardhur në rritje. edhe ecuria e kostove të ndërmjetësimit sipas monedhave ka 
qenë e ndryshme gjatë kësaj periudhe. ajo është rritur për monedhën vendase 
ndërsa ka rezultuar në rënie për monedhën euro. analiza e kushteve të kreditimit 
tregon për shtrëngim të përgjithshëm të tyre në tremujorin e katërt të vitit, me 
një kontribut të rëndësishëm të elementeve jokosto.

i.1 ecuria e ndërmjetësimit 

ndërmjetësimi në monedhën vendase në muajt tetor-nëntor është zhvilluar 
në linjë me ecurinë e muajve të mëparshëm të gjashtëmujorit të dytë të vitit, të 
karakterizuar nga një rritje e lehtë e raportit kredi/depozita. në fund të muajit 
nëntor, ky raport qëndron në 40.3%, nga 39.9% dhe 39.3% që shënonte 
përkatësisht në fund të tremujorëve të tretë dhe të dytë të vitit. një ecuri e 

Grafik 2. Ecuria e raportit të kredisë ndaj depozitave.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Kredi/ Depozita

N
ëntor 2009

Janar 2010

M
ars 2010

M
aj 2010

Korrik 2010

Shtator 2010

N
ëntor 2010

Janar 2011

M
ars 2011

M
aj 2011

Korrik 2011

Shtator 2011

N
ëntor 2011

N
ëntor 2009

Janar 2010

M
ars 2010

M
aj 2010

Korrik 2010

Shtator 2010

N
ëntor 2010

Janar 2011

M
ars 2011

M
aj 2011

Korrik 2011

Shtator 2011

N
ëntor 2011

Ndryshime vjetore

kredi depozita

57%

58%

59%

60%

61%

62%

63%

64%

65%

66%

67%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%



Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-2 2011

66 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 67

tillë është diktuar nga vazhdimësia e rritjes më të shpejtë të kredisë në lekë, 
ndërkohë që depozitat në lekë kanë shfaqur norma të qëndrueshme të rritjes.

 ecuria e ndërmjetësimit në valutë në muajt tetor-nëntor ka vijuar tendencën 
e ngadalësimit, të nisur që në muajin gusht. raporti kredi/depozita ka rezultuar 
83.7% në të dy muajt, nga 84.5% dhe 88.3% që shënonte përkatësisht në 
fund të tremujorit të tretë dhe atij të dytë të vitit. Si depozitat në valutë, ashtu 
edhe kredia në valutë janë ngadalësuar në këtë periudhë, por ndikimi i kësaj 
të fundit ka qenë përcaktues i trendit rënës të treguesit të ndërmjetësimit në 
valutë. 

i.2 kostot e ndërmjetësimit

kostoja e ndërmjetësimit në lekë ka shënuar rritje në muajt tetor dhe 
nëntor, ndryshe nga prirja rënëse e vërejtur në tre tremujorët e parë të vitit. në 
muajt tetor-nëntor, ajo rezultoi 6.8 pikë përqindje, nga 6.3 pikë përqindje që 
shënonte mesatarisht në tremujorin e tretë. rritja e kostos së ndërmjetësimit 
ka ardhur kryesisht nga rritja e normës mesatare të interesit të kredisë, e cila 
në këtë periudhë regjistroi nivelin 11.8%, duke u rritur me 0.3 pikë përqindje 
në krahasim me vlerën e shënuar në tremujorin e tretë. megjithë rritjen e 
pësuar në muajin nëntor dhe përtej luhatshmërisë mujore, norma e interesit 
të kredisë është në një trend rënës në dy vitet e kaluara. në të njëjtën kohë, 
edhe norma mesatare e interesit të depozitave ka shënuar një rënie të lehtë 
në këta dy muaj, prej 0.16 pikësh përqindje, duke zbritur në nivelin 4.91% 
në muajin nëntor. edhe pse e rritur në muajt në analizë, në terma mesatarë, 
kostoja e ndërmjetësimit është në nivele më të ulëta krahasuar me nivelet e 
gjashtëmujorit të parë të vitit dhe me ato të vitit të kaluar.

Grafik 3. Ecuria e ndërmjetësimit në lekë dhe në valutë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Pavarësisht rënies së yield-it të bonove të thesarit 12-mujore, të cilat 
përdoren si norma referencë për çmimin e kredisë në lekë, marzhi i aplikuar 
mbi to është rritur gjatë muajve tetor dhe nëntor, duke shkaktuar edhe rritjen 
e normës mesatare të interesit të kredisë. diferenca mes normës së interesit 
të kredisë dhe yield-it të bonove 12-mujore të thesarit rezultoi 3.91 pikë 
përqindje dhe 4.85 pikë përqindje përkatësisht në këta dy muaj, kundrejt 
vlerës 3.39 pikë përqindje të regjistruar në muajin shtator. 

kostoja e ndërmjetësimit në euro1 është shfaqur lehtësisht më e ulët në 
periudhën tetor-nëntor, në krahasim me tremujorin e dytë dhe atë të tretë të 
vitit. në terma mesatarë, ajo rezultoi 4.79 pikë përqindje në këta dy muaj, 
ose rreth 0.16 pikë përqindje më e ulët se në tremujorin e tretë. ecuria e saj 
ka ardhur si pasojë e rënies së njëkohshme të normës mesatare të interesit të 

1 Veprimtaria e bankave në valutë është e dominuar nga aktiviteti i tyre në euro, i cili zë më 
shumë se 80% të aktivitetit në valutë. 

Grafik 4. Ecuria e kostos së ndërmjetësimit në lekë.*

*Marzhi llogaritet si diferencë mes normave të interesit të 
kredisë dhe atyre të depozitave. Spread-i llogaritet si diferencë mes normës së interesit të kredisë dhe asaj 

referencë (bono thesari 12-mujore për lekun dhe Euribor 12-mujor për euron).
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.
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depozitave dhe të asaj të kredisë, duke u ndikuar më shumë nga reduktimi i 
kësaj të fundit.

Çmimi i kredisë në euro vijon të jetë ndjeshëm më i lartë se normat referencë 
të kësaj monedhe në tregjet e huaja ndërbankare, duke faktorizuar koston 
e lartë të depozitave në euro në vend. diferenca mes këtyre të fundit dhe 
normave euribor është rritur sërish duke filluar nga muaji gusht, në reflektim 
të politikës agresive të bankave për të tërhequr më shumë likuiditet në valutë. 
në muajt tetor-nëntor, kjo diferencë për maturitetin 12-mujor qëndron në 
mesatarisht 1.07 pikë përqindje. ndërkohë, diferenca mes normës mesatare 
të interesit të kredisë dhe normave euribor ka rënë lehtë, duke rezultuar 
mesatarisht 5.19 pikë përqindje në këta dy muaj.

i.3 ecuria e elementeve jokosto në ndërmjetësim 

ecuria e ndërmjetësimit bankar, përveç normës së interesit, ndikohet edhe 
nga elemente jokosto të kreditimit, të cilët përcaktojnë ofertën për kredi. nga 
analiza e aktivitetit kreditues në tremujorin e katërt të vitit vihet re një shtrëngim 
i mëtejshëm i kushteve të kreditimit, duke përdorur kryesisht elementet jokosto.

kushtet e kreditimit për bizneset kanë vijuar të shtrëngohen në tremujorin 
e katërt të vitit 2012 dhe pritet të shtrëngohen më tej në tremujorin e parë të 
vitit 2012. në kahun shtrëngues në tremujorin e fundit kanë vijuar të veprojnë 
të gjithë faktorët jokosto, me efekt të shtuar të maturitetit maksimal të kredisë 
dhe të kërkesave për kolateral. ndërkohë, shtrëngimi i kushteve jokosto është 
shoqëruar edhe me rritje të komisioneve dhe një efekt lehtësues në rënie të 
marzhit për kreditë me rrezik mesatar. 

kushtet e financimit për individët, pasi u shtrënguan në tremujorin e tretë të 
vitit, mbetën të pandryshuara në tremujorin e katërt të tij. në kahun lehtësues 
kanë vepruar vetëm elementet çmim të kredisë (marzhi mesatar, marzhit për 

Grafik 6. Ecuria  e kushteve të kreditimit për bizneset (majtas) dhe individët (djathtas).*

*Balanca neto e përgjigjeve në këtë vrojtim.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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kreditë me rrezik dhe komisionet). ndër elementet jokosto, vijojnë të mbeten 
të shtrënguara kriteret për madhësinë e kredisë, kërkesat për kolateral dhe 
kërkesat për raportin e këstit të kredisë ndaj të ardhurave, ndërkohë që kriteri 
për maturitetin e kredisë ka dhënë një efekt neutral në ecurinë e kushteve të 
kreditimit për individët.

2. zhVillimet në dePozita 

depozitat e sistemit bankar në muajin nëntor janë 12.7% më të larta se 
një vit më parë në terma nominalë. Gjatë vitit 2011, ritmet e rritjes vjetore 
të tyre kanë ardhur duke u ngadalësuar. Pastruar nga luajtjet e kursit, vihet 
re se norma vjetore e rritjes së depozitave është përmirësuar disi në muajt 
tetor –nëntor, duke arritur në 13.8%. ndërkohë, flukset mesatare mujore 
përgjatë vitit 2011 janë rreth 20% më të ulëta,  krahasuar me një vit më 
parë. ngadalësimi i ritmeve të rritjes së depozitave ka reflektuar ecurinë e 
depozitave në valutë, të cilat u rritën mesatarisht me rreth 3.4 miliardë lekë 
në muaj, krahasuar me rreth 5.5 miliardë lekë në vitin 2010. depozitat në 
lekë pasqyrojnë flukse më të larta krahasuar me një vit më parë. ecuria e 
depozitave në lekë, krahas zhvendosjes drejt mjeteve me maturitet më të lartë, 
është ndihmuar edhe nga krijimi i parasë në monedhën vendase nga sektori 
publik dhe ai privat. këto zhvillime kanë ndikuar në ruajtjen e strukturës sipas 
monedhave të depozitave. raporti i depozitave në lekë ndaj depozitave totale 
qëndroi në të njëjtin nivel me një vit më parë, në 52%.

Sipas afateve, zgjerimi i depozitave është mbështetur nga ecuria e mirë e 
depozitave me afat në të dyja monedhat. depozitat me afat janë rritur me 
rreth 15% krahasuar me një vit më parë, ndërkohë që ato pa afat janë rritur 
me 5%. Përgjatë vitit, ritmet e rritjes së depozitave me afat kanë ardhur duke 
u ngadalësuar, të ndikuara kryesisht nga ecuria e depozitave të bizneseve. 
ecuria e mirë e depozitave me afat ka ndikuar në rritjen e raportit të tyre ndaj 
depozitave totale në 82% krahasuar me 79%, që ai shënonte një vit më parë. 

Grafik 7.  Ecuria e depozitave sipas monedhës dhe afatit.*

*Të rregulluar për efektin e kursit të këmbimit
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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ndërkohë, depozitat pa afat kryesisht janë ndikuar nga ecuria e depozitave 
të bizneseve në valutë. 

depozitat në lekë kanë shfaqur norma rritëse të qëndrueshme përgjatë 
vitit 2011. zhvillimet pozitive, veçanërisht në flukset mujore të periudhës 
tetor-nëntor, ndikuan në përmirësimin e normës së rritjes së tyre në 11.2%. 
Flukset tremujore të depozitave të rregulluara për sezonalitet pasqyrojnë një 
përmirësim të prurjeve në lekë të depozitave të sistemit në dy muajt e fundit e 
në veçanti në muajin nëntor. Gjithashtu, edhe depozitat me afat të individëve 
janë më të larta se në tremujorin e tretë, duke konfirmuar tendencën drejt 
investimit të kursimeve të tyre në maturitete afatgjata. raporti i depozitave 
pa afat ndaj totalit të depozitave në lekë në muajin nëntor arriti në 18%, 
ose 2 pikë përqindje më i ulët se në fund të vitit 2010. ndërkohë, depozitat 
e individëve përfaqësojnë rreth 89.5% të totalit të depozitave në lekë, duke 
rritur lehtësisht peshën e tyre krahasuar me një vit më parë.

depozitat në valutë kanë shfaqur ngadalësim të dukshëm të rimeve të rritjes 
vjetore pas tremujorit të tretë të vitit. nga një vlerë mesatare prej 20.8% e 
shënuar në gjashtë muajt e parë të vitit, rritja vjetore zbriti në 14.1% në fund 
të muajit nëntor. ndërkohë treguesi i depozitave në valutë i matur me kurs 
të fiksuar tregon se norma vjetore e rritjes të tyre ka mbetur e pandryshuar 
mbas muajit shtator, në rreth 14%. Gjithsesi, ngadalësimi i vërejtur pas 
muajit korrik, krahas krijimit më të ulët të parasë në monedhë të huaj, është 
ndikuar edhe nga efekti i rritjes së ndjeshme të depozitave një vit më parë. 
Flukset tremujore të depozitave në valutë kanë ardhur në rënie në tremujorin 
e tretë dhe të katërt krahasuar me një vit më parë. kjo ecuri është ndikuar 
kryesisht nga një fluks më i ulët nga depozitat me afat të individëve. reduktimi 
i prurjeve të depozitave në valutë të individëve mendohet se reflekton prurjet 
më të pakta se një vit më parë të emigrantëve nga vendet fqinje të eurozonës. 
në ndryshim nga një vit më parë, depozitat e bizneseve pa afat nuk kanë 
kontribuar pozitivisht në flukset e depozitave në valutë. ndërkohë, ecuria e 

Grafik 8. Ecuria e depozitave në lekë. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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depozitave me afat të bizneseve ka dhënë një kontribut më të pakët krahasuar 
me një vit më parë. 

depozitat pa afat shfaqën norma më të larta rritjeje në dy muajt e fundit, 
por, për shkak të peshës së vogël në strukturën e depozitave, ato kanë 
patur një ndikim të ulët në ecurinë e depozitave në valutë. raporti i kredisë 
së depozitave pa afat ndaj totalit të depozitave në valutë arriti në 20.3%, 
rreth 2.3 pikë përqindje më pak se në dhjetor 2010. Pesha e depozitave të 
individëve në valutë ndaj totalit të depozitave në valutë është rritur përgjatë 
vitit, duke kulmuar në 84% në muajin nëntor, krahasuar me 80% që shënonte 
në fillim të vitit. 

3. zhVillimet në kredi2

2kredia për sektorin privat3 ka shfaqur një ecuri pozitive gjatë vitit 2011. 
Flukset neto mujore, të pastruara nga efekti i kursit të këmbimit kanë qenë 
mesatarisht 10% më të larta krahasuar me vitin 2010.  ndryshimi vjetor i 
tyre ka ndjekur një trend rritës, duke arritur në 14.0% në muajin tetor (12.7% 
pastruar nga efekti i kursit të këmbimit). ndërkohë, në muajin nëntor, rritja 
vjetore e kredisë u reduktua në 10.9%. ky ngadalësim i dedikohet kryesisht 
efektit bazë, të ardhur si rrjedhojë e rritjes së lartë të kredisë në muajin nëntor 
të vitit të kaluar dhe mbartjes së saj në normat vjetore të rritjes në muajt pasues. 
në ndarjen sipas monedhës dhe kredimarrësit, ky efekt është i pranishëm në 
portofolin e kredisë në valutë për biznese.

kredia në lekë në muajt tetor dhe nëntor ka vijuar të shfaqë një ecuri të 
mirë, si edhe në muajt e mëparshëm. rreth 80% e zgjerimit të portofolit të 
kredisë për sektorin privat në këta dy muaj ka qenë në lekë. rritja vjetore 
e saj ka rezultuar mesatarisht 17.6%, nga 16.9% dhe 15.6% që shënonte 

2 Në analizën e kredisë të paraqitur në këtë seksion shifrat janë të pastruara nga kursi i këmbimit.
3 Kredia për sektorin privat përbën 97% të kredisë totale.

Grafik 9. Ecuria e depozitave në valutë.*

*Flukset tremujore janë të rregulluara për sezonalitet dhe për luhatjet e kursit të këmbimit.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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përkatësisht në fund të tremujorit të tretë dhe atij të dytë të vitit. kreditimi në 
monedhë vendase ka shënuar norma vjetore në rritje, si për bizneset, ashtu 
edhe për individët. Pjesa më e madhe e zgjerimit të kredisë në lekë ka qenë 
në formën e kredisë për financimin e kapitalit qarkullues të bizneseve. 

rritja e preferencave për kreditim në lekë është prezente prej 2-3 vjetësh 
tashmë, nxitur kryesisht nga bankat në funksion të miradministrimit të rrezikut 
të kursit të këmbimit, por edhe nga ndërgjegjësimi i vetë kredimarrësve. 
kjo sjellje është e dukshme në të gjitha llojet e kredive, por në mënyrë të 
veçantë në kredinë për investime të bizneseve dhe në atë hipotekare, të cilat 
tradicionalisht janë dominuar nga monedhat e huaja. Si rrjedhojë, pesha e 
kredisë në lekë ndaj totalit të kredisë për sektorin privat qëndron në 37% në 
muajin nëntor, duke u rritur me rreth 2 pikë përqindje, kundrejt fundvitit të 
kaluar dhe me rreth 8 pikë përqindje kundrejt fundit të vitit 2008.

Grafik 10. Ecuria e kredisë në lekë. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 12. Ecuria  e kredisë në valutë. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

2007m
11

2008m
11

2009m
11

2010m
11

2011m
11

total individë

Rritja vjetore 

biznese

-5 0 5 10 15 20

T1-10

T2-10

T3-10

T4-11

T1-11

T2-11

T3-11

tet-nënt '11

likuiditet
investime konsum

hipotekare

Rritja e kredisë, mld lekë



Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-2 2011

72 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 73

6M-2 2011

rritja vjetore e kredisë në valutë për sektorin privat, pasi arriti nivelin më 
të lartë prej 10.5% në muajt gusht-shtator, u ngadalësua në 9.9% dhe 7.2% 
përkatësisht në muajt tetor dhe nëntor. Përveç efektit bazë të përmendur më 
lart, ky ngadalësim reflekton edhe ecurinë më të përmbajtur të këtij portofoli 
në dy muajt e fundit. në përgjithësi, kredia në valutë gjatë vitit 2011 është 
zgjeruar më pak, në krahasim me vitin e mëparshëm dhe është shfaqur e 
luhatshme ndër tremujorë. ajo ka patur një ecuri të mirë në tremujorin e parë 
dhe të tretë të vitit, ndërkohë që zgjerimi i saj ka qenë i ulët në tremujorin e 
dytë dhe në periudhën tetor-nëntor. 

Burimi kryesor i rritjes së saj është kërkesa e bizneseve, ndërkohë që 
kreditimi në valutë për individët është i kufizuar. krahas përqasjes së bankave 
edhe vetë individët po tregohen më të kujdesshëm në përdorimin e kredisë 
në valutë. 
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inFormaCion mBi treGueS ekonomikë 
e monetarë të diSa VendeVe të eVroPëS 
qendrore lindore dhe juGlindore, t4 – 2011 
doriana lama, medVin Shehu, Priam ramaj
dePartamenti i PolitikëS monetare, janar 2012

1. diSa treGueS të ekonomiSë dhe orientimi i 
PolitikëS monetare në ekonomitë e zhVilluara 

ekonomia botërore gjatë muajve të fundit ka shfaqur ritme rritjeje të 
ngadalësuara. tensionet e theksuara në tregjet financiare të lidhura me 
krizën e borxhit të lartë publik të shumë vendeve të zhvilluara, kanë ndikuar 
në klimën e përgjithshme të besimit tek bizneset dhe konsumatorët duke i 
dhënë një frenim të mëtejshëm ripërtëritjes ekonomike. Vendet e zhvilluara në 
eurozonë kanë regjistruar norma modeste rritjeje duke sinjalizuar mundësinë 
e kthimit në rënie ekonomike në periudhat e mëvonshme. Vonesa e krijuar 
në gjetjen e një zgjidhjeje për krizën e borxhit të pranuar dhe të mbështetur 
nga të gjithë aktorët kryesorë politikë dhe ekonomikë, ka kushtëzuar ecurinë 
ekonomike dhe pritet të ndikojë edhe në vitin në vijim. rritja ekonomike ka 
qenë e dobët edhe në vendet e eql1. normat e larta të rritjes, të vërejtura 
në periudhat e mëparshme, në shumë nga këto vende, ia kanë lënë vendin 
vlerave të moderuara dhe poshtë pritjeve të agjentëve. efektet e bashkuara 
të krizës së 2008-2009 dhe të asaj që po shfaqet tek shtetet e eurozonës me 
vështirësi në administrimin e bilanceve publike, kanë prekur shumë sektorë 
kryesorë ekonomikë tek të cilët po mbështetej ripërtëritja e këtyre vendeve. 
Presionet inflacioniste kanë qenë të përmbajtura në eurozonë dhe në pjesën 
më të madhe të shteteve të eql. kurset e këmbimit të monedhave të shumë 
prej këtyre vendeve (eql) po ndjekin ecuri nënçmuese, ndërkohë që dhe 
gjykimi i investuesve në tregjet financiare për titujt e borxhit të qeverive, po 
bëhet më kritik. ekuilibrat e brishtë që karakterizojnë shumë nga këto ekonomi 
e rrisin perceptimin e rrezikut nga përçimi i efekteve të krizës së vendeve të 
eurozonës.

eurozonë

kriza e borxhit në eurozonë ka ndikuar negativisht performancën ekonomike 
në evropë e më gjerë si dhe ka nxitur e ushqyer perceptimin e ndjenjës së 
pasigurisë në tregjet financiare. uljet e fundit të normës bazë nga Bqe janë 
interpretuar si përpjekje për nxitjen e aktivitetit ekonomik dhe nevojë për të 
ofruar kushte më të lira financimi për agjentët bankarë. treguesit direktë dhe 
të tërthortë tashmë tregojnë se ekonomia e eurozonës ka shumë mundësi të 
jetë kontraktuar në tremujorin e fundit të vitit. Papunësia ka qenë në rritje që 
nga mesi i vitit 2011, duke arritur në 10.3% në muajt e fundit. inflacioni ka 
qëndruar në 3% gjatë tremujorit të tretë, duke u lehtësuar disi në 2.8% në 

1  Evropa Qendrore dhe Lindore.
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muajin dhjetor. ngadalësimi i rritjes ekonomike mendohet se do të ushtrojë 
presione të mëtejshme disinflacioniste. ekonomia e eurozonës e këtyre dy 
viteve të fundit e ka mbështetur rimëkëmbjen e saj kryesisht tek eksportet, 
stimuli fiskal, investimet dhe konsumi i brendshëm. Përkeqësimi i krizës së 
borxhit ka ndikuar negativisht te këta zëra pasi, përkatësisht, qeverive u 
kërkohet të ndjekin politika rigoroze fiskale. klima e pasigurisë ka frenuar 
shpenzimet dhe dëshirën për investime dhe së fundi, efektet e ndërsjella të 
krizës së borxhit te ekonomia botërore kanë qenë negative, duke kontribuar 
kështu në uljen e kërkesës së jashtme. në tregjet financiare, kjo situatë (kriza 
e borxhit) ka ndikuar negativisht shëndetin e sistemit bankar, pasi ka rritur 
kostot e financimit të bankave dhe ka shkaktuar paqëndrueshmëri në tregjet 
botërore të aksioneve.

