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FJALA E GUVERNATORIT 

I dashur lexues,

Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë është një platformë gjithëpërfshirëse komunikimi, 
e cila synon të prezantojë, në tërësi dhe me vërtetësi, punën dhe rezultatet e Bankës së 
Shqipërisë, gjatë harkut kohor të një viti kalendarik. Në këtë cilësi, Raporti Vjetor dhe 
dokumentet shoqëruese të pasqyrave financiare, janë një instrument i rëndësishëm 
llogaridhënieje dhe transparence. Ato plotësojnë pavarësinë tonë institucionale dhe 
i shërbejnë ruajtjes e forcimit të besimit që publiku ka në institucionin tonë.

Si gjithnjë, shkrimi i radhëve të para të këtij raporti është një detyrim dhe privilegj 
i veçantë i imi.

Më lejoni të theksoj, që në fillim të këtij komunikimi, se Banka e Shqipërisë ka punuar 
me përkushtim dhe profesionalizëm për përmbushjen e misionit dhe detyrave të 
saj ligjore gjatë vitit 2018. Ndonëse sfidat nuk kanë munguar, ndjej kënaqësi tek 
konstatoj se trendi pozitiv i zhvillimeve ekonomike e monetare të vendit pasqyron 
edhe rezultatet e punës sonë.

Politika jonë monetare stimuluese ka krijuar një mjedis financiar likuid, me norma 
të ulëta interesi dhe luhatje të pakta në tregjet financiare. Nëpërmjet reduktimit të 
kostove të financimit, stimuli ynë monetar ka ndihmuar përmirësimin e bilanceve në 
të gjithë sektorët e ekonomisë, ka nxitur rritjen e kreditimit në monedhën vendase dhe 
ka kontribuuar në forcimin e stabilitetit financiar, duke krijuar premisat e nevojshme 
për nxitjen e kërkesës agregate dhe të rritjes ekonomike.

Në përgjigje të tyre, ekonomia shqiptare ka përshpejtuar ritmet e rritjes gjatë vitit 
2018, punësimi është zgjeruar, norma e papunësisë ka rënë, dhe pagat kanë filluar 
një cikël rritjeje. Paralelisht me to, viti 2018 shënoi reduktim të deficitit të llogarisë 
korrente, përmirësim të qëndrueshmërisë së pozicionit të jashtëm të vendit, si dhe 
rënie të mëtejshme të borxhit publik.

Përmirësimi i aktivitetit ekonomik solli rritjen e presioneve të brendshme inflacioniste. 
Megjithatë, inflacioni mesatar i vitit 2018 qëndroi në nivelin 2% - nivel ky i njëjtë 
me atë të vitit të kaluar - si pasojë e efektit frenues që dha mbiçmimi i shpejtë i 
kursit të këmbimit. Analizat dhe parashikimet tona sugjerojnë se stabilizimi i kursit të 
këmbimit dhe rritja e mëtejshme e punësimit, e pagave dhe e kostove të prodhimit, 
do të mundësojnë kthimin e inflacionit në objektiv brenda vitit 2020.

Investimi i vazhdueshëm që kemi bërë në përmirësimin e aftësive profesionale, si dhe 
në zhvillimin e platformave bashkëkohore të analizës dhe të parashikimit, na kanë 
mundësuar ndjekjen e një roli gjithnjë e më aktiv të politikës monetare. Amortizimi 
i suksesshëm i goditjeve që pësoi tregu valutor dhe kursi i këmbimit ishte një dëshmi 
evidente e fuqizimit të rolit stabilizues të politikës monetare.

Në koherencë të plotë me stimulin monetar, mbikëqyrja dhe rregullimi i kujdesshëm 
i sektorit bankar dhe segmenteve të lidhura me të, si dhe investimi i vazhdueshëm në 
ngritjen dhe zhvillimin e sistemeve të pagesave, kanë krijuar premisa për forcimin 
e stabilitetit financiar. Instrumentet tona kryesore në këtë drejtim - politikat makro 
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dhe mikroprudenciale, si dhe rrjetet e sigurisë dhe infrastruktura financiare e vendit 
- shënuan një hop cilësor gjatë vitit 2018.

Treguesit kryesorë të shëndetit të sektorit bankar: likuiditeti, kapitalizimi dhe 
rentabiliteti; mbeten në nivele të kënaqshme. Gjej me vend të theksoj se treguesi 
i kredive me probleme u reduktua më tej, ndërkohë që sektori bankar paraqitet 
rezistent ndaj goditjeve të mundshme.

Në veçanti, dëshiroj të veçoj hapin e rëndësishëm drejt konsolidimit që shënoi 
sektori bankar gjatë vitit 2018. Ky konsolidim, i cili është ende në proces, është 
pararendës i një sektori bankar më të shëndetshëm dhe më efektiv në përmbushjen 
e rolit të ndërmjetësimit financiar.

Në mungesë të kohës dhe hapësirës së nevojshme për listimin e punës së gjithanshme 
të institucionit gjatë vitit të shkuar, më tej, në faqet e këtij raporti do të gjeni 
informacion të plotë mbi progresin e bërë në drejtim të: zhvillimit dhe mirëfunksionimit 
të tregjeve financiare; administrimit të rezervës valutore; mbështetjes së proceseve të 
integrimit evropian të vendit; si dhe në fushën e statistikave; sistemeve të pagesave; 
kërkimit shkencor; edukimit financiar dhe të komunikimit me publikun etj.

***

I dashur lexues,

Shpresoj që leximi i këtij raporti të përmbushë misionin e tij informues, si dhe të 
ndihmojë në rritjen e besimit ndaj Bankës së Shqipërisë.

Më lejoni t’ju siguroj se Banka e Shqipërisë ka qenë dhe do të mbetet një institucion 
i angazhuar në përmirësimin e gjithanshëm të punës dhe në përvetësimin e 
standardeve më të mira të bankingut qendror. Investimi dhe përkushtimi në drejtimet 
e mësipërme janë garanci në rritje për përmbushjen e misionit dhe detyrave tona.

Me respekt,

Gent Sejko

Guvernator


