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FJALA E GUVERNATORIT 

I dashur lexues,

Ndonëse sfidat me të cilat jemi përballur nuk kanë munguar, ekonomia dhe sistemi 
financiar shqiptar shënuan progres gjatë vitit 2019. Aktiviteti ekonomik në vend 
vijoi të rritet, ndërsa treguesit kryesorë të balancave ekonomike dhe financiare u 
përmirësuan.

Pavarësisht goditjeve të ofertës, zgjerimi i konsumit privat dhe i të ardhurave nga 
turizmi sollën rritje të prodhimit agregat, duke gjeneruar rritje të punësimit e të pagave 
dhe përmirësimin e gjendjes financiare të bizneseve. Megjithatë, inflacioni vijoi të 
mbetet nën objektiv, duke pasqyruar si rritjen ende të pamjaftueshme të kostove të 
prodhimit ashtu dhe inflacionin e ulët në nivel botëror. Duke parë nga e ardhmja, 
shfrytëzimi më i plotë i kapaciteteve prodhuese në vend dhe gjallërimi i ekonomisë 
botërore do të krijojnë premisa pozitive për kthimin e inflacionit në objektiv brenda 
një horizonti afatmesëm.

Treguesit kryesorë të stabilitetit ekonomik dhe financiar të vendit kanë ardhur në 
përmirësim. Deficiti i llogarisë korrente dhe deficiti buxhetor u reduktuan, treguesit 
e qëndrueshmërisë së borxhit të huaj u përmirësuan, ndërsa borxhi publik shënoi 
rënie. Paralelisht me këto zhvillime, stabiliteti financiar i vendit është forcuar. Sistemi 
financiar shfaqet i qëndrueshëm dhe sektori bankar karakterizohet nga tregues në 
përmirësim të kapitalit, të likuiditetit dhe të përfitueshmërisë. Analizat e rezistencës 
sugjerojnë se ky sektor ka rritur aftësinë e tij për përballimin e goditjeve, duke 
garantuar një kontribut të qëndrueshëm në zhvillimin e vendit.

Aktiviteti i Bankës së Shqipërisë, i orientuar drejt përmbushjes së detyrave tona 
ligjore dhe të objektivave tona institucionale afatmesme, ka pasur një kontribut të 
rëndësishëm në këtë drejtim.

Ne kemi vijuar të ndjekim një politikë monetare stimuluese, e cila është transmetuar 
nëpërmjet ruajtjes së niveleve minimale të normës bazë të interesit, nëpërmjet vijimit 
të operacioneve të injektimeve të likuiditetit në tregun financiar, si dhe nëpërmjet 
orientimit transparent të tregut mbi të ardhmen e politikës monetare. Kjo politikë ka 
krijuar kosto të ulëta financimi për sektorin privat, ka zbutur luhatjet e tregut financiar, 
si dhe ka nxitur një ecuri më të qëndrueshme të kursit të këmbimit. Në mënyrë të 
veçantë, ajo është pasqyruar në një trend të qartë rritës të kredisë gjatë vitit.

Paralelisht me të, Banka e Shqipërisë i ka kushtuar vëmendje të veçantë përmirësimit 
të mëtejshëm të kuadrit të saj mbikëqyrës dhe rregullator, duke synuar përafrimin 
e vazhdueshëm të tij me standardet e Bashkimit Evropian. Banka e Shqipërisë ka 
miratuar rregullore për promovimin e stabilitetit të sistemit financiar; për forcimin e 
mbikëqyrjes bankare në përputhje me parimet e Komitetit të Bazelit; për parandalimin 
e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, për kompetencën për ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme, etj. Ky proces, si dhe monitorimi rigoroz i konsolidimit të 
sektorit bankar, ka ndihmuar forcimin e shëndetit të tij, rritjen e konkurrencës dhe 
përmirësimin e ofertës së kredisë.
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Përtej angazhimit tonë në ruajtjen e stabilitetit monetar dhe financiar të vendit, viti 
2019 ka shënuar shumë arritje të tjera për Bankën e Shqipërisë. Kështu, ne kemi 
vijuar të japim një kontribut të rëndësishëm në procesin e integrimit evropian të 
vendit, kemi përmirësuar infrastrukturat rregullatore dhe teknike për shërbimet dhe 
instrumentet e pagesave, me qëllim uljen e kostos së pagesave, rritjen e eficiencës 
dhe zhvillimin e tregjeve, kemi përmirësuar vëllimin, cilësinë dhe shpërndarjen e 
statistikave në përputhje me praktikat e Bashkimit Evropian; kemi përmirësuar sistemet 
e brendshme të qeverisjes së institucionit, etj. Më e dukshme për publikun ishte 
prodhimi i serisë së re të kartëmonedhave me kurs ligjor, ku në shtator u hodhën në 
qarkullim prerjet e para, ato 200 Lekë dhe 5000 Lekë. Ky aktivitet u shoqërua me 
një fushatë informuese dhe edukuese të shtrirë në gjithë Republikën e Shqipërisë, 
ku u përdorën mjete tradicionale dhe moderne të promovimit dhe prezantimit.

Në faqet e këtij raporti do të gjeni një përshkrim të detajuar të punës së Bankës së 
Shqipërisë gjatë vitit 2019. Banka e Shqipërisë synon të krijojë një raport të hapur 
komunikimi me të gjitha grupet e interesit dhe publikun e gjerë. Për këtë arsye, në 
fund të raportit do të njiheni me strategjinë afatmesme të zhvillimit të Bankës së 
Shqipërisë, e cila do të orientojë punën tonë në të ardhmen.

I dashur lexues,

Viti 2019 do të mbahet mend gjatë në kujtesën tonë. Tërmeti, i cili goditi vendin në 
datën 26 nëntor, solli, fatkeqësisht, pasoja të rënda në humbjen e jetëve njerëzore 
si dhe dëme të konsiderueshme materiale. Duke përfituar nga rasti, më lejoni që 
– në emër dhe të Bankës së Shqipërisë – të shpreh ngushëllimet më të sinqerta për 
këdo që humbi të afërmit apo frytet e mundit e të djersës së tij nga kjo fatkeqësi.

Në mbyllje, dëshiroj t’ju siguroj se Banka e Shqipërisë ka qenë dhe do të vazhdojë 
të kujdeset për ruajtjen e një mjedisi të qetë e të sigurt financiar, duke krijuar premisa 
për rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit.

Me respekt,

Gent Sejko

Guvernator