Tabelë 1. Normat bazë të interesit dhe përdorimi i instrumenteve në ekonomitë e 
zhvilluara.

eurozona (Bqe) ShBa (Fed) mB japoni

objektivi i inflacionit < 2% n.a. 2% 1% 12

ndryshimet e normës bazë të 
interesit 

03.11.11 (-0.25) 
08.12.11 (-0.25) 
12.01.12 (0.00)

20.09.11 (0.00) 
01.11.11 (0.00) 
13.12.11 (0,00)

09.11.11 (0,00) 
07.12.11 (0,00) 
11.01.12 (0,00)

07.10.11 (0.00)
15.11.11 (0,00)
20.12.11 (0,00)

norma aktuale e interesit 1.00% 0-0.25 % 0.50% 0-0.1 %
norma e fundit e inflacionit 2.7% 3.4% 4.2% -0.50%

mbledhjet e ardhshme të 
kmPm-së

 09 shkurt 
 08 mars 
 04 prill

24 janar 
13 mars
24 prill

08-09 shkurt 
07-08 mars 
04-05 prill

23-24 janar 
13-14 shkurt 
12-13 mars

ngjarje të ardhshme 16 shkurt 15 mars
 Buletini mujor

29 shkurt 11 prill 
libri bezhë

16 shkurt 
raporti i inflacionit

15 shkurt 
14 mars

raporti mujor 
1  Banka e Japonisë nuk ka adoptuar inflacionin e shënjestruar dhe niveli i kuptuar si stabilitet 

çmimesh nga kjo bankë është intervali 0-2% ose më saktë pika e mesit 1.00%. 
2  Burimi: “Understanding of Medium- to Long-Term Price Stability”, Banka e Japonisë. 
3  Dhjetor 2011 për Eurozonën dhe MB, dhe nëntor 2011 për SHBA dhe Japoni.
Burimi: Bankat qendrore përkatëse. 

Bqe ka ulur normën bazë për euron dy herë gjatë tremujorit të fundit si dhe 
ka rifilluar përdorimin e instrumenteve jotradicionale të politikës monetare. 
ndërhyrjet e saj në tregun dytësor të obligacioneve shtetërore si dhe kryerja e 
ankandeve të rifinancimit me maturitet 3-vjeçar, kanë qenë disa nga lëvizjet 
e Bqe-së në drejtim të qetësimit dhe stabilizimit të këtij segmenti të tregut 
financiar. në muajin dhjetor, aeB2 publikoi rezultatet e llogaritjeve të kryera 
prej tij me objekt stress test-in mbi bankat kryesore evropiane. nga kjo llogaritje 
rezultoi se nevojitet që këto banka të fuqizojnë kapitalin e tyre rregullator me 
emetime aksionesh ose obligacione të reja. kjo gjë pritet të kryhet brenda 
muajit qershor të vitit 2012 dhe vlerat e kërkuara janë të konsiderueshme. në 
vendin e parë si shtet qëndron Greqia, bankave të të cilës i rekomandohet 
ta rrisin kapitalin e tyre me 30 miliardë euro; ndjekur nga Spanja, italia dhe 
Gjermania. Vështirësia që po kalojnë tregjet e kapitaleve në evropë, ndërthurja 
dhe përçimi i shpejtë i tensioneve nga një segment i tregut në tjetrin si edhe 
perceptimi i brishtësisë së shumë shteteve në aspektin e menaxhimit të borxhit 
publik, janë disa nga faktorët që vështirësojnë përqasjen e bankave evropiane 
në tregun financiar, në këtë periudhë. Përpjekjet e udhëheqësve politikë të 
eurozonës për krijimin e mekanizmave dhe instrumenteve automatike në 

2  Autoriteti Evropian i Bankave (European Banking Authority).
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përballimin e krizave të tilla, po përballen me vështirësitë e natyrshme që këto 
lloj traktatesh kërkojnë. ndërkohë, koha e gjatë e perceptuar nga agjentët 
e tregut për arritjen e një marrëveshjeje, po ushqen klimën e pasigurisë së 
investuesve ndërkombëtarë.  

ShBa

ekonomia amerikane ka përjetuar një ecuri pozitive gjatë këtij viti ndonëse 
ajo rezultoi disi më poshtë nga pritjet që agjentët kishin në parashikimet e 
tyre në fillim të vitit 2011. tremujori i tretë shënoi vlera rritjeje pozitive dhe 
treguesit direktë dhe ata indirektë mbështesin idenë se rritja do të jetë pozitive 
edhe në tremujorin e fundit të vitit 2011. libri bezhë3, i publikuar disa ditë 
më parë, e paraqet ekonominë e ShBa-së në vlera pozitive dhe ripërtëritje. 
normat rënëse të papunësisë, rritja e konsumit privat dhe e prodhimit të 
industrisë, janë tregues që flasin për momentin pozitiv që po kalon ekonomia 
e ShBa-së në këto muaj. Vlen të theksohet se sektori i shtëpive vazhdon të jetë 
akoma i zbehtë, ndërkohë që në nivel të përgjithshëm presionet inflacioniste 
kanë qenë të përmbajtura. treguesit e bilancit të pagesave për tremujorin 
e tretë janë përmirësuar dhe deficiti i llogarisë korrente është zvogëluar në 
këtë periudhë. Banka qendrore amerikane (Fed) nuk e ka ndryshuar normën 
e saj bazë për dollarin gjatë kësaj periudhe. në fundin e muajit shtator, ajo 
vendosi që brenda gjysmës së parë të vitit 2012 t'i shiste titujt afatshkurtër të 
borxhit të qeverisë amerikane që kishte në portofolin e saj dhe t'i zhvendoste 
më pas blerjet drejt letrave me vlerë me maturitet të gjatë. 

në tregjet e kapitaleve dhe aksioneve të ShBa-së është ndjerë efekti i krizës 
së borxheve me të cilën po përballet kontinenti i vjetër. tek agjentët e tregut 
amerikan ekziston frika se një efekt i rritjes së kërkesës për kapital nga ana 
e aeB ndaj bankave në eurozonë, do të jetë edhe shtrëngimi i mëtejshëm i 
kredidhënies ndaj ekonomisë, e cila mund të vijojë në një spirale negative dhe 
të përçohet edhe në ekonominë e ShBa-së. ekspozimi i bankave amerikane 
ndaj titujve të borxhit të shteteve periferike të eurozonës, gjykohet të jetë i 
menaxhueshëm, ndërkohë që më shqetësuese mendohet të jetë ndërlidhja e 
këtyre bankave me bankat e eurozonës.

2. diSa treGueS të ekonomiSë, inFlaCioni dhe 
orientimi i PolitikëS monetare në diSa Vende të 
eVroPëS qendrore lindore4

ritmet e rritjes ekonomike në vendet e këtij rajoni kanë filluar ngadalësimin, 
sikurse anëtarë të tjerë të Be-së. Shifrat e rritjes së PBB-së në tremujorin e 
tretë, evidentuan ecuri të ndryshme për tre vendet e eql. rritja ekonomike 
është ngadalësuar ndjeshëm në Çeki dhe hungari, ndërsa ka vazhduar me 
pothuajse të njëjtat ritme në Poloni. 

të gjitha vendet janë të orientuara drejt eksportit, ku tregun kryesor e 

3  Beige Book, janar 2012. 
4  Ky rajon përfshin Republikën Çeke, Hungarinë dhe Poloninë.
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përbëjnë vendet e evropës Perëndimore. ngadalësimi i kërkesës në këto të 
dytat, si dhe politikat fiskale shtrënguese individuale në vendet e eql-së, 
pritet të ndikojnë në ngadalësimin e rritjes ekonomike të tyre. këto pritshmëri 
janë reflektuar në rishikimin për poshtë të parashikimit të rritjes ekonomike të 
vlerësuar nga Fmn, në muajin shtator. 

Tabelë 2. Parashikim i rritjes ekonomike nga FMN5.
në prill në shtator

2011 2012 2011 2012
republika Çeke 1.7 2.9 2.0 1.8
hungari 2.8 2.8 1.8 1.7
Poloni 3.8 3.6 3.8 3.0

normat e inflacionit kanë filluar të rriten. në Çeki norma e inflacionit ka 
qenë vazhdimisht brenda objektivit të bankës qendrore, ndërsa në dy vendet 
e tjera ajo qëndron ende mbi këtë objektiv. megjithatë, inflacioni nuk shfaqet 
si rrezik i momentit duke parë ngadalësimin ekonomik të këtij rajoni, ndonëse 
Banka qendrore e hungarisë ka filluar të marrë masa në lidhje me këtë prirje.

2.1 aktiviteti ekonomik

klasifikimi i ÇekiSë

a1 (stabël)
(moody’s)

a (pozitiv)
(S&P)

a+ (pozitiv)
(Fich)

rritja e PBB-së për tremujorin e tretë në republikën Çeke rezultoi 1.2%, nga 
2.2% një tremujor më parë. ky zhvillim erdhi si pasojë e rënies përtej pritjeve 
të konsumit privat dhe atij publik. këta përbërës kanë pasqyruar shtrëngimin 
e kushteve fiskale dhe përmirësimin me ritme të ngadalta të tregut të punës. 
Gjithashtu, ndikimi i efektit të krizës së zonës euro në eksportet neto dhe në 
investime kanë kontribuar në rënie. rritja e eksporteve rezultoi më e ulët se 
parashikimet duke reflektuar rënien e kërkesës së vendeve partnere tregtare të 
Çekisë. megjithatë, ky komponent ishte faktor kryesor në rritjen ekonomike në 
tremujorin e tretë. masat fiskale pritet të ndikojnë në ngadalësimin e mëtejshëm 
të kërkesës së brendshme dhe shtimin e kapaciteteve të pashfrytëzuara. 
Burimet e rritjes ekonomike vlerësohet të kenë natyrë joinflacioniste.

klasifikimi i hunGariSë
Ba1 (negativ)
 (moody’s)

BB+ (negativ) 
(S&P)

BB+ (negativ) 
(Fich)

ekonomia në hungari u rrit me 1.4% (v/v) në tremujorin e tretë, nga 1.5% 
në tremujorin e dytë dhe 2.3% në tremujorin e parë. kontributin kryesor në 
rritjen ekonomike në periudhat e kaluara e kishin dhënë eksportet neto. këto 
janë ulur, për shkak të zhvillimeve të pafavorshme ekonomike jashtë vendit, 
ndërkohë që edhe përbërësit e tjerë – konsumi privat, investimet private dhe 
shpenzimet publike – kanë qenë më të ulëta se një vit më parë në terma 
realë. nënçmimi i monedhës është gjithashtu një burim potencial i dobësisë 
së sistemit financiar dhe ekonomisë në tërësi, pasi një pjesë e konsiderueshme 
e borxhit privat është e shprehur në monedhë të huaj.

5  World Economic Outlook, prill, shtator, FMN
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klasifikimi i PoloniSë
a2 (negativ) 
(moody’s)

a- (stabël)
(S&P)

a- (stabël)
(Fich)

të dhënat ekonomike për Poloninë vazhdojnë të jenë pozitive. në tremujorin 
e tretë, shifra për rritjen e PBB-së rezultoi 4.2% nga 4.3% në tremujorin e 
dytë 2011. Çka është më kryesore, rritja ekonomike është ekuilibruar si nga 
konsumi privat ashtu dhe nga përshpejtimi i ritmit të rritjes së investimeve. 
Pavarësisht se rritja ekonomike në vendet partnere të Polonisë ka rënë, 
kërkesa e brendshme ka qenë relativisht e lartë duke kompensuar në këtë 
drejtim. megjithatë, ngadalësimi i ekonomisë evropiane pritet të japë efekt 
në Poloni, gjë që ka ndikuar dhe rishikimin e rritjes ekonomike për vitin e 
ardhshëm6

7..

2.2 ecuria e inflacionit dhe politika monetare

krahasuar me vendet e tjera në këtë rajon, inflacioni në Çeki është në 
nivele të ulëta dhe brenda intervalit të tolerancës së objektivit të bankës 
qendrore. që prej muajit tetor, ai qëndron në nivelin 2.3%-2.5%. Sipas 
bankës qendrore, presionet inflacioniste mbeten të ekuilibruara, gjë që e ka 
shtyrë atë të mos ndërmarrë ndryshime të kahut të politikës monetare. Banka 
qendrore e Çekisë, ka ruajtur të pandryshuar normën bazë për marrëveshjet 
e repo-ve 2-javore në nivelin minimal historik 0.75%. Faktorë që rrezikojnë 
ecurinë e inflacionit janë një ndryshim në pritjet inflacioniste nisur nga masat 
fiskale të parashikuara nga qeveria. Parashikimet e bankës qendrore e 
vendosin inflacionin pas një viti brenda intervalit 2%-3% dhe ai pritet të bjerë 
nën 2% në vitin 2013, duke marrë parasysh se efekti i rritjes së tVSh-së në 
fillim të vitit 2012 do të shuhet. 

6  Parashikimi i bankës qendrore polake për rritjen ekonomike është 3.0% për vitin 2013.

Grafik 1. Ecuria e normave bazë.

Burimi: Bankat qendrore përkatëse.
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në hungari, norma e inflacionit arriti në 4.1% në dhjetor, duke rezultuar 
mbi parashikimet e bankës qendrore. Banka qendrore e hungarisë, ka rritur 
dy herë radhazi normën bazë të interesit në dy muajt e fundit, duke arritur në 
nivelin 7.0%, nga 6.0%. kjo, pasi me rritjen e primit të rrezikut të hungarisë 
nga kompanitë vlerësuese dhe dobësimit të kursit të këmbimit, rreziku për të 
mos arritur objektivin e inflacionit u rrit ndjeshëm. Gjithashtu, në deklaratën 
e Bankës qendrore u nënvizua se prodhimi pritet të mbetet nën potencialin e 
tij gjatë dy viteve të ardhshme. Për sa i përket inflacionit bazë, ai mendohet të 
balancohet nga kërkesa e dobët dhe niveli i lartë i papunësisë. 

norma vjetore e inflacionit në Poloni, ka ardhur në rritje në tremujorin e 
katërt, duke rezultuar 4.8% dhe 4.6% përkatësisht në nëntor dhe dhjetor, 
por duke mbetur nën vlerën maksimale 5% të muajit maj. Banka qendrore e 
Polonisë ka mbajtur të pandryshuar, në 4.50% normën bazë (që në muajin 
qershor 2011). Presionet inflacioniste do të mbeten të larta si pasojë e rritjes 
së menjëhershme të çmimeve në periudhën e kaluar (rritja me 1% e tVSh-së 
dhe baza e ulët krahasuese) dhe nënçmimit të zlotit në muajt e fundit. Sipas 
bankës qendrore, prezantimi i masave të rrepta fiskale në vitin 2011 dhe 
ngadalësimi i ekonomisë botërore, do të ndikojnë rënien dhe balancimin e 
inflacionit në periudhat në vazhdim.

3. diSa treGueS të ekonomiSë, inFlaCioni dhe 
orientimi i PolitikëS monetare në diSa Vende të 
eVroPëS juGlindore dhe në turqi8

9Vendet e këtij rajoni kanë treguar rritje ekonomike në rënie (por disi më 
të lartë nga sa pritej) në tremujorin e tretë. turqia regjistroi një rritje prej 
8.2% në terma vjetorë duke vazhduar të jetë më e larta në rajon. Gjithashtu, 
rumania u rrit me 4.4% nga 1.7% e 1.4% përkatësisht në tremujorin e parë 
8  Ky rajon përfshin Bullgarinë, Maqedoninë, Rumaninë dhe Serbinë dhe për efekt studimi, edhe 

Turqinë. 

Grafik 2. Norma e inflacionit dhe objektivi për inflacionin. 

Burimi: Bankat qendrore përkatëse. 
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dhe të tretë. në tone më negative, Bullgaria dhe Serbia kanë ulur ritmet e 
rritjes vjetore të PBB-së, duke konfirmuar ngadalësimin e aktivitetit të tyre 
ekonomik këtë tremujor.

Për tremujorin e katërt, duket se ky rajon do të ndjejë vështirësitë që po 
hasin partnerët tregtarë në pjesën tjetër të evropës. lidhjet e forta ekonomike 
e financiare të rajonit me vendet e zhvilluara të evropës Perëndimore e kanë 
ekspozuar atë ndaj problemeve që po shkakton vonesa e zgjidhjes së krizës 
së borxhit. tregues të shitjeve dhe të prodhimit tregojnë se shifrat po lëvizin 
në territor negativ. të dhënat nga vrojtimet e besimit paraqiten gjithashtu jo 
optimiste, ndërkohë që shtrëngimi i kushteve të kreditimit pritet të ndikojë 
investimet dhe konsumin e brendshëm të këtyre vendeve. ngadalësimi i rritjes 
ekonomike pritet të kushtëzohet dhe nga fryma kontraktuese e shpenzimeve 
fiskale në këto vende dhe nxitja për ekonominë pritet të vijë nga stimujt 
monetarë. kjo e fundit shihet si e vështirë për vende (turqi), ku monedha 
është duke pësuar nënçmim të vazhdueshëm. 

3.1 aktiviteti ekonomik

Klasifikimi i BULLGARISË
Baa2 (stabël) 
(moody’s)

BBB (stabël)
 (S&P)

BBB-(pozitiv) 
(Fich)

Bullgaria ka shënuar ritmin më të ulët të rritjes ekonomike në katër tremujorët 
e fundit, në tremujorin e tretë. Sipas të dhënave zyrtare, rritja e PBB-së rezultoi 
1.6% nga 2.0% në tremujorin e dytë dhe 3.3% në të parin (v/v). ndryshe nga 
periudhat e kaluara, ku kontributin kryesor në rritjen ekonomike e kishin dhënë 
eksportet neto, në tremujorin e tretë ky tregues rezultoi negativ (ritmi i rritjes së 
eksporteve konsiderohet pozitiv ndikuar nga diversifikimi i shpejtë i eksporteve 
bullgare drejt vendeve jo anëtare të Be-së. Pesha e këtyre vendeve është rritur 
në 40% në nëntor.) më tej, investimet kanë shënuar rënie në këtë periudhë 

Grafik 3. Rritja ekonomike në Evropën Juglindore dhe në Turqi.

Burimi: Bankat qendrore dhe agjencitë statistikore përkatëse
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ndonëse Bullgaria ka tërhequr fonde të konsiderueshme investimi nga ke. 
Veçanërisht, sektori i ndërtimit duket se nuk ka dalë ende nga recesioni pas 
kolapsit që pësoi tregu i pasurive të paluajtshme në vitin 2008. komponenti 
më i madh i PBB-së, konsumi privat, është rritur me 1.6% në tremujorin e tretë 
nga 1.4% në tremujorin e dytë (v/v). ai është mbështetur nga rritja në terma 
realë e të ardhurave të disponueshme, në vijim të rënies së vazhdueshme të 
normës së inflacionit. 

në muajin dhjetor, Fmn rishikoi për poshtë projeksionet për rritjen 
ekonomike të Bullgarisë duke i ndryshuar ato në 1.9% për vitin 2011 (nga 
2.5%) dhe në 1.3% për 2012-ën (nga 3.0%).

Klasifikimi i IRJ e MAQEDONISË

 - (moody’s) BB ( stabël) 
(S&P)

BB+ (stabël) 
(Fich)

ritmet rritëse të maqedonisë janë ngadalësuar nga 5.0% në tremujorin 
e dytë në 2.3%, në tremujorin e tretë. ecuria ekonomike është përcaktuar 
më së shumti nga ajo e prodhimit industrial, i cili ka shënuar vlera në rënie 
të rritjes vjetore. kjo prirje duket se ka vazhduar dhe në tremujorin e katërt. 
të dhënat nga sektori i jashtëm kanë rezultuar pozitive. Balanca e llogarisë 
korrente ishte më pozitive nga pritjet (0.6% e PBB-së) si rezultat i përmirësimit 
të transfertave private. Sipas bankës qendrore, të dhënat monetare dhe ecuria 
e inflacionit janë brenda parashikimeve të bankës dhe në linjë me treguesit e 
tjerë të ekonomisë reale. 

Klasifikimi i RUMANISË
Baa3 (stabël ) 
(moody’s)

BB+ ( stabël)
 (S&P)

BBB-(stabël) 
(Fich)

rumania ka regjistruar rritjen më të lartë ekonomike ndër vendet e Be-
së në tremujorin e tretë, 4.4% në terma vjetorë (1.4% mesatarja e Be-27). 
kontribuesi kryesor në këtë rritje ishte sektori bujqësor, ndërkohë që dhe 
sektorë të tjerë kanë shfaqur ecuri më të mirë se pritjet. ajo çka shënoi tonet 
pozitive në aktivitetin ekonomik ishte përmirësimi i konsumit privat dhe i 
investimeve. të dy këta komponentë rezultuan me rritje pozitive në terma 
vjetorë, për herë të parë që nga 2008-a. rënia e çmimeve të ushqimeve 
dhe të energjisë ka ndikuar në rritjen e të ardhurave në terma realë, duke 
mbështetur konsumin privat. investimet janë mbështetur nga një rigjallërim në 
sektorin e ndërtimit, i cili pavarësisht këtij zhvillimi, mbetet tepër i luhatshëm. 
në të kundërt, eksportet neto kanë dhënë ndikim negativ kryesisht si pasojë e 
rritjes së shpejtë të importeve. 

Klasifikimi i SERBISË
e pavlerësuar 
(moody’s)

BB (stabël) 
(S&P) BB- (stabël) (Fich)

në tremujorin e tretë të këtij viti, ekonomia e Serbisë ka vazhduar të 
ngadalësojë ndjeshëm ritmet e rritjes. në terma vjetorë ajo u rrit me 0.7% nga 
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2.2%, një tremujor më parë. në terma të komponentëve, ndikimin kryesor e ka 
dhënë dobësimi i konsumit privat, pavarësisht rritjes reale të të ardhurave. ky 
komponent është ndikuar nga çmimet relativisht të larta të ushqimeve, rritja e 
nivelit të papunësisë (22% në prill) dhe shtrëngimi i kushteve të kreditimit. nga 
ana tjetër, dhe stimuli fiskal ka qenë i dobët në këtë periudhë. eksportet neto 
dhanë një kontribut zero këtë tremujor nga kontributi pozitiv prej 0.6 pp në 
tremujorin e kaluar. krahas rënies së kërkesës nga vendet e Be-së, dinamika 
e eksporteve është ndikuar negativisht dhe nga prirja vlerësuese e monedhës 
vendase në tremujorin e tretë. kontribut pozitiv në aktivitetin ekonomik kanë 
dhënë edhe investimet private. 

Klasifikimi i TURQSË

Ba2 (moody’s) BB (pozitiv) 
(S&P)

BB+ (stabël) 
(Fich)

rritja relativisht e lartë e ekonomisë së turqisë ka vijuar edhe në tremujorin 
e tretë. PBB-ja në këtë tremujor u rrit 8.2% (v/v) nga 8.8% në tremujorin 
e kaluar, duke qenë përsëri mbi pritjet. të dhënat lidhur me kërkesën e 
brendshme treguan për ngadalësim të saj, reflektuar kjo dhe në importe 
më të ulëta. në të kundërt, rritja e eksporteve ndikoi në kontribut pozitiv të 
eksporteve neto, për herë të parë që prej tremujorit të tretë 2009. këto kanë 
sjellë dhe korrigjimin e mëtejshëm të deficitit të llogarisë korrente. të dhënat 
nga shitjet flasin për ngadalësimin e mëtejshëm të kërkesës së brendshme 
në tremujorin e katërt. më tej, shtrëngimi i kushteve monetare nga banka 
qendrore do të reflektohet me kohëvonesë në ecurinë e kërkesës, e cila e 
kombinuar dhe me një rënie të kërkesës së huaj, duke qenë se destinacioni 
kryesor i eksporteve të turqisë është Be, pritet të reflektohet tek moderimi i 
rritjes në tremujorin e katërt.

rritja e deficitit të llogarisë korrente dhe ajo e inflacionit, sikurse dhe sinjalet 
për përkeqësim të situatës në rajon, bënë që agjencia Fitch të ndryshonte 
vlerësimin e turqisë nga ‘pozitiv’ në ‘të qëndrueshëm’, pa ndryshuar renditjen 
në BB+. 

Tabelë 3. Normat bazë të interesit dhe përdorimi i instrumenteve të politikës monetare.
Çeki Poloni hungari rumani Serbia turqi

objektivi i inflacionit 2.0% (± 1%), 2.5% (±1%) 3.0%(±1%) 3.5% (±1%) 4.9% (± 1.6%) 5.5% (± 2%)

mbledhjet e fundit dhe 
ndryshimet në normën bazë 
të interesit

02.11.11
(0.00)

21.12.11
(0.00)

07.12.11
(0.00)

11.01.12
(0.00)

29.11.11 
(+0.50) 

20.12.11 
(+0.50)

03.11.11
(-0.25)

05.01.12
(-0.25)

10.11.11
(-0.75) 

08.12.11
(-0.25)

23.11.11 
(0.00) 

22.12.11
(0.00)

norma aktuale e interesit 0.75% 4.50% 7.0% 5.75% 9.75% 5.75%
norma e fundit e inflacionit*5 2.4% 4.6% 4.1% 3.14% 7.0% 10.45%
mbledhjet e ardhshme të 
kmPm-së

02.02.12
29.03.12

08.02.12
07.03.12

10.01.12
24.01.12

02.02.12
01.03.12

09.02.12
08.03.12

24.01.12
21.02.12

Publikime të ardhshme
Shkurt

(raporti i 
inflacionit)

mars
(raporti i 

inflacionit)

mars
(raporti i 

inflacionit)

janar
(raporti i 

inflacionit)

13 shkurt 
(raporti i 

inflacionit)

Shkurt 
(zhvillimet në 

çmime)
*Dhjetor 2011
Burimi: Bankat qendrore përkatëse. 
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3.2 ecuria e inflacionit dhe politika monetare

norma e inflacionit në Bullgari ka vijuar prirjen rënëse ndikuar nga ulja 
e çmimeve të ushqimeve dhe të energjisë, të cilat zënë dhe peshën më të 
madhe në shportën e konsumit të individëve. Presionet rënëse në inflacion 
janë nxitur nga konsumi i dobët. në të njëjtën kohë, rritja e depozitave 
pranë sistemit bankar ka qenë relativisht e lartë duke evidentuar prirjen 
kursyese të sektorit privat. 

kthimi i normës vjetore të inflacionit brenda intervalit objektiv (3.0% +/-1%) në 
tremujorin e tretë, ka ndihmuar Bankën qendrore të rumanisë të reduktojë 
normën bazë të interesit në muajin nëntor, nga 6.25% në 6.00%. Sipas 
opinionit të bankës qendrore rumune, ecuria e inflacionit është ndikuar nga 
rënia e çmimeve të ushqimeve, të cilat kishin treguar luhatshmëri të lartë, si 

Grafik 4. Norma vjetore e inflacionit.

Burimi: Bankat qendrore përkatëse.
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Grafik 5. Norma e inflacionit dhe objektivi për inflacionin. 

Burimi: Bankat qendrore përkatëse.
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dhe nga shuarja e efektit të raundit të parë të rritjes së tVSh-së. Bordi i saj 
duke vlerësuar se presionet e brendshme inflacioniste janë të dobëta dhe me 
qëllim ankorimin e pritjeve inflacioniste pranë objektivit të bankës qendrore, 
ndërmori këtë masë për lehtësimin e kushteve monetare. në muajin dhjetor, 
norma vjetore e inflacionit zbriti në 3.1%.

ndikuar nga faktorë të ofertës, pasi arriti norma të larta në muajin prill 
(14.7%), inflacioni në Serbi ka ndjekur prirje rënëse në tremujorët e mëpasëm 
duke u stabilizuar në vlera njëshifrore. kategoritë e çmimeve të mallrave 
ushqimore kanë kontribuar në uljen e normave vjetore të inflacionit në këtë 
periudhë duke i afruar vlerat e tij më pranë objektivit të bankës qendrore. 
kërkesa e ngadalësuar dhe ulja e pritjeve inflacioniste kanë mbështetur prirjen 
rënëse të këtij treguesi. në muajin dhjetor, norma vjetore e inflacionit rezultoi 
7.0% nga 9.3% në shtator. 

që prej muajit qershor, kur Banka qendrore e Serbisë sinjalizoi fillimin e 
ciklit lehtësues të politikës monetare, norma bazë është ulur gjashtë herë me 
275 pikë bazë, duke zbritur nga 12.50% në 9.75% në dhjetor. dy lëvizjet e 
fundit, me nga -25 pikë bazë, ishin në muajt nëntor dhe dhjetor.

Sipas bankës qendrore, lehtësimi i kushteve monetare i paraprin parashikimit 
për rënien e inflacionit drejt kufirit të tolerancës (2.5%-5.5%) në tremujorin e 
parë të 2012-ës. Presionet disinflacioniste pritet të krijohen nga një kërkesë 
e brendshme e dobët, nga uljet e pritjeve inflacioniste dhe shtyrja në kohë 
e rritjes së disa çmimeve të administruara. nga ana tjetër, banka qendrore 
evidentoi dy burime rreziku që mund të kushtëzojnë politikën monetare në të 
ardhmen: zhvillimet në ambientin e jashtëm, dhe zhvillimet në sektorin fiskal 
që i paraprijnë zgjedhjeve parlamentare (maj 2012). 

norma e inflacionit në turqi u rrit 10.45% në dhjetor, duke qenë ndjeshëm 
mbi objektivin 5.5% të bankës qendrore. në pjesën më të madhe, ajo u 

Grafik 6. Ecuria e normave bazë.  

Burimi: Bankat qendrore përkatëse.
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shkaktua nga rritja e ushqimeve të papërpunuara si efekt bazë, por dhe nga 
rritja e çmimeve të lëndës djegëse kombinuar me zhvlerësimin e monedhës 
vendase, dhe rritja e disa çmimeve të administruara. Shkelja e objektivit ishte 
e pritshme nga banka qendrore. në tetor, ajo sinjalizoi shtrëngimin e kushteve 
monetare, duke zgjeruar korridorin e lehtësive të përhershme (interesi për 
kredinë njëditore u rrit +350 pikë bazë). Brenda këtij korridori, banka qendrore 
furnizon me likuiditet sistemin, në ditët kur nuk kryen ankandet e rregullta 
javore të repo-s. Pjesë e kësaj strategjie janë dhe përpjekjet për frenimin e 
zhvlerësimit të lirës turke, nëpërmjet ndërhyrjeve në tregun valutor. nisur nga 
kohëvonesat në transmetimin e politikës monetare, pritet që efektet e raundit 
të dytë të jenë të përmbajtura në periudhën në vijim. inflacioni parashikohet 
të vijë në ulje duke konvergjuar drejt objektivit 5.0% gjatë vitit 2012. më tej, 
Banka qendrore është shprehur se do të ruajë kahun shtrëngues të politikës 
monetare me qëllim kontrollin e pritjeve inflacioniste.

4. eCuria e kurSit të këmBimit

në përgjithësi, vendet në studim kanë shfaqur një prirje nënçmuese të 
monedhave vendase. ulja e vlerësimit të hungarisë në nëntor, në klasën 
Ba1 (spekulative) me një opinion negativ nga moody’s dhe ekspozimi i lartë 
i borxhit publik në tregun ndërkombëtar ka nxitur zhvlerësimin e mëtejshëm 
të forintit hungarez. në Poloni, Banka qendrore është duke u përballur me 
zhvlerësim të zlotit dhe ka ndërhyrë në tregun valutor në favor të monedhës 
vendase. rritja e rrezikut të perceptuar për Poloninë në kuadrin e përkeqësimit 
të krizës së borxhit në evropë, ka nxitur shitjen e zlotit nga investitorët. në 
gjysmën e dytë të vitit, monedha hungareze është nënçmuar me 11.7% dhe 
ajo polake me 10.8%.

lira turke ka mbetur e ndjeshme për shkak të thellimit të deficitit të llogarisë 
korrente dhe ngurrimit të bankës qendrore për të rritur normën e interesit 
dhe diferencën e saj me vendet e zhvilluara. ndërkohë që kërkesa e jashtme 

Grafik 7. Ecuria ditore e kursit euro/monedhë vendase për vendet e Evropës 
Qendrore- Lindore (indeks me bazë janar 2010). 

Burimi: Bankat qendrore përkatëse dhe llogaritje të punonjësve.
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mbetet e ndrydhur dhe efektet e ngadalësimit të kërkesës së brendshme bëhen 
më të ndjeshme, nënçmimi kumulativ i lirës turke ka filluar të reflektohet 
ndjeshëm tek çmimet e importit. Banka qendrore e turqisë ka qenë e 
pranishme në tregun valutor, për të frenuar deri-diku dobësimin e lirës. Për 
sa i përket Serbisë, që nga mesi i vitit, dinari është nënçmuar 0.5%, shumë 
më pak se monedhat e tjera në rajon. Pas reduktimit të papritur të normës 
bazë në dhjetor, dinari filloi të nënçmohej duke e detyruar bankën qendrore 
të ndërhyjë në tregun valutor në fund të vitit.

5. të tjera Shkurt

•	 në muajin tetor, Bqe njoftoi gjithashtu për detajet e programit të dytë të 
blerjes së obligacioneve të garantuara në tregjet primare dhe sekondare 
që ajo do të zbatojë për një periudhë 1-vjeçare duke filluar nga muaji 
nëntor 2011, me shumë totale 40 miliardë euro. 

•	 në fillim të muajit nëntor, Guvernatori i Bankës qendrore të italisë, mario 
draghi zuri vendin e jean Claude trichet, të cilit i mbaroi mandati në krye 
të Bqe- së. 

•	 në muajin dhjetor, gjashtë banka qendrore – Fed, Bqe, Banka e 
kanadasë, Banka e anglisë, Banka e japonisë dhe ajo e zvicrës ranë 
dakord për ta ulur me 0.50% normën e interesit të marrëveshjes SWaP, 
për likuiditetin në dollarë amerikanë që ato kanë midis tyre. këto banka 
miratuan gjithashtu zgjatjen e afatit të kësaj marrëveshjeje deri në muajin 
shkurt të 2013-ës si edhe vendosën kryerjen e marrëveshjeve dypalëshe 
SWaP për likuiditetin, për çdo monedhë përkatëse. 

•	 në muajin dhjetor, Bqe publikoi një plan masash që do të ndiqej prej saj, 
me qëllim mbështetjen e kredidhënies nga bankat private dhe qetësimin 
e tregjeve të parasë. Programi në fjalë përbëhet prej katër pikave të 
mëposhtme: 

a. kryerja e 2 operacioneve injektuese likuiditeti repo me shumë të hapur 
dhe maturitet 36-mujor dhe me mundësinë e mbylljes edhe pas 12 
muajve. këto operacione do të kryhen në muajin dhjetor të vitit 2011 (i 
kryer) dhe shkurt të këtij viti.

b. ndërprerja e përkohshme e kryerjes së operacioneve rregulluese për 
likuiditetin, për ditët e fundit të mbajtjes së rezervës së detyruar. 

c. ulja e normës së rezervës së detyruar nga 2% në 1%, duke filluar nga 
muaji janar 2012.

d. zgjerimi i kategorisë së kolateraleve të pranuar në operacionet 
injektuese të likuiditetit.

•	 në datën 22 dhjetor, këshilli drejtues i Bqe-së miratoi opinionin e tij, 



Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-2 2011

86 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 87

6M-2 2011

lidhur me draftin e ligjit të ri për bankën qendrore, të propozuar nga 
qeveria e hungarisë dhe i shqyrtuar dhe votuar nga Parlamenti hungarez. 
këshilli drejtues i Bqe-së shprehu shqetësimin e bazuar se ky ligj prek 
pavarësinë e Bankës qendrore të hungarisë si dhe është jashtë linjave 
të legjislacionit evropian për këtë fushë. këshilli drejtues i Bqe i bëri 
thirrje qeverisë dhe Parlamentit hungarez për rikthimin dhe shqyrtimin e 
këtij ligji, me qëllim respektimin e udhëzimeve të Bashkimit evropian dhe 
respektimin e detyrimit për konsultim me Bqe-në. 

•	 në tremujorin e fundit të këtij viti janë zhvilluar takimet e radhës të 
specialistëve të Bqe-së, ke-së dhe Fmn-së për vlerësimin e ecurisë së 
planeve konsoliduese fiskale dhe ekonomike të Greqisë, Portugalisë dhe 
irlandës. analiza e kryer nga ky mision ka vlerësuar pozitivisht hapat dhe 
impenjimin e qeverive përkatëse, në drejtim të respektimit të objektivave 
për konsolidimin fiskal por gjithashtu, ka evidentuar se shumë nga 
treguesit për vitin 2011 nuk do të arriheshin dot ndërkohë që ata për 
vitet 2012 dhe 2013 janë më të mundshëm. Përshpejtimi në kryerjen e 
reformave strukturore nga ana e këtyre shteteve si dhe sjellja rigoroze 
ndaj shpenzimeve në bilancin publik gjykohet se do të bëjnë të mundur 
kthimin e shpejtë të nivelit të borxhit dhe deficitit fiskal brenda parametrave 
të pranueshëm. Si përfundim, rezultatet e këtyre analizave konfirmuan 
vijimin në lëvrimin e kësteve të kredisë ndihmëse të akorduar nga këto 
institucione (Bqe,ke,Fmn). 
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analizë e zhVillimeVe në Sektorin e jaShtëm 
të ekonomiSë, t3 – 2011
merita Boka
dePartamenti i PolitikëS monetare, janar 2012

i. zhVillimet kryeSore në BilanCin e PaGeSaVe1 

1Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2011, bilanci i përgjithshëm i pagesave rezultoi 
me rritje të mjeteve valutore me rreth 56.4 milionë euro. deficiti i llogarisë 
korrente gjatë këtij tremujori rezultoi 272.4 milionë euro, rreth 13.1% më i lartë 
krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. defici korrent për tremujorin 
e tretë të vitit 2011 u vlerësua në rreth 11.4% të PBB-së nominale2 ose rreth 
1.2 pikë përqindje më i lartë, krahasuar me nivelin e regjistruar në tremujorin e 
tretë të vitit 2010. Prurjet valutore në llogarinë kapitale dhe financiare rezultuan 
rreth 218.5 milionë euro, në rritje me rreth 15.8% në terma vjetorë. Suficiti i 
regjistruar në këtë llogari, gjatë tremujorit të tretë të vitit 2011 arriti të financojë 
rreth 80.2% të deficitit korrent të regjistruar në këtë periudhë.

Tabelë 1. Tregues të bilancit të pagesave.
 t3 ‘10 t4 ‘10 t1 ‘11 t2 ‚11 t3 ‘11
llogaria korrente (në mil euro) -245.2 -373.6 -229.6 -324.4 -272.4
llogaria korrente (/PBB-së) -10.2% -16.7% -10.9% -13.5% -11.4%
Bilanci tregtar -595.9 -584.9 -408.5 -581.4 -593.1
eksporte, f.o.b. 270.3 305.9 370.6 330.8 344.1
importe, f.o.b. -866.2 -890.7 -779.1 -912.2 -937.2
Bilanci i shërbimeve 180.0 5.2 -32.2 -11.0 119.7
kredi 661.0 412.5 304.4 367.8 615.8
debi -481.0 -407.2 -336.6 -378.8 -496.2
Shërbime udhëtimi – neto 171.3 17.3 -43.5 -19.9 82.9
Bilanci i të ardhurave -19.9 -31.6 14.7 22.2 17.6
kredi 70.8 73.1 60.0 69.5 74.3
debi -90.7 -104.7 -45.3 -47.3 -56.6
të ardhura nga ihd-neto -73.8 -73.7 -15.0 -9.5 -20.8
transferta korrente 190.6 237.7 196.4 245.9 183.4
kredi 233.0 280.1 238.0 287.6 225.9
debi -42.4 -42.4 -41.6 -41.7 -42.5
dërgesa nga emigrantët –neto 135.1 165.1 153.1 189.4 132.6
llogaria kapitale e Financiare (mil euro) 193.7 433.1 184.6 192.7 218.5
llogaria kapitale e Financiare (/ PBB-së) 8.0% 19.2% 8.7% 8.0% 9.2%
llogaria kapitale 22.6 30.2 19.1 31.5 6.5
llogaria financiare 171.1 402.8 165.5 161.2 212.0
ihd – neto 247.4 244.4 42.2 221.5 166.4
investime portofoli – neto -6.6 286.8 -21.8 -23.2 -54.2
investime të tjera – neto -74.8 -134.9 145.2 -37.1 99.8
Gabime dhe harresa 111.7 66.2 -32.1 130.1 110.3
mjetet e rezervës -60.2 -125.7 77.1 1.7 -56.4

Burimi: Banka e Shqipërisë.

1 Të dhënat më të fundit të bilancit të pagesave i përkasin tremujorit të tretë të vitit 2011. 
Gjithashtu, janë rishikuar dhe të dhënat e vitit 2010.

2 PBB – ja nominale e përdorur për periudhën 2003 – 2009 është ajo e publikuar nga INSTAT-i. 
Për vitet 2010 dhe 2011 janë përdorur projeksione të Departamentit të Politikës Monetare, 
Banka e Shqipërisë.
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1.1 llogaria korrente

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2011, pozicioni neto i llogarisë korrente 
u vlerësua në deficit prej 272.4 milionë eurosh. Pas një ngushtimi të lehtë 
në terma vjetorë në tremujorin e parë të vitit 2011, deficiti korrent vijoi të 
zgjerohet për të dytin tremujor radhazi. Gjatë këtij tremujori deficiti i kësaj 
llogarie shënoi rritje me rreth 13.1% në terma vjetorë. Për pasojë, ky deficit 
u vlerësua në 11.4% ndaj PBB-së nominale ose rreth 1.2 pikë përqindje më i 
lartë krahasuar me nivelin e tremujorit të tretë të vitit 2010.

 në analizën e llogarisë korrente sipas zërave të saj kryesorë evidentohet 
zgjerimi i deficitit të eksporteve neto, si faktor kryesor ndikues në përkeqësimin e 
pozicionit të kësaj llogarie. ngushtimi i deficitit tregtar në mallra me rreth 0.5% 
në terma vjetorë, nuk arriti të kundërbilancojë efektin negativ të përkeqësimit të 
bilancit të llogarisë së shërbimeve, duke kushtëzuar kështu zgjerimin e deficitit 
të eksporteve neto me rreth 13.8% në terma nominalë vjetorë.

ecuria e treguesve të sektorit të jashtëm të ekonomisë në terma realë 
pasqyron ngushtim të deficitit të eksporteve neto3, gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2011 krahasuar me një vit më parë. ngushtimi i deficitit të eksporteve 
neto ka ardhur si pasojë e rënies së importit të mallrave e shërbimeve në terma 
realë me rreth 4.2% dhe rritjes së eksporteve me rreth 8.6%, në terma vjetorë. 
zhvillimet në balancën e importit dhe eksportit të mallrave e shërbimeve reale, 
vlerësohen të jenë materializuar në një kontribut pozitiv të këtij komponenti në 
rritjen e kërkesës agregate përgjatë kësaj periudhe. 

Si pasojë e flukseve tregtare në mallra dhe shërbime, treguesi i shkallës së 
hapjes ekonomike të vendit tonë shënoi vlerën 100.6%, 3.8 pikë përqindje më i 
lartë krahasuar me nivelin e këtij raporti në të njëjtën periudhë të një viti më parë. 
3 Për kalimin nga terma nominalë në terma realë të importeve dhe eksporteve të mallrave është 

përdorur Indeksi i Vlerës Njësi përftuar nga të dhënat në vëllim të tregtisë së jashtme. Ndërsa, 
për importet dhe eksportet e shërbimeve është përdorur Indeksi i çmimeve Konsumit të kategorisë 
së shërbimeve, llogaritur nga Banka e Shqipërisë.

Grafik 1. Kontributi sipas zërave në deficitin korrent (në përqindje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Pas deficitit të regjistruar në dy tremujorët e parë të vitit 2011, gjatë 
tremujorit të tretë llogaria e shërbimeve u mbyll me një suficit prej 119.7 
milionë eurosh. Suficiti i llogarisë së shërbimeve u ngushtua me rreth 33.5% 
në terma vjetorë, duke kontribuar me rreth 25.1 pikë përqindje në thellimin 
e deficitit korrent. ngushtimi i suficitit në këtë llogari ishte pasojë kryesisht e 
rritjes së shpenzimeve për shërbime udhëtimi4 për qëllime turizmi e biznesi të 
rezidentëve jashtë vendit me rreth 6.7% në terma vjetorë. ndërkohë, prurjet 
valutore nga shërbimet personale të udhëtimit nga jorezidentët në vend shënuan 
rënie me rreth 12.0%, gjatë periudhës në analizë. në terma kumulativë, nëntë 
muajt e parë të vitit 2011 shënuan një rënie të theksuar të suficitit të bilancit 
të shërbimeve të udhëtimit për qëllime biznesi dhe personale. kështu, suficiti 

4 Shërbimet e udhëtimit zënë peshën më të madhe në të ardhurat dhe shpenzimet e shërbimeve 
me përkatësisht 76.2% dhe 77.9% ndaj totalit të të ardhurave dhe shpenzimeve të llogarisë së 
shërbimeve.

Grafik 3. Bilanci i shërbimeve (në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 2. Ecuria e eksporteve neto në terma realë dhe terma nominalë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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i këtij zëri u ngushtua në 19.5 milionë euro nga 177.6 milionë euro që ishte 
në të njëjtën periudhë të një viti më parë. zhvillimet në këtë nënzë të llogarisë 
së shërbimeve në terma tremujorë dhe nëntëmujorë për vitin 2011, vlerësohet 
të jenë efektet e heqjes së regjimit të vizave ndaj Shqipërisë me vendet e 
Schengen-it. nënzëri shërbime të tjera (ku përfshihen shërbimet postare, të 
telekomunikacionit, konstruksioni, financiare, kompjuteri dhe informacioni) 
regjistroi një bilanc pozitiv prej 55.7 milionë eurosh, nga 23.2 milionë euro 
që ishte një vit më parë. 

Bilanci neto i llogarisë së të ardhurave rezultoi në suficit prej 17.6 milionë 
eurosh gjatë tremujorit të tretë të vitit 2011, kryesisht si pasojë e rënies së fluksit 
dalës të të ardhurave nga investimet e huaja direkte. Përmirësim i bilancit të 
kësaj llogarie vihet re edhe në terma kumulativë për nëntëmujorin e parë të 
vitit 2011. Pas rreth dy vjetësh që kjo llogari shënoi në mënyrë të vazhdueshme 
deficit neto, në nëntë muajt e parë të vitit balanca e saj rezultoi pozitive. një 
vit më parë, ajo u karakterizua nga një deficit prej rreth 45.2 milionë eurosh 
ndërsa, në 9-mujorin e parë të vitit suficiti i saj rezultoi në rreth 54.5 milionë 
euro. Si në terma tremujorë ashtu dhe në terma nëntëmujorë, bilanci i kësaj 
llogarie u përmirësua si pasojë e reduktimit të flukseve dalëse të të ardhurave, 
kryesisht flukse dalëse të të ardhurave nga investimet e huaja direkte. Gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2011, flukset dalëse të të ardhurave nga investimet 
e huaja direkte u reduktuan me rreth 70.3% në terma vjetorë. nisur nga 
situata e vështirë në vendet evropiane sidomos në itali dhe Greqi5, riinvestimi 
i fitimeve në vend mund të jetë vlerësuar më tërheqës sesa transferimi i tyre 
në vendet e origjinës. Bilanci i të ardhurave nga investimet e tjera neto vijoi 
të shënojë vlera negative për të katërtin tremujor radhazi, kryesisht si pasojë e 
rritjes së pagesave neto të interesit të borxhit privat dhe publik. në tremujorin 
e tretë të vitit 2011, deficiti i këtij nënzëri të llogarisë të të ardhurave rezultoi 
në rreth -19.0 milionë euro, prej 9.0 milionë eurosh që ishte një vit më parë. 

5 Bazuar në të dhënat e vitit 2008, 65.9% e stokut të investimeve të huaja direkte përfaqësohet 
nga vendet e BE-së. Greqia dhe Italia janë vendet me përqindjen më të lartë të investimeve 
në stokun total.

Grafik 4. Bilanci i llogarisë të të ardhurave (në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Pagesat neto të interesit të borxhit privat dhe publik në tremujorin e analizuar 
kanë ulur detyrimet e vendit me rreth 23.3 milionë euro, ndërkohë që prurjet 
valutore në këtë nënzë rezultuan në rënie me rreth 78.7% në terma vjetorë. të 
ardhurat nga investimet e portofolit shënuan rritje me rreth 46.5% në terma 
vjetorë, në tremujorin e tretë të vitit 2011. 

Suficiti i llogarisë së transfertave korrente vijoi të ngushtohet edhe gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2011, prirje kjo e filluar që prej tremujorit të katërt 
të vitit 2010. në tremujorin e tretë të vitit 2011, suficiti i kësaj llogarie u 
ngushtua me rreth 4.2% në terma vjetorë. në terma nëntëmujorë, suficiti i 
kësaj llogarie u reduktua me rreth 8.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të 
një viti më parë. nënzëri kryesor i kësaj llogarie, transfertat prej emigrantëve, 
vijoi prirjen rënëse vjetore për të katërtin tremujor me radhë. në tremujorin 
aktual, flukset hyrëse të dërgesave të emigrantëve shënuan rënie me rreth 
2.0% në terma vjetorë. raporti i tyre kundrejt deficitit tregtar vlerësohet në 
nivelin 22.9%, rreth 33.6 pikë përqindje më i ulët se raporti i financimit i 
regjistruar në të njëjtën periudhë të një viti më parë. në rënie me rreth 51.4% 
në terma vjetorë rezultuan gjithashtu, dhe transfertat korrente për sektorin 
publik.

i.2 llogaria kapitale dhe financiare

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2011, flukset kapitale dhe financiare (neto) 
regjistruan një bilanc pozitiv prej 218.5 milionë eurosh ose rreth 15.8% më të 
larta, krahasuar me të njëjtën periudhë një viti më parë. ndër to, rreth 6.5 milionë 
euro kanë hyrë në vend në formën e granteve për investime kapitale dhe rreth 
212.0 milionë euro në formën e flukseve financiare. të vlerësuara në raport ndaj 
PBB-së nominale, flukset (neto) kapitale dhe financiare rezultuan në rreth 9.2%, 
raport ky rreth 1.2 pikë përqidje më i lartë në terma vjetorë. në terma 9-mujorë, 
suficiti i kësaj llogarie rezultoi rreth 25.2% më i lartë, krahasuar me një vit më 
parë. 

Grafik 5. Raporti i financimit të importeve të mallrave nga shuma e eksporteve, 
remitancave dhe IHD-ve.
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transaksionet financiare gjatë tremujorit të tretë të vitit 2011 shënuan një 
vlerë prej rreth 212.0 milionë eurosh, në rritje me rreth 27.7% në terma vjetorë. 
detyrimet financiare të rezidentëve ndaj jorezidentëve u rritën me rreth 406.9 
milionë euro, gjatë periudhës së konsideruar ose me rreth 31.3% në terma 
vjetorë. mjetet tona të investuara jashtë u rritën me rreth 194.9 milionë euro, 
gjatë tremujorit të tretë të vitit 2011. Si pasojë e flukseve financiare në zërat e 
mjeteve dhe të detyrimeve financiare, treguesi i shkallës së hapjes financiare 
të vendit rezultoi 25.3%, në rritje me rreth 6.0 pikë përqindje krahasuar me 
vlerën e këtij treguesi në të njëjtën periudhë të një viti më parë. 

investimet e huaja direkte neto (hyrëse – dalëse) në tremujorin e tretë të vitit 
2011, rezultuan 166.4 milionë euro ose rreth 32.8% më të ulëta krahasuar 
me të njëjtën periudhë të një viti më parë. ato përfaqësuan rreth 7.0% të PBB-
së nominale. në terma kumulativë, ihd-të neto për nëntëmujorin e parë të 
vitit 2011 rezultuan rreth 25.6% më të ulëta krahasuar me të njëjtën periudhë 
të një viti më parë. Sipas drejtimit të investimit, ashtu si dhe në tremujorët e 
mëparshëm në tremujorin aktual mbizotëruan flukset hyrëse të ihd-ve në 
vend. Flukset hyrëse totale rezultuan në rreth 170.5 milionë euro, në rënie 
me rreth 31.2% në terma vjetorë. Bazuar në instrumentin e investimit, flukset 
hyrëse të investimeve të huaja direkte në trajtën e letrave me vlerë të pasurisë 
(aksione) dhe riinvestime fitimi përfaqësuan rreth 202.6 milionë euro ose 
rreth 20.0% më pak, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm.

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2011, nënzëri kapitale të tjera6 shënoi një dalje 
kapitalesh në formën e huave midis ndërmarrjeve të lidhura prej rreth 32.1 milionë 
eurosh. në tremujorin e parë të vitit 2011, ky nënzë rezultoi rreth 115.1 milionë euro.

duke përjashtuar të ardhurat nga privatizimet, flukset hyrëse të investimeve 
të huaja direkte rezultuan rreth 31.2% më të ulëta në terma vjetorë. duke 
6 Instrumenti kapitale të tjera të investimit direkt,mbulon huamarrjen dhe huadhënien e fondeve, 

duke përfshirë letrat e borxhit dhe kreditë tregtare ndërmjet investitorit direkt dhe sipërmarrjes 
së investimit direkt si dhe ndërmjet dy ndërmarrjeve të investimit direkt që ndajnë të njëjtin 
investitor direkt. 

Grafik 6. Përbërja e llogarisë financiare në detyrime dhe mjete (flukse në milionë euro 
(bm) dhe treguesi i shkallës së hapjes financiare (në përqindje, bd).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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filluar prej vitit 2010, të ardhurat nga privatizimet vijojnë të japin një kontribut 
modest në rritjen e ihd-ve në vend. Shpërndarja sektoriale e ihd-ve, gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2011, tregon për një përqendrim të tyre në sektorin e 
shpim - kërkim hidrokarbureve (rreth 46%), në sektorin bankar (rreth 16.0%) 
dhe në atë të telefonisë celulare (rreth 11%). 

investimet e portofolit neto për tremujorin e tretë të vitit 2011 rritën mjetet 
vendase të investuara në ekonomitë e huaja, me rreth 54.2 milionë euro. 
në tremujorin e analizuar vihet re një rritje e fluksit të investimeve dalëse të 
portofolit, me rreth 57.1 milionë euro drejt ekonomive të huaja. në pjesën 
më të madhe, rezidendët kanë zgjedhur të investojnë në tituj borxhi. në terma 
kumulativë, nëntë muajt e parë të vitit shënuan rritje të investimeve të portofolit 
të rezidentëve në ekonomitë e huaja me rreth 50.5% në terma vjetorë. 

llogaria e investimeve të tjera neto u mbyll me një bilanc pozitiv, duke 
kontribuar me rreth 99.8 milionë euro në rritjen e detyrimeve të rezidentëve 
ndaj jorezidentëve. kahu i flukseve financiare në këtë llogari u përcaktua nga 
rritja me rreth 233.4 milionë euro e detyrimeve vendase, kryesisht si pasojë 
e rritjes së huamarrjes private dhe asaj shtetërore. huamarrja private dhe 
shtetërore u rrit me rreth 109.6 milionë euro prej 46.7 milionë eurosh që 
ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë. ndër to, rreth 57.3% i përkasin 
sektorit shtetëror dhe 42.7% atij privat. investimet e rezidentëve në ekonomitë 
e huaja u rritën kryesisht si pasojë e përmirësimit të situatës së likuiditetit në 
sistemin bankar. investimet e sistemit tonë bankar në formën e monedhave 
dhe depozitave dhe kreditë tregtare u rritën me rreth 114.8 dhe 21.6 milionë 
euro, përkatësisht.

mjetet e rezervës valutore u rritën me rreth 56.4 milionë euro, gjatë tremujorit 
të tretë të vitit 2011. në fund të muajit shtator 2011, stoku i rezervës valutore 
rezultoi rreth 1,894.0 milionë euro, nivel ky i mjaftueshëm për mbulimin e 4.4 
muaj importesh të mallrave dhe shërbimeve. 

Grafik 7. Llogaria financiare dhe ecuria e zërave kryesorë të saj  
(flukse neto në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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* Pikëpamjet e shprehura në këtë material janë të autorit dhe nuk pasqyrojnë 
domosdoshmërisht ato të Bankës së Shqipërisë.

Studime e artikuj* 



Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-2 2011

96 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 97



Buletini i Bankës së Shqipërisë Buletini i Bankës së Shqipërisë6M-2 2011

96 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 97

6M-2 2011

Sa ndikohet PerFormanCa FinanCiare e 
BankaVe në ShqiPëri nGa mirëqeVeriSja e tyre?

oriela kodra, irini kalluCi - dePartamenti i kërkimeVe

i. hyrje 

qeverisja e korporatave (ose Corporate Governance) është një koncept 
dhe temë aktualiteti jo vetëm për ndërmarrjet dhe korporatat, por edhe për 
vetë bankat. rëndësia që po merr ky koncept vjen si rrjedhojë e zhvillimeve 
dhe ndryshimeve më të fundit që kanë ndodhur në nivel global, të tilla si: 
rritja e numrit të privatizimeve, përhapja e madhe e investimeve aksionere, si 
dhe integrimi në nivel global i tregjeve financiare prej të cilit lind nevoja për 
një konvergjencë drejt një serie rregullash dhe praktikash të njëjta në vende 
të ndryshme.

 
qeverisja e korporatave përbën sistemin e rregullave dhe kufizimeve që 

rregullojnë marrëdhëniet midis drejtuesve dhe aksionerëve të një korporate, 
dhe që sigurojnë që kjo e fundit të menaxhohet në interesin e aksionerëve. 

Përsa i përket industrisë bankare, është e nevojshme një disiplinë specifike e 
qeverisjes së korporatave, për arsyen se këto organizata kanë një rëndësi më 
të madhe në krahasim me të tjerat, pasi mirëfunksionimi ose jo i tyre ka efekt 
tek shumë agjentë ekonomikë. në fakt, një strukturë jo e mirë e qeverisjes së 
një banke mund ta çonte atë deri në falimentim, i cili do të përkthehej në një 
dëm si për aksionerët ashtu dhe për klientët e saj. kjo gjë mund të shoqërohet 
edhe me pasoja të tjera, të tilla si shfaqja e një krize të mundshme në sistemin 
ekonomik, çka do të shkaktonte humbjen e besimit nga ana e publikut mbi 
aftësitë reale të bankave për të luajtur rolin e tyre ndërmjetësues. eksperiencat 
e falimentimeve në vitet e fundit, i dhanë një rol edhe më të madh qeverisjes 
së korporatave, duke e shndërruar në një temë aktuale dhe tepër të diskutuar. 

duke marrë parasysh rëndësinë që ka fituar qeverisja e korporatave në 
banka dhe mësimet e nxjerra nga kriza e fundit globale, ky material ka si 
qëllim identifikimin e raportit midis nivelit të mirëqeverisjes së bankave në 
Shqipëri dhe performancës financiare të tyre. kjo analizë është vazhdim i 
një pune të mëparshme1, prej të cilës kemi përdorur indeksin e qeverisjes 
Bankare (iqB). të dhënat që disponojmë i përkasin vetëm një vrojtimi; për 
këtë arsye ky material do të fokusohet në një analizë cross-section, ku shtimi i 
të dhënave në të ardhmen do të mundësojë vlerësimin e lidhjeve me metoda 
më të përparuara. 

1 Referojuni studimit të Ceca et al. (2010), “Corporate Governance in Albanian Banking System: 
Analysis of a corporate governance survey in the Albanian banking system”.
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Por pse identifikimi i lidhjes midis mirëqeverisjes së bankave dhe 
performancës së tyre është fokusi kryesor i shumë studimeve? love dhe 
rachinsky (2008) në materialin e tyre përshkruajnë arsyet pse bankat më të 
mirëqeverisura mund të paraqesin një performancë më të mirë: “Së pari, një 
mirëqeverisje e bankave mund të reduktojë shanset që të kryhen transaksione 
me palët e lidhura si dhe vlerën e tyre, e meqenëse të tilla transaksione 
zakonisht janë më pak optimale nga pikëpamja e eficiencës, një reduktim i 
tyre do të përmirësonte performancën. Së dyti, bankat më të mirëqeverisura 
mund të kenë kosto më të ulëta kapitali nëse përdorin financimin me anë 
të borxhit të varur. Së fundi, një qeverisje më e mirë mund të përkthehet në 
operacione më eficiente, pasi funksionet e këshillit drejtues dhe të menaxhimit 
janë të ndara dhe të modernizuara.”

ii. Fakte të Stilizuara 

Pas fillimit të viteve 2000, sistemi bankar shqiptar hyri në një fazë të re 
zhvillimi e shoqëruar kjo me privatizime të rëndësishme të bankave shtetërore, 
hyrjen në treg të grupeve bankare të fuqishme, si dhe një bashkim të dy bankave 
në një bankë të vetme. ndryshimet e përmendura më sipër sollën nevojën e 
rishikimit të kuadrit ligjor e rregullativ, e cila u kurorëzua me miratimin e një 
ligji të ri për bankat në vitin 2006, si edhe me përmirësimin e përshtatjen 
e vazhdueshme të rregulloreve të Bankës së Shqipërisë me praktikat më të 
mira ndërkombëtare dhe me vetë kushtet e tregut bankar. Gjatë viteve 2004-
2008, sistemi bankar shqiptar u karakterizua nga norma të shpejta të rritjes së 
kreditimit, norma të larta të kthimit nga aktivet e nga kapitali, norma të ulëta 
të kredive me probleme, por edhe nga një konkurrencë në rritje për të fituar 
pjesë tregu në aspektin e kredive dhe depozitave. me përmirësimin e kuadrit 
mbikëqyrës, bankat po i kushtojnë rëndësi përputhshmërisë me këtë kuadër, 
duke krijuar struktura të veçanta për të mbuluar këtë aspekt. kështu bankat, jo 
vetëm po përshtaten me kërkesat mbikëqyrëse, por nga ana tjetër shumë prej 
tyre, duke qenë edhe pjesë të grupeve të mëdha bankare apo degë e filiale 
të bankave të huaja, po adoptojnë edhe praktikat më të mira ndërkombëtare 
që shkojnë madje përtej kërkesave ligjore e rregullative në vend. në këtë 
aspekt, një ndër çështjet më të rëndësishme, të cilës po i kushtohet gjithnjë e 
më shumë vëmendje nga bankat që operojnë në Shqipëri, është edhe ajo e 
Corporate Governance.

iii. të dhënat dhe metodoloGjia 

në vijim paraqitet një përmbledhje e shkurtër mbi indeksin e qeverisjes 
Bankare (iqB), të matur në studimin e Ceca et al. (2010)2. 

2  Meqenëse ky studim është i papublikuar, mund të kërkoni nga autorët një shpjegim të hollësishëm 
mbi metodologjinë e përdorur për llogaritjen e Indeksit.
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HAPËSIRË INFORMUESE: 

Indeksi i Qeverisjes Bankare (IQB) është një tregues i matur në studimin e Ceca et 
al. (2010). Ky indeks u krijua për herë të parë për rastin e bankave që operojnë në 
Shqipëri, duke u derivuar nga përgjigjet e marra nëpërmjet një pyetësori drejtuar 
këtyre të fundit. 

IQB synon të matë cilësinë e qeverisjes së bankave duke konvertuar përgjigjet 
cilësore të pyetësorit në ndryshore sasiore, me vlera numerike në segmentin [0;1]. 
Një vlerë e ulët e këtij indeksi tregon një nivel të ulët të qeverisjes së bankave, 
ndërsa niveli 1 tregon nivelin më të mirë të qeverisjes. Përgjigjet e ndryshme janë 
ponderuar me pesha specifike, gjykuar nga niveli i rëndësisë së tyre. Pyetjet u 
grupuan sipas 6 çështjeve kryesore, dhe nëpërmjet metodës së mesatarizimit të 
thjeshtë të përgjigjeve të çdo banke, u ndërtuan në këtë mënyrë 6 nënindekse. Më 
pas u krijua edhe një indeks i përgjithshëm i qeverisjes bankare (IQB) i cili u përftua 
si mesatare e thjeshtë e këtyre 6 nënindekseve. IQB-ja është edhe treguesi që ne 
do të përdorim në vijim në këtë analizë. 

Grafiku 1 paraqet vlerën e indeksit të qeverisjes për secilën bankë, si dhe 
një mesatare të të gjithë sistemit bankar shqiptar. Bankat janë përfaqësuar me 
anë të numrave për të ruajtur konfidencialitetin që mbartin këto të dhëna. nga 
ky grafik vërehet se cilësia e qeverisjes së bankave në Shqipëri, krahasuar me 
parimet bazë (të cilat marrin një vlerë prej 1 njësi), paraqitet e kënaqshme 
me një mesatare të indeksit të qeverisjes së bankave prej 0.79. Përgjithësisht, 
bankat janë në nivele të përafërta qeverisjeje, ku gjysma e tyre ndodhet mbi 
nivelin mesatar, ndërsa gjysma tjetër nën këtë nivel. 

meqenëse vlera e indeksit në rastin e sistemit bankar shqiptar është llogaritur 
vetëm për një vit dhe do të vazhdohet edhe më tej me matjen e tij vit pas 
viti, për momentin është i pamundur një vlerësim ekonometrik i lidhjes midis 
indeksit dhe treguesve financiarë. Për këtë arsye, ky punim do të identifikojë 
lidhjet midis ndryshoreve nëpërmjet një analize cross section. 

Grafik 1. Indeksi i Qeverisjes Bankare të çdo banke dhe mesatarja e sistemit bankar.

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autorëve.
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treguesit financiarë që janë marrë në konsideratë, janë ata të analizuar 
edhe nga love dhe rachinsky (2008), ku përmendim: roa, roe, norma vjetore 
e rritjes së aktiveve mesatare, norma vjetore e rritjes së kapitalit mesatar, të 
ardhurat nga interesat, shpenzimet për interesa, norma e rritjes së kredive me 
probleme, si dhe një tregues për madhësinë e bankave, i matur si logaritmi 
natyror i totalit të aktiveve. 

teorikisht pritet një lidhje pozitive midis indeksit të qeverisjes bankare dhe 
treguesve të kthimit nga aktivet dhe nga kapitali, pasi sa më mirë të qeveriset 
një bankë, aq më shumë fitim neto për njësi aktivesh apo kapitali të investuar 
duhet të gjenerojë ajo. treguesi i të ardhurave nga interesat është supozuar 
si një përafrues i të ardhurave të gjeneruara nga kredidhënia, pra një lloj 
norme interesi mesatare e gjeneruar nga kreditë. duke qenë se një sistem i 
mirë qeverisjeje redukton transaksionet me palët e lidhura (duke mos dhënë 
kredi me norma preferenciale për ta), kjo çon në rritjen e normës mesatare 
të interesit të kredive të dhëna. Si pasojë, pritet që lidhja e të ardhurave nga 
interesat me qeverisjen e bankave të jetë pozitive; pra sa më mirë të qeveriset 
banka, aq më shumë të ardhura për njësi pritet të gjenerojë nga huadhënia. 

ndërsa me treguesin e shpenzimeve për interesa (që shërben si përafrim i 
kostos së mbledhjes së depozitave) lidhja pritet të jetë negative, pasi sa më 
të përcaktuara të jenë rregullat e procedurat e qeverisjes së bankës, aq më 
tërheqëse dhe më pak e riskuar është ajo, duke bërë që të tërheqë fonde me 
kosto më të ulëta. 

lidhja midis normës së rritjes së kredive të këqija me indeksin e qeverisjes së 
bankave pritet negative, kjo pasi bankat e mirëqeverisura pritet të performojnë 
më mirë dhe të vuajnë më pak nga rritja e kredive me probleme, duke qenë 
se kanë mundësi të kenë teknika më të mira për menaxhimin e riskut. 

edhe madhësia e bankave pritet të ndikojë pozitivisht qeverisjen e tyre, nën 
supozimin se bankat e mëdha janë më të mirorganizuara dhe kanë struktura 
të posaçme për funksione të ndryshme të tyre. 

në seksionin e mëposhtëm do të gjeni një analizë të thjeshtë bazuar në 
lidhjen që ekziston midis indeksit të qeverisjes Bankare të matur në qershor 
të vitit 2010, me disa tregues të performancës së sistemit bankar shqiptar, 
që i përkasin muajit qershor 2011. Përfshirja në analizë e këtyre të dhënave 
me diferencë kohore prej një viti është bërë për të shmangur problemin 
e mundshëm të endogjenitetit midis indeksit të qeverisjes së bankave dhe 
treguesve të performancës së tyre. 

iV. Gjetjet kryeSore

lidhja midis indeksit të qeverisjes së bankave dhe treguesve financiarë 
të sistemit bankar është realizuar nëpërmjet vlerësimit të regresioneve me 
dy variabla. kështu, në secilin prej grafikëve të mëposhtëm, në boshtin 
horizontal është vendosur iqB, ndërsa në boshtin vertikal treguesi përkatës i 
performancës financiare të bankave. 
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Grafiku i mësipërm tregon se lidhja midis treguesve të kthimit nga aktivet 
dhe nga kapitali me indeksin e qeverisjes bankare është pozitive, duke 
konfirmuar faktin se sa më të mirëqeverisura të jenë bankat, aq më shumë të 
ardhura neto gjenerojnë ato për njësi aktivesh dhe kapitali të investuar. 

ekuacioni i paraqitur në grafikun 3/a tregon se indeksi i qeverisjes bankare 
rezulton i lidhur pozitivisht me normën vjetore të rritjes së aktiveve të bankave. 
një bankë e mirëqeverisur, i rrit më shpejt aktivet e saj sesa një bankë me një 
nivel më të ulët qeverisjeje, pasi ka një imazh më të mirë në treg dhe në këtë 
mënyrë ka më tepër mundësi për të siguruar fonde. 

ndërsa me treguesin e normës së rritjes së kapitalit aksioner vërehet një 
lidhje negative, e cila nënkupton se bankat më të vlerësuara në aspektin e 
qeverisjes kanë pasur një rritje më të ulët të kapitalit të tyre gjatë periudhës 

Grafik 3/a dhe 3/b: Lidhja midis Indeksit të Qeverisjes Bankare dhe treguesve të 
normës së rritjes së aktiveve dhe kapitalit.

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autorëve.
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Grafik 2/a dhe 2/b: Lidhja midis Indeksit të Qeverisjes Bankare dhe treguesve të 
kthimit nga aktivet dhe nga kapitali. 

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autorëve.
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pasuese (1-vjeçare).Grafiku 3/b tregon që kjo lidhje evidentohet për sistemin 
në tërësi, ndërsa një analizë më e detajuar e bankave në veçanti, tregon që 
për disa banka megjithëse kanë patur një kuadër të mirë qeverisjeje, ato 
kanë rezultuar me rritje negative të kapitalit në periudhën kohore pasuese 
prej një viti. nëse nga kampioni total i bankave, do të përjashtojmë sjelljen 
e bankave me vendndodhje ekstreme në grafik (të vendosura brenda rrethit), 
atëherë lidhja rezulton pozitive, duke nënkuptuar se bankat e mirëqeverisura, 
pavarësisht sigurisë që ofrojnë në këtë kuadër, kanë marrë masa që të jenë 
edhe të mirëkapitalizuara. 

të ardhurat nga interesat, të cilat janë përdorur si përafruese të normës 
mesatare të kredidhënies, shfaqin një prirje pozitive në raport me indeksin 
e qeverisjes bankare, duke konfirmuar faktin se bankat me një cilësi më të 
mirë qeverisjeje, kanë qenë në gjendje të gjenerojnë norma më të larta fitimi 

nga kreditë e dhëna. ndërsa lidhja e indeksit me 
shpenzimet për interesa, të cilat përfaqësojnë 
një kosto mesatare të mbledhjes së depozitave 
rezulton negative, pasi bankat e mirëqeverisura 
kanë arritur të grumbullojnë fonde me kosto më 
të ulëta, ndoshta edhe për shkak të sigurisë më të 
lartë që ato ofrojnë. 

një tjetër lidhje e identifikuar është edhe ajo 
midis indeksit të qeverisjes së bankave dhe rrezikut 
të kredisë, i matur si normë vjetore e rritjes së 
tepricës së kredisë me probleme. analiza jonë 
konfirmoi një lidhje negative midis këtyre dy 
treguesve, duke qenë në linjë me pritshmëritë. një 
mirëqeverisje e bankave sjell një menaxhim më të 
mirë të rrezikut, reflektuar në një normë më të ulët 
të rritjes së kredive me probleme. 

Grafik 4/a dhe 4/b: Lidhja midis Indeksit të Qeverisjes Bankare dhe të ardhurave e 
shpenzimeve për interesa.

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autorëve.
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Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autorëve.

Grafik 5. Lidhja midis Indeksit të Qeverisjes Bankare 
dhe normës së rritjes së kredive me probleme.
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madhësia e bankave, matur me anë të logaritmit 
natyror të aktiveve të tyre, konfirmoi lidhjen pozitive 
midis këtij treguesi dhe indeksit të qeverisjes së 
bankave, duke na lënë të kuptojmë se bankat më 
të mëdha janë ato që kanë edhe një kuadër më 
të plotë dhe të rregulluar të qeverisjes. kjo mund 
të ketë ardhur pasi bankat më të mëdha, duke 
qenë edhe pjesë e grupeve të njohura bankare 
në evropë, i kanë dhënë një rëndësi më të madhe 
forcimit të kuadrit ligjor, procedural e rregullativ 
të veprimtarisë së tyre. kjo gjë ka ndikuar në 
vlerësimin më të lartë të tyre, matur nga indeksi i 
qeverisjes bankare. 

konkluzione

në këtë material u analizua raporti i indeksit të 
qeverisjes së bankave në Shqipëri me disa tregues të performancës financiare 
të tyre. nëpërmjet kësaj analize rezultoi se bankat që kanë një indeks më 
të lartë qeverisjeje ishin ato që: gjeneronin më shumë të ardhura neto në 
raport me kapitalin dhe aktivet; kishin rritur më shpejt aktivet e tyre dhe më 
ngadalë kapitalin aksioner gjatë periudhës që pasonte momentin e matjes së 
cilësisë qeverisëse të tyre; ishin karakterizuar nga një normë më e ulët rritjeje 
e kredive me probleme në portofolin e tyre; kishin arritur të siguronin fonde 
me kosto më të ulëta e t’i investonin këto fonde në mjete që gjeneronin norma 
më të larta kthimi si dhe ishin bankat më të mëdha të klasifikuara nga totali i 
aktiveve. me shtimin e serive në të ardhmen, mendojmë se këto rezultate do 
të mund të kristalizohen më tej. 

Bazuar në analizën e mësipërme mbi lidhjen e indeksit të qeverisjes së 
bankave dhe treguesve të performancës së sistemit bankar shqiptar, mund 
të themi se ky i fundit ka akoma hapësira për përmirësimin e mëtejshëm 
të procedurave e mekanizmave të brendshëm të drejtimit të qeverisjes. një 
vëmendje më e madhe drejt këtyre aspekteve, do të përmirësonte vlerën e 
iqB-së, si dhe performancën e treguesve të sistemit bankar në Shqipëri.

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autorëve.

Grafik 6. Lidhja midis Indeksit të Qeverisjes Bankare 
dhe madhësisë së bankave.
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në kuadër të vlerësimit të vazhdueshëm të sistemit bankar dhe të adresimit të 
problematikave të tij, Banka e Shqipërisë, në datën 12 korrik 2011, organizoi 
tryezën e rrumbullakët: ‘“kolaterali, kredia, tregu dhe ligji”, me pjesëmarrjen 
e aktorëve të sistemit bankar dhe Shoqatën Shqiptare të Bankave. në këtë 
tryezë ishin të ftuar ministri i Financave z. ridvan Bode, zëvendësministrja e 
drejtësisë znj. Brikena kasmi, si dhe përfaqësues nga Gjykata e lartë dhe nga 
shërbimi përmbarimor gjyqësor publik e privat.

qëllimi i forumit shkoi përtej evidentimit të ngërçeve të procesit të 
ekzekutimit të kolateraleve. në përfundim, palët ranë dakord për ngritjen e 
një grupi pune ndërinstitucional, objektivi i të cilit do të jetë hartimi i një plani 
të detajuar veprimesh për zgjidhjen e problemeve.

Banka e Shqipërisë, me qëllim ushtrimin e funksionit të saj si promotore 
e makroprudencës dhe stabilitetit financiar, ka ftuar të gjitha institucionet t’i 
kushtojnë rëndësi maksimale kësaj çështjeje dhe të shfaqin angazhim në të 
gjitha nismat ligjore apo çdo praktikë tjetër që do të propozohet.

në datën 1 shtator 2011, Banka e Shqipërisë zhvilloi ceremoninë 
e prezantimit të modulit me zgjedhje të lirë për edukimin financiar të 
gjimnazistëve, me titull “Financat personale në duart tuaja”. Fjala e hapjes u 
mbajt nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani dhe ministri 
i arsimit dhe Shkencës, z. myqerem tafaj. të pranishëm në këtë ceremoni 
ishin përfaqësues nga Banka e Shqipërisë, ministria e arsimit dhe Shkencës, 
instituti i zhvillimit të arsimit si dhe nga drejtoritë arsimore rajonale.

moduli i ri mbi edukimin financiar do të jetë një nga lëndët me zgjedhje të 
lirë të kurrikulës mësimore të arsimit të mesëm, për vitin shkollor 2011-2012. 
në përputhje me itinerarin kurrikular që çdo nxënës ka planifikuar të ndjekë 
dhe me interesat personale, nxënësit mund të përzgjedhin këtë lëndë në njërin 
prej tre viteve të gjimnazit.

teksti i modulit “Financat personale në duart tuaja”, është hartuar gjatë vitit 
2010 nga Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me institutin e zhvillimit të arsimit 
(izha) dhe mësues të lëndës së ekonomisë. krijimi i një formati me informacion 
të bazuar në realitetin shqiptar dhe në përputhje me qëllimin edukativ që ky 
modul pretendon të arrijë nga ana didaktike për sa i përket grupmoshës të cilës 
i drejtohet, ka qenë gjithmonë objektivi kryesor i këtij projekti.

Projekti për përfshirjen në kurrikulat mësimore të një moduli me zgjedhje 
të lirë mbi edukimin financiar të nxënësve të gjimnazeve ka lindur nga 
një iniciativë e Bankës së Shqipërisë, e cila prej disa vitesh tashmë është 
angazhuar në krijimin e një kulture financiare në shoqërinë shqiptare. një 
hap i rëndësishëm në këtë drejtim, ka qenë edhe nënshkrimi, më 13 dhjetor 
të 2007-ës, i memorandumit të Bashkëpunimit midis Bankës së Shqipërisë 
dhe ministrisë së arsimit dhe Shkencës. ky memorandum krijoi mundësinë e 
institucionalizimit të programit edukues të Bankës së Shqipërisë për nxënësit 
dhe studentët, në fushat e ekonomisë, financës dhe bankingut.

Për zbatimin sa më të suksesshëm të tij, ky projekt përfshinte edhe trajnimin 
e trajnuesve. ekspertët e Bankës së Shqipërisë zhvilluan një trajnim dyditor për 
përfaqësuesit e drejtorive arsimore rajonale mbi mësimdhënien e këtij teksti 
shkollor.

Forumi i Hapur 
“Kolaterali, kredia, tregu 

dhe ligji”

Prezantimi i modulit 
me zgjedhje të lirë për 
gjimnazet e Republikës 

së Shqipërisë, “Financat 
personale në duart tuaja”
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në datën 13 shtator 2011, me ftesë të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë 
z.ardian Fullani, zhvilloi një vizitë zyrtare pranë Bankës së Shqipërisë, 
Guvernatori i Bankës qendrore të republikës Popullore të kinës, z.zhou 
Xiaochuan. 

Gjatë takimit dypalësh, diskutimet u fokusuan në zhvillimet ekonomike, 
ku Guvernatori Fullani e njohu Guvernatorin zhou me ecurinë e ekonomisë 
shqiptare dhe veçanërisht me atë të sistemit bankar. Guvernatori Fullani 
paraqiti masat e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë për një mbikëqyrje të 
kujdesshme të sistemit bankar, si dhe bëri një përshkrim të kuadrit të politikës 
monetare në Shqipëri. Gjithashtu, ai vuri në dukje politikat e ndjekura nga 
Banka e Shqipërisë për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve.

ndërmjet të tjerave, Guvernatori Fullani theksoi se klima e favorshme e 
biznesit, stabiliteti makroekonomik, pozicioni i përshtatshëm gjeografik, 
legjislacioni liberal e bëjnë Shqipërinë një vend interesant për investitorët e 
huaj. nga ky këndvështrim ka hapësira që interesimi dhe prania e kapitalit 
kinez në Shqipëri të jetë më e lartë. 

nga ana e tij, z. zhou vlerësoi punën e bërë nga Banka e Shqipërisë 
për ruajtjen e stabilitetit financiar të vendit. ai u shpreh i hapur për të rritur 
bashkëpunimin bilateral.

në datën 15 shtator 2011, Banka e Shqipërisë organizoi konferencën e 
9-të ndërkombëtare me temë “të ndërtojmë të ardhmen nëpërmjet kulturës 
financiare”. kjo konferencë u zhvillua në bashkëpunim me Bankën e italisë, 
në kuadër të Projektit të binjakëzimit, mes dy bankave qendrore.

Fjala e hapjes u mbajt nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. ardian 
Fullani i cili vuri në dukje rëndësinë e krijimit të një kulture financiare në 
shkallë të gjerë kombëtare. 

Punimet e kësaj konference u përshëndetën nga ministri i Financave z. 
ridvan Bode, ambasadori i delegacionit evropian në Shqipëri Shkëlqesia e tij 
z. ettore Sequi zëvendësministri i arsimit z. halit Shamata, drejtori menaxhues 
i Bankës së italisë z. Franco Passacantando. ndërkohë lektori kryesor i 
këtij	 aktiviteti	 ishte	 i	 ftuari	 i	 veçantë,	 z.	Dejan	Šoškić,	Guvernator	 i	Bankës	
kombëtare të Serbisë. 

të pranishëm në këtë konferencë ishin përfaqësues të shumtë të bankave 
qendrore të rajonit, drejtues të bankave të nivelit të dytë që operojnë në 
Shqipëri, emra të njohur të botës akademike ekonomike dhe financiare, 
përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në Shqipëri, përfaqësues të 
institucioneve ndërkombëtare financiare, si dhe shumë personalitete të tjera 
të vendit dhe të huaja.

kjo konferencë mori shkas nga rëndësia në rritje e edukimit financiar 
në mbarë botën, sidomos pas zhvillimeve të fundit ekonomike dhe krizës 

Vizitë zyrtare e 
Guvernatorit të Bankës 
Qendrore të Republikës 
Popullore të Kinës, 
z.Zhou Xiaochuan, pranë 
Bankës së Shqipërisë

Konferenca e 9-të 
Ndërkombëtare me 
temë “Të ndërtojmë 
të ardhmen nëpërmjet 
kulturës financiare”
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financiare globale. kjo e fundit nxori në pah domosdoshmërinë e krijimit të 
një kulture financiare me qëllim uljen e rreziqeve dhe rritjen e mirëqenies së 
konsumatorëve, si rrjedhojë e një vendimmarrjeje më të përgjegjshme. 

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani, mbylli punimet e 
kësaj konference ku theksoi edhe një herë rëndësinë e hartimit dhe zbatimit 
të një strategjie kombëtare për edukimin financiar. ai vuri në dukje se Banka 
e Shqipërisë është e gatshme të bashkëpunojë me sektorin publik dhe atë 
privat të vendit, për krijimin e Strategjisë kombëtare të edukimit financiar në 
Shqipëri.

departamenti i kërkimeve i Bankës së Shqipërisë organizoi në datat 10-11 
nëntor 2011, takimin e pestë rajonal të kërkimeve për evropën juglindore. 
në të morën pjesë 25 përfaqësues (prezantues dhe diskutantë) nga Banka 
e Shqipërisë dhe nga bankat qendrore të rajonit, ku përmendim Bankën e 
italisë, Bankën e austrisë, Bankën e Bullgarisë, Bankën e maqedonisë, Bankën 
e hungarisë, Bankën qendrore evropiane, etj.

duke ndjekur suksesin e takimeve të mëparshme, qëllimi i këtij takimi ishte 
të përmirësonte më tej bashkëpunimin dhe dialogun e hapur midis kërkuesve 
ekonomikë, si dhe të zgjeronte më tej njohuritë e bankave qendrore të rajonit 
mbi karakteristikat dhe zhvillimet specifike të vendeve pjesëmarrëse. disa nga 
temat kërkimore të trajtuara kishin të bënin me financat publike të rajonit, 
pasiguritë ekonomike dhe mënyrën se si bankat qendrore mund të veprojnë 
në mënyrë optimale përballë tyre, me produktivitetin dhe tregtinë, stabilitetin 
financiar dhe stabilitetin e çmimeve. këto tema paraqesin mjaft interes, 
në kuadrin e situatës së vështirë që po kalojnë mjaft vende të eurozonës, 
shkaktuar nga problemet e borxhit sovran dhe të efekteve potenciale negative 
që ato mund të kenë mbi ekonomitë e rajonit tonë.

në datën 24 nëntor 2011, Banka e Shqipërisë organizoi një tryezë diskutimi 
me temë “zhvillimi i tregut ndërbankar”, ku ishin të ftuar drejtues të sistemit 
bankar në Shqipëri dhe përfaqësues të Shoqatës Shqiptare të Bankave.

në kuadër të procesit të integrimit evropian, Banka e Shqipërisë ka filluar 
zbatimin e projektit të binjakëzimit me Bankën e italisë dhe atë të Francës. 
ky projekt synon forcimin e kapaciteteve institucionale, si dhe përafrimin e 
kuadrit ligjor dhe operacional të Bankës së Shqipërisë me standardet më të 
mira të Sistemit evropian të Bankave qendrore. një prej moduleve të këtij 
projekti është edhe “zhvillimi i tregut ndërbankar”.

zhvillimi i tregut ndërbankar është një objektiv thelbësor i Bankës së 
Shqipërisë për vetë rolin e rëndësishëm që ai luan në drejtim të përmirësimit 
të mekanizimit të transmetimit të politikës monetare në ekonomi.

në këtë takim, u theksuan përpjekjet këmbëngulëse të Bankës së Shqipërisë 
për zhvillimin e tregut ndërbankar të parasë dhe të tregut dytësor të titujve 

Takimi i Pestë Rajonal: 
“Kërkimet ekonomike në 

Evropën Juglindore” 

Tryeza e diskutimit të 
Bankës së Shqipërisë me 

sistemin bankar “Zhvillimi 
i tregut ndërbankar”
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qeveritarë, përpjekje këto të cilat kanë nevojë të mbështeten me iniciativa nga 
sistemi bankar.

Gjatë takimit, drejtues të bankave tregtare u njohën me masat shtesë të 
propozuara nga Banka e Shqipërisë për zhvillimin e tregut ndërbankar, ku një 
vend të rëndësishëm në realizimin e këtij procesi zë bashkëpunimi me aktorët 
e tregut.

me rastin e mbylljes së vitit, më 19 dhjetor 2011, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. ardian Fullani, zhvilloi një takim ku merrnin pjesë ministri i 
Financave z. ridvan Bode, anëtarë të komisionit të ekonomisë dhe Financave 
të kuvendit të Shqipërisë, përfaqësues të trupit diplomatik në tiranë, gazetarë 
dhe analistë të medias së shkruar dhe asaj elektronike, si dhe drejtues të 
sistemit bankar në vend. 

në fjalën e mbajtur me këtë rast, Guvernatori Fullani vlerësoi kontributin 
e ish-anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të cilët 
përfunduan mandatin e tyre ligjor të ushtrimit të detyrës, si dhe iu uroi 
mirëseardhjen anëtarëve të rinj. Gjithashtu Guvernatori vlerësoi dhe rolin e 
medias për përcjelljen në kohë reale dhe në mënyrë të besueshme tek publiku 
vendimmarrjen dhe veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë.

Gjatë fjalës së tij, Guvernatori Fullani vuri theksin edhe në punën e bërë nga 
Banka e Shqipërisë për ruajtjen dhe konsolidimin e stabilitetit makroekonomik 
të vendit.

një rëndësi të veçantë Guvernatori i kushtoi angazhimit të Bankës së 
Shqipërisë në edukimin e publikut. në përfundim, Guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, z.Fullani, ndau edhe tre çmimet fituese të konkursit të hapur 
“Çmimi i Guvernatorit për diplomën më të mirë” për vitin 2011. 

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 të diskutojnë 
materialet e tyre kërkimore teorike dhe empirike. 

Gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2011, në serinë e “Seminareve të 
së Premtes”, janë prezantuar shtatë punime nga përfaqësues të Bankës 
së Shqipërisë si dhe nga përfaqësues të fushës akademike. materialet e 
prezantuara kanë trajtuar çështje mbi krizën financiare dhe impaktin e saj në 
ekonomitë e rajonit, sistemin financiar dhe performancën e tij, qëndrueshmërinë 
e politikës fiskale dhe ecurinë e kursit të këmbimit, marrëdhëniet tregtare etj. 

“Seminari i së Premtes” për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2011, u hap me 
një punim të evis koplikut, fituesja e vendit të tretë e Çmimit të Guvernatorit 
për diplomën më të mirë, për vitin 2011 me temë “ndikimi i krizës globale 
financiare në ekonomitë e evropës juglindore”. materiali hulumton impaktin 
e krizës globale financiare në katër vende të evropës juglindore: Shqipëri, 

Takim me rastin e 
fundvitit

Seminari i së premtes 
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Bullgari, kroaci dhe rumani. ky investigim është realizuar nëpërmjet testeve të 
rrënjëve njësi dhe testit të kointegrimit johansen, duke përdorur të dhëna me 
frekuencë tremujore për periudhën 1990-2009. Fillimisht, studimi identifikon 
kanalet e mundshme të transmisionit të krizës duke u bazuar në kërkimet 
empirike dhe përqasjet teorike më relevante për krizën, për të vijuar më tej 
me matjen e rëndësisë së këtyre kanaleve në rritjen ekonomike të vendeve të 
përfshira në studim. Gjetjet tregojnë se eksportet dhe kreditimi janë kanale 
të rëndësishme transmisioni të krizës globale në Shqipëri. në kundërshtim 
me pritshmëritë, investimet e huaja direkte (ihd) rezultojnë të kenë një efekt 
statistikisht të rëndësishëm por negativ në rritjen ekonomike, ndërkohë që 
efekti i remitancave është pozitiv por jo i rëndësishëm statistikisht. në rastin e 
Bullgarisë, të gjitha variablat përveç shkallës së hapjes, e ndikojnë pozitivisht 
rritjen ekonomike. në kroaci, studimi tregon se eksportet janë kanali më i 
rëndësishëm i transmisionit të krizës globale, kurse shkalla e hapjes ka një 
lidhje inverse me rritjen ekonomike. Së fundmi, në rumani, investimet e huaja 
direkte, kreditimi dhe remitancat rezultojnë të rëndësishëm statistikisht, duke 
mbështetur faktin që sa më e integruar të jetë një ekonomi, aq më e madhe 
është rëndësia e një krize globale në rritjen ekonomike të saj. Vlerësimet e 
këtij materiali tregojnë që kanalet e transmisionit të krizës në rritjen ekonomike 
janë të ndryshme për vende të ndryshme, prandaj duhen analizuar me kujdes 
në të ardhmen për të zhvilluar ato politika ekonomike të përshtatshme që të 
minimizojnë kostot e krizës financiare globale.

Prezantimi tjetër i mbajtur në këtë seminar ishte ai me temë “impakti i 
tregtisë në rritjen ekonomike: një model i bazuar në instrumentet e gravitetit 
për evropën post-komuniste”, nga endrit yzeiraj, departamenti i kërkimeve. 
ky material bazohet në literaturën e Frankel dhe romer (1999) në krijimin 
e instrumenteve për analizimin e efekteve të tregtisë në rritjen ekonomike. 
Studimi përdor të dhëna panel për të kontrolluar më mirë karakteristikat e 
ndryshueshme në kohë, kryesisht për vendet ish- komuniste në evropën lindore 
dhe ndërlidhjet e tregtisë me vendet e tjera. materiali fokusohet në evropë, 
pasi është e rëndësishme të analizosh impaktin e tregtisë, midis këtyre vendeve 
dhe vendeve të pasura të evropës Perëndimore. Gjithashtu, tregtia rezulton të 
ketë një efekt të rëndësishëm statistikisht dhe pozitiv në të ardhurat e një vendi.

një material tjetër i prezantuar në serinë e “Seminareve të së Premtes” është 
ai më temë: “kursi ekuilibër në një ekonomi në zhvillim”, nga Bledar hoda, 
departamenti i kërkimeve. qëllimi kryesor i këtij materiali është vlerësimi i 
nivelit ekuilibër të kursit real të këmbimit në Shqipëri nëpërmjet përqasjes 
së “ekuilibrit statistikor të kursit të këmbimit”. kjo përqasje mundëson që 
për ekonomitë në zhvillim, faktorët si efekti Balassa-Samuelson dhe termat 
e tregtisë të luajnë një rol të rëndësishëm në drejtimin e ekuilibrit të kursit 
të këmbimit. në vlerësim janë përfshirë dhe faktorë të tjerë, si diferenca e 
normave reale të interesit dhe niveli i rezervave valutore të sistemit bankar. 
Vlerësimi përdor metodën e kointegrimit për ndërtimin e marrëdhënieve 
afatgjata midis treguesve me rrënjë njësi. rezultatet tregojnë se kushtet e 
tregtisë dhe treguesi i përafërt i efektit Balassa-Samuelson ndikojnë relativisht 
më tepër në ecurinë e kursit real të këmbimit, ndërsa impakti i faktorëve të 
tjerë është marxhinal.

“qëndrueshmëria e politikës fiskale: rasti i Shqipërisë”, nga Gerti Shijaku, 
departamenti i kërkimeve ishte materiali i radhës i prezantuar në serinë e 
“Seminareve të së Premtes”. Studimi synon të vlerësojë qëndrueshmërinë e 
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politikës fiskale në afatin e gjatë, duke iu përgjigjur në të njëjtën kohë edhe 
pyetjes: “a ndjek qeveria shqiptare politikat e duhura për të shmangur 
akumulimin e tepërt të borxhit?”. Gjetjet empirike në këtë material sugjerojnë 
se zhvillimet në raportin e borxhit publik ndaj PBB-së në Shqipëri janë të 
qëndrueshme, ndonëse kjo sjellje mungon kur ky tregues matet në terma realë. 
analiza empirike tregon se politika fiskale në Shqipëri ka qenë relativisht e 
qëndrueshme në kohë, edhe pse kriza globale financiare dhe ekonomike kanë 
ndikuar negativisht. Së fundmi, vihet re se politika fiskale është relativisht e 
paqëndrueshme kur niveli i borxhit është afër ose mbi normën 60% të PBB-së.

material tjetër i prezantuar është ai me temë: “Sa ndikohet performanca 
financiare e bankave në Shqipëri nga një mirëqeverisje e tyre”, nga oriela 
kodra dhe irini kalluci, departamenti i kërkimeve. ky material paraqet lidhjen 
e qeverisjes së bankave me aspekte të ndryshme të performancës së bankave, 
matur nëpërmjet: kthimit nga kapitali aksioner e kthimit nga aktivet; normës 
së rritjes së kapitalit, aktiveve dhe kredive me probleme; të ardhurave dhe 
shpenzimeve për interesa; si dhe madhësisë së bankave. nga ana tjetër, si 
matës i cilësisë së qeverisjes bankare shërbeu indeksi i qeverisjes Bankare. 
rezultatet paraprake treguan që lidhjet midis indeksit të qeverisjes të bankave 
dhe disa treguesve financiarë të bankave, rezultuan me shenjën e pritur 
teorikisht. në të ardhmen, testimi i këtyre lidhjeve do të kërkojë përdorimin e 
metodave të tjera dhe shtimin e serive kohore. 

alban Pllaha, nga departamenti i kërkimeve prezantoi materialin 
“marrëveshjet e tregtisë së lirë dhe integrimi tregtar në vendet e See-së”. ky 
material studimor ka për qëllim vlerësimin e ndikimit të marrëveshjeve bilaterale 
të tregtisë së lirë (mtl) në integrimin tregtar rajonal për vendet e evropës 
juglindore (See-9). Studimi analizon flukset tregtare ndërmjet nëntë shteteve të 
evropës juglindore. materiali përdor metodën Gmm (Generalized Methods of 
Moments), e cila mundëson përfshirjen e dinamikës së variablave endogjenë 
dhe ekzogjenë për të dhënat në panel dhe vlerësimin e modelit të gravitetit për 
tregtinë. rezultatet kryesore të këtij studimi tregojnë se tregtia ndikohet nga 
PBB-ja, mtl-të, lidhjet koloniale, fqinjësia dhe distanca fizike transportuese 
ndërmjet vendeve, sipas pritshmërive dhe në përputhje me teorinë.

materiali përmbyllës i serive të “Seminarit të së Premtes” për gjashtëmujorin 
e dytë të vitit 2011 ishte ai me temë “indeksi i stresit të sistemit financiar 
për Shqipërinë”, nga Vasilika kota dhe arisa Saqe, departamenti i Stabilitetit 
Financiar. kriza e fundit financiare reflektoi nevojën për të kuptuar drejt, për 
të matur dhe mundësisht për të projektuar ngjarjet sistemike, të cilat kanë 
një probabilitet të lartë në shkaktimin e ndërprerjes së funksionimit normal të 
tregjeve financiare, duke rezultuar në ngadalësim të rritjes ekonomike. qëllimi 
i këtij punimi është prezantimi i indeksit të Stresit të Sistemit Financiar për 
Shqipërinë (iSSFSh), i cili synon të kapë nivelin e stresit financiar të ekonomisë 
në një indeks të vetëm dhe gjithëpërfshirës. në këtë material vlerësohen 
ndërlidhjet e segmenteve të ndryshme të tregjeve nëpërmjet vlerësimit 
të impaktit të tyre në rritjen ekonomike, duke siguruar në këtë mënyrë një 
metodë të qartë në diskutimin e evoluimit të nënindekseve të ndërtuara për 
sektorin bankar, tregun e parasë, kursin e këmbimit dhe për tregun e pasurive 
të paluajtshme në stresin financiar. rezultatet tregojnë se iSSFSh-ja kap 
presionet në formën e stresit financiar, jo vetëm nga segmente të ndryshme 
tregjesh, por gjithashtu edhe ndërveprimin e tyre nëpërmjet korrelacionit.
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Vendime të PolitikëS monetare

26 janar, 23 shkurt 2011
këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos të mbajë të pandryshuar 

normën bazë të interesit në 5.00%.

23 mars 2011
këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos të rrisë me 0.25 pikë 

përqindje normën bazë të interesit, në 5.25%.

27 prill, 25 maj, 29 qershor, 27 korrik, 31 gusht 2011
këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos të mbajë të pandryshuar 

normën bazë të interesit në 5.25%.

29 shtator 2011
këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos të ulë me 0.25 pikë 

përqindje normën bazë të interesit, në 5.00%.

26 tetor 2011
këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos të mbajë të pandryshuar 

normën bazë të interesit në 5.00%.

30 nëntor 2011
këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos të ulë me 0.25 pikë 

përqindje normën bazë të interesit, në 4.75%.

28 dhjetor 2011
këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos të mbajë të pandryshuar 

normën bazë të interesit në 4.75%.
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nGjarjet juridike, GjaShtëmujori ii 2011

mBikëqyrja Bankare

në datën 13.07.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 49 “raportin Vjetor të mbikëqyrjes për vitin 2010”. Sipas 
këtij raporti, gjatë vitit në shqyrtim sistemi bankar ka shfaqur rritje të totalit 
të aktiveve me rreth 11.8%, duke treguar një përshpejtim të ritmit të rritjes 
kundrejt një viti më parë, i cili prezantoi një rritje prej vetëm 6.3%. Portofoli 
i kredive ka shfaqur një rritje të moderuar, konkretisht me 9.1%, çka përbën 
një ngadalësim të ritmeve të kreditimit kundrejt një viti më parë, kur portofoli 
i kredive rritej me 13.4%. rreziku i kredisë në sistem duket të jetë rritur në 
kushtet kur treguesi i kredive me probleme është rritur. megjithatë, niveli i 
përgjithshëm i rrezikut të bankave mbetet i moderuar për shkak të ruajtjes së 
nivelit të kënaqshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit bankar.

në datën 14.09.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 62 rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë”. 
objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe i kërkesave 
për administrimin e rrezikut të kredisë në veprimtarinë e bankave. Përmes 
saj vendosen kriteret për vlerësimin e rrezikut dhe klasifikimin e kredive e 
të aktiveve të tjera, si dhe për llogaritjen e fondeve rezervë për mbulimin e 
humbjeve nga zhvlerësimi i tyre. Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat 
dhe degët e bankave të huaja, të licencuara nga Banka e Shqipërisë për të 
ushtruar veprimtari bankare dhe/ose financiare në republikën e Shqipërisë.

në datën 14.09.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
miratoi vendimin nr. 63 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për raportin e 
mjaftueshmërisë së kapitalit”“. ndryshimet e parashikuara në këtë vendim 
prekin nenin 8 të rregullores në fjalë, nen i cili rregullon mënyrat e ponderimit 
të aktiveve të bilancit.

në datën 12.10.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 70 “Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë 
shtesë nga Banka Credins sh.a.”. me miratimin e këtij vendimi, Banka Credins 
sh.a. merr miratimin paraprak për kryerjen e veprimtarisë së tregtimit për 
llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në 
një treg të vetorganizuar ose ndryshe letra me vlerë. 

në datën 12.10.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
miratoi vendimin nr. 71 “Për dhënien e miratimit paraprak për 
kryerjen e veprimtarisë shtesë nga dega e Bankës alpha–albania/ 
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alpha Bank-albania”. me miratimin e këtij vendimi, dega e  
Bankës alpha–albania/ alpha Bank-albania merr miratimin paraprak për 
kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë të ofrimit të garancive dhe të marrjes 
së angazhimeve. 

në datën 26.10.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
miratoi vendimin nr. 75 “Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Për 
administrimin e rrezikut të likuiditetit””. nenet e rregullores që ndryshojnë me 
anë të këtij vendimi, rregullojnë normat e likuiditetit, përllogaritjen e treguesit 
të aktiveve likuide ndaj pasiveve afatshkurtra, si dhe kërkesat raportuese.

në datën 30.11.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 77 “Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë 
shtesë nga Banka Societe Generale albania sh.a.”. me miratimin e këtij 
vendimi Banka Societe Generale albania sh.a fiton të drejtën të kryejë 
veprimtarinë financiare shtesë të marrjes së angazhimeve, të tregtimit të letrave 
me vlerë dhe të instrumenteve të negociueshme dhe aktiveve financiare, të 
ndërmjetësimit të transaksioneve monetare, të marrjes në kujdestari, etj. 

në datën 14.12.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
miratoi vendimin nr. 82 “Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Për 
licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit 
valutor”“. ky vendim i shton rregullores në fjalë, formularin e vetëdeklarimit, 
deklaratën e nënshkruar nga administratori i personit juridik, mbi njohjen 
dhe zbatueshmërinë e detyrimeve ligjore dhe nënligjore në fuqi për ushtrimin 
e veprimtarisë financiare të këmbimit valutor, si dhe informacionin mbi 
pajisjet e nevojshme teknike/administrative që zyra disponon për ushtrimin e 
veprimtarisë financiare të këmbimit valutor. 

emiSioni 

në datën 13.07.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 50 “Për shtypjen e monedhave për qëllime numizmatike, në vitin 
2012”. Vendimi përcakton të dhënat teknike të monedhave metalike që do 
të shtypen për qëllime numizmatike, pa kurs ligjor, me tematikë “100-vjetori i 
Shpalljes së Pavarësisë”. monedhat do të kenë vlera emërore prej 200, 100 
dhe 50 lekë. ato do të shtypen në materiale të ndryshme përkatësisht në 
tirazhet 1 000, 1 000 dhe 10 000 copë. 

në datën 31.08.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 60 “Për shtypjen e monedhave për qëllime numizmatike, 
kushtuar nënë terezës, në vitin 2012”. Përmes këtij vendimi përcaktohen 
të dhënat teknike, si pesha, diametri dhe materiali i monedhave metalike që 
do të shtypen për qëllime numizmatike, pa kurs ligjor. Vlera emërore e këtyre 
monedhave do të jetë 200 lekë dhe tirazhi është përcaktuar të jetë 1 000 
copë. 
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Politika monetare 

në datën 27.07.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 52 “deklaratën e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë 
për gjashtëmujorin e parë të vitit 2011”. deklarata vlerëson se, në përputhje 
me ecurinë e ndjekur gjatë vitit të shkuar, rritja e ekonomisë shqiptare gjatë 
tremujorëve të parë dhe të dytë të vitit 2011 është mbështetur më shumë nga 
rritja e sektorëve të industrisë e të shërbimeve. nën ndikimin e kërkesës së 
huaj, prodhimi në industri u rrit me 12.3% në terma vjetorë. ecuria e çmimeve 
të konsumit ka qenë nën presione të shtuara inflacioniste në gjashtëmujorin 
e parë të vitit 2011, kryesisht si pasojë e rritjes së çmimeve të huaja në 
tregjet botërore. inflacioni mesatar vjetor në tremujorët e parë dhe të dytë 
të vitit, shënoi përkatësisht 4.0% dhe 4.1%. zhvillimet në tregjet financiare 
kanë qenë të qeta, në reflektim të primeve të ulëta të rrezikut dhe situatës 
së mirë të likuiditetit. duke përmbledhur ecurinë e pritur të ekonomisë në të 
ardhmen, projeksionet dhe vlerësimet e Bankës së Shqipërisë sugjerojnë se 
rritja ekonomike do të mbartet edhe në pjesën e dytë të vitit.

në datën 29.09.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 68 “Për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjellta të riblerjes”. me këtë vendim, këshilli mbikëqyrës ul normën 
e interesit me 0.25 pikë përqindje të normës së interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes, e cila nga 5.25%, bëhet 5.00%. 
lehtësimi i politikës monetare i ndërmarrë me këtë vendim, synon të krijojë 
kushte monetare të përshtatshme për përmbushjen e objektivit afatmesëm të 
inflacionit, si dhe të nxitë aktivitetin ekonomik nëpërmjet stimulimit të konsumit 
dhe të investimeve në vend.

në datën 26.10.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 73 “raportin e politikës monetare për tremujorin e tretë 
të vitit 2011”. Sipas këtij raporti, ekonomia shqiptare ka patur një ecuri 
përgjithësisht pozitive gjatë vitit 2011, ndonëse në prani të një ambienti të 
jashtëm të pafavorshëm. inflacioni mesatar vjetor në tremujorin e tretë të 
vitit 2011 rezultoi 3.2%, duke rënë me 0.9 pikë përqindje në krahasim me 
vlerën e shënuar në gjashtëmujorin e parë të të njëjtit vit. zhvillimet në tregjet 
financiare në tremujorin e tretë tregojnë për prime të ulëta likuiditeti dhe 
inflacioni. Parashikimet sugjerojnë vazhdimësinë e rritjes ekonomike në pjesën 
e mbetur të vitit. në muajin shtator, Banka e Shqipërisë lehtësoi më tej kushtet 
monetare, duke ulur normën bazë të interesit me 0.25 pikë përqindje dhe 
duke e çuar atë në nivelin 5.00%. inflacioni pritet të luhatet rreth objektivit 
tonë gjatë horizontit afatmesëm.

në datën 30.11.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 76 “Për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe 
të anasjellta të riblerjes”. ky vendim e ul normën e interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes me 0.25 pikë përqindje. kështu, 
norma nga 5.00% që është, bëhet 4.75%. një vendim i tillë ofron kushtet e 
përshtatshme monetare për përmbushjen e objektivit afatmesëm të inflacionit 
dhe njëkohësisht, rrit stimulin monetar dhe nxit aktivitetin ekonomik në vend.
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në datën 28.12.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 85 “dokumentin e politikës monetare për periudhën   
2012-2014”. Sipas këtij dokumenti, në terma sasiorë inflacioni i synuar, edhe 
për periudhën 2012-2014, do të vazhdojë të jetë në nivelin 3.0%, me një 
luhatje prej ± 1 pikë përqindjeje rreth kësaj vlere. Banka e Shqipërisë gjykon 
se, nëpërmjet ruajtjes së inflacionit rreth nivelit 3.0%, politika monetare do 
të vazhdojë të japë një kontribut pozitiv në zhvillimin e ekonomisë shqiptare. 
objektivi operacional i politikës monetare të Bankës së Shqipërisë 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 i saj, si dhe kufizimi i luhatjeve të tyre.

StaBiliteti FinanCiar

në datën 29.09.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 69 “raportin e Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e parë 
të vitit 2011”. Sipas këtij raporti, në fund të periudhës për të cilën raportohet, 
gjendja e sistemit financiar dhe e sektorit bankar vlerësohet e qëndrueshme. 
Sektori bankar i cili vijon të mbizotërojë në aktivitetin e sistemit financiar, ka 
zgjeruar më tej veprimtarinë dhe ka rritur peshën e tij në ekonominë e vendit. 
Situata e likuiditetit paraqitet e mirë dhe rritja e depozitave të publikut vijon 
me ritme të kënaqshme. ritmi i rritjes së kredisë po përmirësohet, por cilësia 
e portofolit të kredisë ka vijuar të bjerë. megjithatë, rezultati financiar vijon 
të mbetet pozitiv dhe i përqendruar. treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit 
ka ardhur në rënie, ndonëse mbetet dukshëm mbi nivelin minimal të kërkuar 
nga kuadri rregullativ. Banka e Shqipërisë vlerëson dhe ka kërkuar që sektori 
bankar duhet të fuqizojë kapitalizimin e veprimtarisë, nëpërmjet rritjes së 
kapitalit nga aksionerët.

 

teknoloGjia dhe inFormaCioni 

në datën 12.10.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 72 “rregulloren mbi funksionimin e sistemit SWiFt në Bankën 
e Shqipërisë”. Përmes miratimit të kësaj rregulloreje përcaktohen funksionet 
dhe përgjegjësitë e njësive organizative të Bankës së Shqipërisë në lidhje me 
sistemin SWiFt, si dhe rregullat dhe procedurat për administrimin, operimin, 
monitorimin dhe kontrollin e këtij sistemi.

këShilli mBikëqyrëS 

në datën 28.12.2011, këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 90 “Për zgjedhjen dhe emërimin e zëvendësguvernatorit të Parë të 
Bankës së Shqipërisë”. me këtë vendim, në funksionin e zëvendësguvernatorit 
të Parë të Bankës së Shqipërisë, zgjidhet zonja elisabeta Gjoni. 
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Politika ekonomike

në datën 02.07.2011, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 471 “Për 
rritjen e pensioneve”. me këtë vendim miratohet rritja e pensioneve në masën 
4% dhe 7%, për kategori të ndryshme të pensioneve të plota, të pjesshme 
dhe të parakohshme të pleqërisë, pensioneve të plota, të pjesshme dhe të 
reduktuara të invaliditetit, pagesave për sigurimin nga aksidentet në punë dhe 
sëmundjet profesionale etj. efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij 
vendimi, të llogaritura në shumën 1,634 milionë lekë, përballohen nga fondi 
i kontigjencës, i caktuar në Buxhetin e Shtetit të vitit 2011. 

në datën 02.07.2011, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 472 “Për 
disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore për vitin 2011”. në vendim 
parashikohen masa të ndryshme, si për shembull: funksionet në administratën 
publike, që janë miratuar në organikë por nuk janë plotësuar ende, do të 
ngrijnë deri në ristrukturimin e institucioneve; fondi i veçantë i planifikuar, 
të mos përdoret për veprimtari social-kulturore; orët e punës, të kryera mbi 
kohën normale të punës, për punonjësit e administratës, të konvertohen vetëm 
në orë/ditë pushimi; të gjitha fondet buxhetore, që i nënshtrohen procedurave 
të prokurimit publik, të cilat deri më 1 gusht 2011 rezultojnë të paprokuruara, 
të bllokohen. 

në datën 04.07.2011, ministri i Financave miratoi udhëzimin 12/3 “Për 
disa ndryshime në udhëzimin nr. 12, datë 18.5.2011 “Për procedurat e 
zbatimit të ligjit nr. 10 418, datë 21.4.2011 “Për legalizimin e kapitalit dhe 
faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”“. ndryshimet e miratuara 
prekin kryesisht seksionin ii të udhëzimit, nëpërmjet të cilit rregullohen faljet e 
detyrimeve tatimore dhe doganore. Përmes ndryshimeve detajohen kushtet në 
të cilat do të falen këto detyrime, dokumentacioni që duhet të plotësohet nga 
debitorët, si dhe procedurat që do të ndiqen nga komisioni i administrimit të 
Faljes gjatë shqyrtimit të kërkesave. 

në datën 07.07.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë ratifikoi me 
ligjin nr. 10439 “marrëveshjen ndërmjet këshillit të ministrave të republikës 
së Shqipërisë dhe qeverisë së republikës së Serbisë për shlyerjen e borxhit 
të republikës së Shqipërisë ndaj republikës së Serbisë”. Përmes kësaj 
marrëveshjeje, palët bien dakord që shuma përfundimtare e shlyerjes së 
borxhit të republikës së Shqipërisë, duke përfshirë interesin e llogaritur për 
periudhën 31 mars 2006 deri në 30 shtator 2009, është 8,528,802.42 
dollarë amerikanë. Shuma e interesit për periudhën nga 1 tetori 2009 deri 
në datën e nënshkrimit të marrëveshjes, pra 31 mars 2011, është në total 
66.318.32 dollarë amerikanë. Shlyerja do të kryhet përmes dhjetë pagesave 
gjysmëvjetore të shumës principale dhe interesit, më 31 mars dhe 30 shtator 
të çdo viti.

në datën 13.07.2011, këshilli i ministrave miratoi me vendimin nr. 502 
“rregulloren uniforme të kontrollit të zhvillimit të territorit”. Përmes kësaj 
rregulloreje synohet të arrihet njëtrajtshmëria e formës dhe e strukturës së 
investimeve kombëtare dhe vendore, të kontrollit të zhvillimit të territorit për 
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të disiplinuar kontrollin e zhvillimit në bazë të instrumenteve të planifikimit në 
fuqi. rregullorja ka për objekt përcaktimin e rregullave të përgjithshme dhe të 
posaçme mbi formën dhe strukturën e rregulloreve kombëtare dhe vendore të 
kontrollit të zhvillimit të territorit. 

në datën 14.07.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë ratifikoi me 
ligjin nr. 10443 “marrëveshjen e huasë ndërmjet republikës së Shqipërisë 
dhe Bankës ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim (iBdr) për financimin 
e programit “huaja e politikës së zhvillimit të reformës në sektorin social”. 
nëpërmjet kësaj marrëveshjeje, iBdr bie dakord t’i japë hua republikës 
së Shqipërisë shumën prej 18,100,000 euro, për realizimin e veprimeve të 
parashikuara për plotësimin e programit. këto veprime përfshijnë një sërë 
ndryshimesh dhe përmirësimesh të kuadrit ligjor që rregullon ndihmën e 
shërbimet sociale dhe sigurimin e detyruar për kujdesin shëndetësor. 

në datën 14.07.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
10444 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9902, datë 17.4.2008 
“Për mbrojtjen e konsumatorëve””. nëpërmjet këtyre ndryshimeve bëhen disa 
saktësime në përkufizimet e ligjit nr. 9902 dhe preken nenet që rregullojnë 
praktikat e padrejta tregtare, kërkesat e transparencës, dëmshpërblimet e 
konsumatorit, kredia konsumatore dhe detyrimet lidhur me të, komisionin e 
mbrojtjes së konsumatorëve si dhe trajtimin e ankesave të konsumatorëve. 

në datën 14.07.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 10450 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10355, datë 2.12.2010 “Për 
buxhetin e vitit 2011””. ndryshimet prekin nenet që përcaktojnë buxhetin e 
shtetit, buxhetin vendor, buxhetin e sigurimeve shoqërore dhe atë të sigurimeve 
shëndetësore, kufirin e financimit të deficitit të Buxhetit të Shtetit, kufirin për 
rritjen vjetore të totalit ekzistues të borxhit të shtetit dhe atij të garantuar të 
shtetit etj. 

në datën 20.7.2011, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 527 “Për 
përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”. Sipas këtij vendimi, duke 
filluar që nga data 1 korrik 2011, paga bazë minimale mujore, për punonjësit 
në shkallë vendi e që është e detyrueshme të zbatohet, është 20,000 lekë, 
ndërsa paga bazë minimale orare është 115 lekë. 

në datën 20.07.2011, këshilli i ministrave miratoi me vendimin nr. 522 
“Projektdokumentin e programit buxhetor afatmesëm 2012-2014”. Programi 
Buxhetor afatmesëm është një instrument operacional për menaxhimin 
e shpenzimeve publike dhe një komponent kyç i Sistemit të Planifikimit 
të integruar. Përmes tij synohet të inkurajohet eficienca në kryerjen e 
shpenzimeve publike, lidhja e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve të qeverisë 
me shpërndarjen e burimeve publike dhe kryerjen e shpenzimeve publike, si 
dhe promovimi i disiplinës fiskale, duke mundësuar që shpenzimet publike të 
planifikohen brenda kuadrit realist makroekonomik dhe fiskal. 

në datën 21.07.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 10457 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632 “Për sistemin e taksave 
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vendore”, të ndryshuar”. Përmes këtij ligji, shfuqizohen ato nene të ligjit nr. 
9632 që rregullojnë taksat e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit 
rrugor dhe rastet që përjashtohen nga pagimi i kësaj takse. 

në datën 21.07.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 10458 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për 
taksat kombëtare”, i ndryshuar”. me miratimin e këtij ligji, ndryshojnë tarifat 
e taksës së qarkullimit për benzinën e gazoilin, si dhe taksa e karbonit për 
benzinën, për gazoilin, qymyrin, vajgurin, solarin dhe mazutin. kështu, taksa 
e qarkullimit mbi benzinën dhe gazoilin caktohet në masën 5 lekë për litër 
deri më 31.12.2011, dhe pas kësaj date taksa e qarkullimit mbi benzinën 
dhe gazoilin caktohet në masën 7 lekë për litër, ndërsa taksa fikse për llojin e 
karburantit është 25 lekë për naftën dhe 20 lekë për benzinën.

në datën 25.07.2011, ministri i Financave miratoi udhëzimin nr. 17 “Për 
përmbushjen e inspektimit financiar publik dhe kontrollin e cilësisë”. qëllimi 
i veprimtarisë së inspektimit financiar publik është mbrojtja e interesave 
financiare të njësive publike, kundrejt keqmenaxhimit të rëndë financiar, 
mashtrimit dhe korrupsionit. Përmes këtij udhëzimi përcaktohen mënyrat, 
kushtet dhe procedurat e përmbushjes së inspektimit financiar publik dhe 
kontrollit të cilësisë.

në datën 27.07.2011, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 541 
“Për disa ndryshime në vendimin nr. 1114, datë 30.7.2008 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 11.6.2003 “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”. ndryshimet lidhen përgjithësisht me ripërcaktimin 
e pagës minimale mujore, për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve 
shoqërore dhe shëndetësore, në jo më pak se 17,540 lekë, dhe të asaj 
maksimale në masën 87,700 lekë. në vendim përcaktohen gjithashtu edhe 
shuma minimale mujore e kontributit të sigurimit shëndetësor dhe shoqëror 
për kontribuesit e kategorive të ndryshme. 

në datën 03.08.2011, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 562 “Për 
caktimin e nivelit bazë të së ardhurës nga papunësia”. Sipas këtij vendimi, 
niveli bazë i të ardhurës nga papunësia është 6,850 lekë në muaj. efektet 
financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, pritet të përballohen nga 
fondet e parashikuara në buxhetin e vitit 2011, miratuar për ministrinë e 
Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, nën zërin “transferta të 
buxhetit familjar dhe invalidët” (e ardhura nga papunësia).

në datën 18.08.2011, këshilli i ministrave miratoi udhëzimin nr. 2 “Për 
mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të institucioneve buxhetore 
në llogari të thesarit”. udhëzimi ka për qëllim përcaktimin e mënyrës së 
ekzekutimit nga llogaria e thesarit të detyrimeve monetare të njësive të 
qeverisjes së përgjithshme, që rrjedhin nga vendimet gjyqësore të formës së 
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prerë. ekzekutimi i vendimeve gjyqësore do të realizohet nga njësia shpenzuese 
përgjegjëse, duke përdorur fondet buxhetore të akorduara për këtë qëllim 
dhe të ardhura të tjera, të siguruara nga njësia e qeverisjes së përgjithshme. 

në datën 24.08.2011, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 602 “Për 
miratimin e mënyrës së përdorimit të fondeve kundërparti, të mbledhura nga 
grantet japoneze për sektorin e bujqësisë dhe të ushqimit”. Sipas këtij vendimi, 
fondet kundërparti të akorduara nga qeveria japoneze prej 200,000,000 
lekësh, do të përdoren gjatë vitit 2011 për të nxitur rritjen dhe përpunimin 
e prodhimit bujqësor e blegtoral. Vlerat monetare, që do të përdoren për 
mbështetjen e zhvillimit bujqësor, do të jenë në përpjesëtim me masën e 
investimit të vetë përfituesit. ato do të lëvrohen për të mbështetur zhvillimin 
e veprimtarive bujqësore dhe blegtorale në formën e kredive pa interes, me 
afat maturimi 7–vjeçar.

në datën 07.09.2011, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 615 “Për 
kontratat e tregtimit në largësi të shërbimeve financiare për konsumatorët”. 
Përcaktimet e parashikuara në këtë vendim rregullojnë kontratat e tregtimit në 
largësi të shërbimeve financiare për konsumatorët, të bazuara në katër nene 
të ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, sipas direktivave të Parlamentit 
dhe të këshillit evropian. në dispozitat e këtij vendimi përcaktohen të drejtat 
dhe detyrimet e konsumatorit dhe të tregtarit të shërbimeve financiare, si dhe 
procedurat që duhen ndjekur gjatë tregtimit të tyre. 

në datën 07.09.2011, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 619 “Për 
miratimin e planit kombëtar të veprimit për eficiencën e energjisë, 2011-
2018”. ky plan është bazuar në direktivat e Bashkimit evropian dhe përmban 
përshkrimin e masave që duhet të ndërmerren për përmirësimin e eficiencës 
së energjisë në sektorët e ekonomisë, të planifikuara me qëllim realizimin e 
objektivave për periudhën afatshkurtër, deri në vitin 2012 dhe për periudhën 
afatgjatë, deri në vitin 2018, nëpërmjet zbatimit të politikave për eficiencën e 
energjisë. Përmirësimi i eficiencës së energjisë në të gjithë sektorët ekonomikë 
përbën një nga qëllimet kryesore të parashikuara në strategjinë kombëtare të 
energjisë.

në datën 14.09.2011, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 643 “Për 
miratimin e strategjisë kombëtare sektoriale të shërbimeve të furnizimit me ujë 
dhe kanalizimeve”. kjo strategji ka për qëllim të prezantojë vizionin, objektivat 
e misionit dhe planet e veprimit të Shqipërisë për këtë sektor, në mënyrë të 
qartë, specifike, sasiore dhe kohore, së bashku me përgjegjësitë që i takojnë 
çdo institucioni. Përmes saj synohet të bëhen të qarta drejtimet dhe objektivat 
e Shqipërisë, si bashkësponsorizuese e rezolutës së kombeve të Bashkuara 
për ta kthyer në të drejtë të njeriut, aksesin në ujë të pijshëm të sigurt dhe 
kanalizimet. 

në datën 28.09.2011, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 667 “Për 
krijimin e Fondit të inovacionit”. Vendimi parashikon krijimin e Fondit të 
inovacionit me vlerë të përgjithshme 40,000,000 lekë, për një kohëzgjatje 
zbatimi 4 vjet, për periudhën 2011-2014. ky fond u jep ndihmë, në formë 
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subvencioni të drejtpërdrejtë, ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, 
deri në 400,000 lekë. në vendim përcaktohen kushtet që duhet të plotësohen 
për përfitimin e ndihmës nga ky fond, si dhe procedurat e lëvrimit të tij. 

në datën 19.09.2011, komisioni i ndihmës Shtetërore miratoi vendimin 
nr. 38 “Për planin e dhënies së ndihmës shtetërore “Për programin e nxitjes 
së punësimit të femrave nga grupet e veçanta”“. kjo skemë ka për qëllim 
nxitjen dhe mbështetjen e krijimit të vendeve të reja të punës, nëpërmjet 
subvencionimit të tyre nga buxheti i shtetit. kostoja përballohet nga fondet 
vjetore të miratuara në ligjin për buxhetin e shtetit të vitit përkatës. Përfituese 
të kësaj skeme janë ato ndërmarrje apo institucione private, që kanë si qëllim 
punësimin me kontratë të rregullt, të punëkërkueseve të papuna femra nga 
lista e zyrës së punësimit. intensiteti i ndihmës nuk duhet të kalojë 75% të 
kostove të pagave për punonjësit me aftësi të kufizuara dhe 50% të kostove të 
pagave për punonjësit në vështirësi. 

në datën 19.09.2011, komisioni i ndihmës Shtetërore miratoi vendimin 
nr. 39 “Për planin e dhënies së ndihmës shtetërore “Për masën e financimit, 
kriteret dhe procedurat e zbatimit të programit të nxitjes së punësimit të 
punëkërkuesve të papunë që hyjnë për herë të parë në punë””. Plani për 
dhënien e ndihmës synon të ndihmojë punëdhënësit të cilët punësojnë për 
herë të parë të rinj nga mosha 16-25 vjeç, të cilët nuk kanë eksperiencë 
të mëparshme pune. kjo skemë ndihme i jep mundësi atyre ndërmarrjeve, 
projektet e të cilave janë fituese, të financohen nga buxheti i shtetit. intensiteti 
i ndihmës nuk duhet të kalojë 75% të kostove të pagave për punonjësit 
me aftësi të kufizuara dhe 50% të kostove të pagave për punonjësit në 
vështirësi.

në datën 06.10.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
10468 “Për miratimin e buxhetit faktik të shtetit të vitit 2010”. Sipas këtij ligji, 
të ardhurat e Buxhetit të Shtetit për vitin 2010 kanë qenë 273,090 milionë 
lekë, ndërsa shpenzimet 300,467 milionë lekë, me një deficit buxhetor prej 
38,031 milionë lekësh. 

në datën 20.10.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë ratifikoi me 
ligjin nr. 10472 “marrëveshjen ndërmjet këshillit të ministrave të republikës 
së Shqipërisë dhe qeverisë së republikës së kosovës për transportin 
ndërkombëtar rrugor të udhëtarëve dhe mallrave”. nëpërmjet nënshkrimit 
të kësaj marrëveshjeje dy vendet synojnë të hedhin një hap përpara në 
zhvillimin e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike midis tyre dhe të nxisin 
bashkëpunimin e transportit rrugor në kuadër të ekonomisë së tregut. 

në datën 20.10.2011, këshilli i ministrave miratoi me vendimin 
nr. 725 “marrëveshjen ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së 
Shqipërisë dhe qeverisë së qipros, për nxitjen dhe mbrojtjen e ndërsjellë 
të investimeve”. nëpërmjet kësaj marrëveshjeje dy vendet synojnë të 
intensifikojnë bashkëpunimin ekonomik dhe të krijojnë kushte të favorshme 
për investimet e bëra nga investitorët e secilës palë kontraktuese në territorin 
e palës tjetër. 
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në datën 27.10.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
10475 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët 
dhe shoqëritë tregtare”. ndryshimi përcakton që shoqëria aksionere me ofertë 
private nuk mund të ketë një kapital më të vogël se 3,500,000 lekë. 

në datën 27.10.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë ratifikoi me ligjin 
nr. 10473 “marrëveshjen ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së 
Shqipërisë dhe qeverisë së republikës së italisë për konvertimin e borxhit për 
zhvillim”. nëpërmjet nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje, palët bien dakord 
që fondet që rrjedhin nga operacionet e konvertimit të borxhit, që arrijnë një 
shumë të përgjithshme prej 20,000,000 eurosh, të përdoren për të financuar 
projekte për zhvillimin social, dhe veçanërisht projekte që përqendrohen në 
gjenerimin e arsimit, shëndetit dhe punësimit. 

në datën 02.11.2011, këshilli i ministrave miratoi vendimin nr. 752 “Për 
miratimin e projektdokumentit të programit buxhetor afatmesëm, 2012-
2014”. ky dokument paraqet në detaje qëllimet, objektivat dhe produktet 
e programeve të secilës prej ministrive të linjës, në nivel programi për vitet 
2012, 2013 dhe 2014, si dhe një përmbledhje të kërkesave buxhetore të 
institucioneve të tjera buxhetore të përfshira për herë të tretë në këtë proces. 
kështu, ai realizon për një kuadër afatmesëm, lidhjet mes qëllimeve dhe 
objektivave të politikave, me alokimin e burimeve buxhetore.

në datën 03.11.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi vendimet 
nr. 134, nr. 135, nr. 136, nr. 137, nr. 138 dhe nr. 139, me të cilët zgjedh 
anëtarë të këshillit mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë përkatësisht, zotin 
ardian Fullani, zotin Petraq milo, zonjën elisabeta Gjoni, zotin dhori kule, 
zonjën ela Golemi dhe zonjën ermelinda meksi. Gjithashtu, me vendim nr. 
144, datë 15.12.2011, anëtar i këtij këshilli u zgjodh edhe zoti adrian Civici. 

në datën 03.11.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë ratifikoi me ligjin 
nr. 10477 “marrëveshjen ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së 
Shqipërisë dhe këshillit të ministrave të Bosnjë-hercegovinës për zgjidhjen 
e borxhit të republikës së Shqipërisë për shlyerjen e shumave në llogarinë e 
shkëmbimit të mallrave ndërmjet republikës së Shqipërisë dhe ish- republikës 
Federale Socialiste të jugosllavisë”. nëpërmjet kësaj marrëveshjeje palët bien 
dakord që shlyerja përfundimtare e borxhit të republikës së Shqipërisë ndaj 
Bosnjë- hercegovinës, duke përfshirë interesin e rregullt, e që arrin shumën 
prej 3,696,189.56 dollarësh, të kryhet përmes gjashtë pagesa gjysmëvjetore, 
në datat 31 mars dhe 30 shtator.

në datën 08.11.2011, ministri i Financave miratoi udhëzimin nr. 25 “Për 
disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 17, datë 13.5.2008 “Për tatimin 
mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar “. me këtë vendim ripërcaktohen një sërë 
pikash të udhëzimit “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të cilat rregullojnë 
furnizimin e shërbimeve nga jashtë vendit, furnizimin e barnave, furnizimin e 
shërbimeve shëndetësore, furnizimin e shërbimeve arsimore etj. 
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në datën 17.11.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
10481 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9662, datë 18.2.2006 
“Për bankat në republikën e Shqipërisë”. ndryshimet që sjell ky ligj synojnë 
përafrimin e të mëtejshëm të ligjit “Për bankat në republikën e Shqipërisë” me 
direktivat e Bashkimit evropian në fushën e shërbimeve bankare e financiare 
dhe në fushën e trajtimit dhe zgjidhjes së bankave me probleme. në këtë 
drejtim veprimtaria bankare ripërkufizohet duke hequr të drejtën ekskluzive të 
subjekteve bankare për emetimin e mjeteve të pagesës në formën e parasë 
elektronike. Gjithashtu bëhet një plotësim i rëndësishëm në ligjin ekzistues në 
lidhje me përkufizimin e rrezikut sistemik, si rreziku i lidhur me faktorë që mund 
të kërcënojnë qëndrueshmërinë, vlerën e aktiveve dhe besimin në sistemin apo 
tregun bankar dhe financiar në tërësi. në kuadër të plotësimit të mjeteve dhe 
teknikave të njohura gjerësisht që mund të përdorin autoritetet mbikëqyrëse 
për trajtimin dhe zgjidhjen e bankave me probleme, ligji parashikon dhe 
nocionin e “bankës urë”, si një zgjidhje e përkohshme për një bankë me 
probleme, duke i mundësuar kësaj të fundit vazhdimin e operacioneve deri 
në gjetjen e një zgjidhjeje permanente. 

në datën 17.11.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi vendimin 
nr. 142 “Për zgjedhjen e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë”. me këtë 
vendim, zoti ardian Fullani zgjidhet Guvernator i Bankës së Shqipërisë.

në datën 05.12.2011, kuvendi i republikës të Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 10487 “Për buxhetin e vitit 2012”. Sipas këtij ligji, të ardhurat e Buxhetit 
të Shtetit për vitin 2012 parashikohet të jenë 281,622 milionë lekë, ndërsa 
shpenzimet parashikohet të jenë 322,785 milionë lekë, me një deficit buxhetor 
prej 41,163 milionë lekësh. kufiri i financimit të deficitit të Buxhetit të Shtetit 
nga burime të brendshme dhe të huaja është 41,163 milionë lekë, prej të cilit 
300 milionë lekë do të financohen nga të ardhurat e privatizimit.

në datën 15.12.2011, kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi 
ligjin nr. 10489 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve 
joushqimore”. nëpërmjet këtij ligji përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e 
operatorëve ekonomikë, në mënyrë që të garantohet përputhshmëria e tyre 
me kërkesat ligjore. në ligj paraqitet edhe mënyra e organizimit, të drejtat 
dhe kompetencat e strukturës përgjegjëse, si dhe parimet për kontrollin e 
produkteve të importuara, që hyjnë në territorin shqiptar, në bashkëpunim me 
autoritetet doganore.

në datën 27.12.2011, ministri i Financave miratoi udhëzimin nr. 30 
“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. qëllimi i këtij 
udhëzimi është përcaktimi i procedurave standarde dhe gjurmën e auditit për 
dokumentimin, ruajtjen, qarkullimin dhe nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve 
në njësitë e sektorit publik. udhëzimi përcakton që, të gjitha njësitë e sektorit 
publik kanë detyrimin të marrin masat e nevojshme për dokumentimin, 
mbrojtjen, qarkullimin dhe nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve, me qëllim 
menaxhimin me efektivitet dhe ruajtjen e tyre nga dëmtimi dhe keqpërdorimi.
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drejtimi i BankëS Së ShqiPëriSë, 31 dhjetor 
2011

këShilli mBikëqyrëS 
ardian Fullani kryetar
eliSaBeta Gjoni zëvendëskryetare
adrian CiViCi anëtar
arjan kadareja anëtar
dhori kule anëtar
ela Golemi anëtare
ermelinda mekSi anëtare
halit XhaFa anëtar
Petraq milo anëtar

GuVernatori 

ardian Fullani

zëVendëSGuVernatorët  

eliSaBeta Gjoni    zëvendësguvernator i Parë

inSPektori i PërGjithShëm 

eliVar Golemi

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 Deliana
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS     Diana Shtylla
DEPARTAMENTI I EMISIONIT     Dorian Çollaku
DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT DHE FINANCËS   Fatos Ibrahimi
DEPARTAMENTI I SISTEMEVE TË PAGESAVE    Dashmir Halilaj
DEPARTAMENTI JURIDIK      Toni Gogu
DEPARTAMENTI I KONTROLLIT     Elivar Golemi
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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Bankat dhe deGët e BankaVe të huaja të 
liCenCuara nGa Banka e ShqiPëriSë, deri në 31 
dhjetor 2011

1. BANKA RAIFFEISEN SH.A.
Licenca nr. 2/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 163, datë 
11.12.1998. 
Certifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Christian CANACARIS 
Adresa:  Bulevardi “Bajram Curri”, Qendra Tregtare Evropiane, Tiranë.
Telefon:  +355 4 2274 910
Faks:  +355 4 2275 599
E – mail:  info@raiffeisen.al
Website:  www.raiffeisen.al  

2. BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË SH.A. 
Licenca nr. 3/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 165, datë 
11.12.1998. 
Certifikata nr. 3 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Hikmet GÜLER
Adresa:  Rruga e Durrësit, sheshi “Rilindja” (tek Zogu i Zi), Godina Teknoprojekt, 

P.O. BOX 128, Tiranë
Telefon:  +355 4 2228 460 / 2223 873 / 2227 408
Faks:  +355 4 2228 460 / 2228 387
E-mail:  info@ubaal.com 
Website:  www.uba.com.al  

3. VENETO BANKA 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:  Lucio Luigi GAITA
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Ndërtesa Kullat Binjake, Tiranë
Telefon:  +355 4 2280 555
Faks:  +355 4 2280 356
E – mail:  info@venetobanka.al 
Website:  www.venetobanka.al 

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 PENCABLIGIL
Adresa:  Bulevardi “Zhan Dark” Tiranë
Telefon:  +355 4 2250 955
Faks: +355 4 2250 956
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E – mail:  info@bkt.com.al 
Website:  www.bkt.com.al  

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:  Georgios CHARALAMPAKIS
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tiranë
Telefon:  +355 4 2269 616 / 7 / 8, +355 4 2233 441 / 42 / 43 / 44 / 45 / 

46 / 47
Faks:  +355 4 2233 417 / 2369 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 
14.03.1996.
Certifikata nr.7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Ioannis KOUGIONAS
Adresa:  Rruga e Durrësit, Godina Comfort, Tiranë
Telefon:  +355 4 2274 802 / 2274 822
Faks:  +355 4 2233 613
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 
30.04.1996.
Certifikata nr.8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Gideon van den BROEK
Adresa: Qendra e Biznesit, Rruga “Murat Toptani”, Tiranë
Telefon: +355 4 2254 372 / 2256 254 
Tel/faks: +355 4 2254 368
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.01/03/96, 
datë 27.12.1997.
Certifikata nr.9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Andreas GALATOULAS
Adresa:  Rruga e Kavajës, G – KAM Business Center, kati II, Tiranë
Telefon:  +355 4 2278 500
Tel/faks:  +355 4 2232 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. 
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Certifikata nr.10 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Stefano FARABBI
Adresa:  Rruga “Ismail Qemali”, nr. 27, P.O. BOX 8319, Tiranë
Telefon:  +355 4 2248 753 / 4 / 5 / 6, +355 4 2276 000
Faks:  +355 4248 762
E – mail:  helpdesk@intesasanpaolobank.al 
Website:  www.intesasanpaolobank.al 

10. BANKA PROCREDIT SH.A. 
Licenca Nr. 12, datë 15.03.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, datë 
03.03.1999.
Certifikata nr.11 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Flutura VEIPI 
Adresa:  Rruga e Durrësit, Laprakë, Tiranë
Telefon:  +355 4 2 389 300
Faks:  +355 4 2 233 918 
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.13 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Luc BEISO 
Adresa:  Rruga e Kavajës, Nr. 59, “Tirana Tower”, Tiranë
Telefon:  +355 4 2258 755 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60
Faks:  +355 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 Administration Building, 
 Kati 1&2, Tiranë
Telefon: +355 4 2272 168, +355 4 2272 162
Faks: +355 4 2272 162
E-mail:  creditbkalb@icc-al.org 
Website:  -

13. BANKA CREDINS SH.A. 
Licenca nr. 16, datë 31.3.2003.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, datë 
26.03.2003.
Certifikata nr. 15 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Artan SANTO
Adresa:  Rruga “Ismail Qemali”, Nr. 21, Tiranë
Telefon:  +355 4 2234 096
Faks:  +355 4 2222 916
E –mail:  info@bankacredins.com 
Website:  www.bankacredins.com
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14. BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA 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:  +355 4 2280 442 / 3
Faks:  +355 4 2280 441
Mobile:  068 (69) 20 60 974
E-mail: sgalb.info@socgen.com
Website:  www.societegenerale.al

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 13 katësh, përballë Stacionit të Trenit, 
 Tiranë
Telefon:  +355 4 2250 653 / 2258 081
Faks:  +355 4 2272 880 
E – mail:  info@unionbank.com.al 
Website:  www.unionbank.com.al 

16. BANKA E PARE E INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A. 
Licenca nr. 19, datë 06.07.2007
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 35, 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:  +355 4 2276 702 / 3
Faks: +355 4 2280 210
E – mail:  -
Website:  www.fibank.al 

Përveç bankave dhe degëve të bankave të huaja, Banka e Shqipërisë ka licencuar 
deri më 31 dhjetor 2011 edhe subjektet e mëposhtme:

nr. Subjekte

19 SuBjekte joBanka

301 zyra të këmBimit Valutor

2 unione të ShoqëriVe të kurSim-kreditit

126 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 2011

kjo listë përpilohet për të informuar lexuesit mbi botimet e Bankës së 
Shqipërisë gjatë vitit 2011. duke vizituar faqen tonë zyrtare të internetit 
(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 së 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 botuara gjatë vitit 2011. 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).

raPorti Vjetor:
raporti Vjetor 2010

raPorti i StaBilitetit FinanCiar:
raporti i Stabilitetit Financiar, Gjashtëmujori i dytë 2010
raporti i Stabilitetit Financiar, Gjashtëmujori i parë 2011

raPorti Vjetor i mBikëqyrjeS:
raporti Vjetor i mbikëqyrjes 2010

raPortet Periodike të PolitikëS monetare:
raporti i politikës monetare për tremujorin e katërt 2010
raporti i politikës monetare për tremujorin e parë 2011
raporti i politikës monetare për tremujorin e dytë 2011
raporti i politikës monetare për tremujorin e tretë 2011

Botime Për StatiStikat:
raporti mujor Statistikor (Botohet çdo muaj të vitit).
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Buletini zyrtar:
Buletini zyrtar – Vëllimi 13, nr. 1
Buletini zyrtar – Vëllimi 13, nr. 2 
Buletini zyrtar – Vëllimi 13, nr. 3 
Buletini zyrtar – Vëllimi 13, nr. 4 
Buletini zyrtar – Vëllimi 13, nr. 5 
Buletini zyrtar – Vëllimi 13, nr. 6
Buletini zyrtar – Vëllimi 13, nr. 7 
Buletini zyrtar – Vëllimi 13, nr. 8 
Buletini zyrtar – Vëllimi 13, nr. 9 
Buletini zyrtar – Vëllimi 13, nr. 10 
Buletini zyrtar – Vëllimi 13, nr. 11 

Buletini i BankëS Së ShqiPëriSë:
Buletini i Bankës së Shqipërisë - Gjashtëmujori i dytë 2010
Buletini i Bankës së Shqipërisë - Gjashtëmujori i parë 2011

materiale diSkutimi:
Pozicioni konkurrues i ekonomisë shqiptare në terma të produktivitetit e të 
kostos së punës - evelina Çeliku, iris metani
Vlerësimi i peshave për indeksin e kushteve monetare në Shqipëri – oriela 
kodra
Persistenca e inflacionit në Shqipëri – Vasilika kota
analizë e sistemit bankar Shqiptar nën këndvështrimin rrezik - performancë – 
irini kalluci
ekuilibri i kursit real të këmbimit lekë-euro: Sa i shmangur është ai? - ilir Vika, 
erion luçi
një vlerësim Bayesian i një modeli strukturor për ekonominë shqiptare - elona 
dushku, Vasilika kota
efektet makroekonomike të politikës fiskale në Shqipëri: Vlerësim me modelin 
Svar - armela mançellari

të reja ShkenCore në Bankën e ShqiPëriSë:
të reja shkencore në Bankën e Shqipërisë, nr.5
të reja shkencore në Bankën e Shqipërisë, nr.6

Botime edukatiVe-inFormatiVe:
Broshura “Simbolika e kartëmonedhave shqiptare”
Broshura “7 mësime të shkurtra për paranë”
Fletëpalosja “rrugëtimi i parasë”
Broshura “Banka qendrore evropiane; eurosistemi; Sistemi evropian i Bankave 
qendrore”
Broshura “regjistri i kredive” (ribotim)
Broshura “Çfarë është raporti mbi kredimarrësin?” (ribotim)
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Broshura “qendra e kërkimit dhe trajnimit të Bankës së Shqipërisë në Berat” 
(vetëm në anglisht)
Fletëpalosja “Financat personale në duart tuaja”

Botime të tjera:
“Politika të stabilitetit monetar dhe financiar – leksione nga kriza” – Punimet e 
konferencës së 8-të ndërkombëtare të Bankës së Shqipërisë
“Politikat ekonomike në ejl: hartimi, ecuria dhe sfidat” - ideoi dhe përgatiti, 
ardian Fullani (vetëm në anglisht)


