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Aktiviteti ekonomik në vend vijoi të përmirësohet. Ekonomia shqiptare u rrit
me 4.3% gjatë nëntë muajve të parë të vitit, duke shënuar përmirësim nga viti
i kaluar. Rritja ekonomike ka pasqyruar zgjerimin e konsumit, të investimeve
dhe të eksporteve. Ajo u ndihmua edhe nga rritja e prodhimit të energjisë
elektrike. Politika fiskale vijoi të jetë konsoliduese, duke ndihmuar reduktimin
e vulnerabiliteteve fiskale dhe të primeve të rrezikut.
Inflacioni vjetor rezultoi mesatarisht 2.0%, në nivel të njëjtë me vitin 2017.
Faktorët e brendshëm - si zgjerimi i kërkesës së brendshme, ulja e papunësisë
dhe rritja e përdorimit të kapaciteteve prodhuese - kanë ndikuar në rritjen e
inflacionit. Nga ana tjetër, mbiçmimi i kursit të këmbimit dhe luhatjet në çmimet
ndërkombëtare kanë ndikuar në uljen e inflacionit të çmimeve të importit.
Gjysma e parë e vitit 2018 u karakterizua nga mbiçmim i shpejtë i kursit të
këmbimit dhe përtej ritmeve që sugjeronin faktorët makroekonomikë. Vijimi i këtij
mbiçmimi kërcënonte përmbushjen e objektivit në afatin e mesëm. Kursi i këmbimit
u stabilizua pas ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë. Këto ndërhyrje u konsideruan
të jashtëzakonshme dhe regjimi i kursit të këmbimit mbetet ai i lirë.
Politika monetare forcoi kahun lehtësues gjatë vitit 2018. Banka e Shqipërisë
uli normën bazë të interesit me 0.25 pikë përqindje, në nivelin 1.00% në
muajin qershor. Në të njëjtën kohë, në funksion të arritjes së objektivit të
stabilitetit të çmimeve, Banka e Shqipërisë vendosi të ndërhynte në tregun e
brendshëm valutor për të frenuar mbiçmimin e shpejtë të kursit të këmbimit.
Përcjellja e politikës monetare në tregjet financiare ka qenë e plotë dhe normat
e interesit janë në nivele të ulëta. Duke faktorizuar kontributin e vazhduar
pozitiv të politikës monetare në rritjen e ekonomisë, Banka e Shqipërisë pret
rritje të qëndrueshme ekonomike në vijim dhe kthimin e inflacionit në objektiv
brenda horizontit afatmesëm.
Veprimtaria e sektorit bankar dhe e sistemit financiar ka qenë e qëndrueshme.
Aftësia e sistemit financiar për të përballuar rreziqet e veprimtarisë mbetet e
mirë. Rreziku i kredisë përfaqëson rrezikun kryesor, por ai ka ardhur duke u
zbutur. Në fund të vitit 2018, raporti i kredive me probleme zbriti në 11.1%,
nga 13.2% një vit më parë.
Në muajin shkurt 2018 u miratuan disa ndryshime rregullative si pjesë e
masave për fuqizimin e përdorimit të monedhës vendase në sistemin financiar
dhe ekonominë shqiptare. Një përdorim më i lartë i monedhës vendase sjell
përparësi në drejtim të efektivitetit të politikave ekonomike dhe në drejtim të
uljes së rreziqeve financiare.
Në shtator 2018 u dha miratimi për riorganizimin juridik nëpërmjet bashkimit
me përthithje të Bankës Intesa Sanpaolo me Veneto Banka dhe të Bankës
Amerikane të Investimeve me Bankën NBG. Ndryshimet strukturore të pronësisë
në sistemin bankar e çuan numrin e bankave në sistem në 14 (nga 16).
Komiteti i Ekspertëve për Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave
dhe Financimit të Terrorizmit (MONEYVAL) përfundoi raundin e pestë të
vlerësimit të Masave Kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit,
ku Banka e Shqipërisë mori pjesë aktive. Subjektet financiare u vlerësuan
në nivelin “substancial/i konsiderueshëm” të efektivitetit. Veçanërisht bankat
paraqesin një njohje të mirë të rreziqeve të pastrimit të parave dhe financimit
të terrorizmit dhe të detyrimeve ligjore.
Kuadri rregullator për mbikëqyrjen ka pësuar ndryshime, me synim përafrimin
e akteve ligjore e rregullative të Bashkimit Evropian (BE) dhe të dokumenteve
të Bazelit. Në kuadër të planit kombëtar për uljen e kredive me probleme,
ka përfunduar projektrregullorja “Për trajtimin jashtëgjyqësor nga bankat të
kredimarrësve në vështirësi financiare” dhe po bëhen përmirësime në Regjistrin
e Kredive.
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Në zbatim të kërkesave ligjore, në janar, u themelua Fondi i Ndërhyrjes së
Jashtëzakonshme. Fondi administrohet nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave
dhe monitorohet nga Banka e Shqipërisë.
Në kuadër të mbikëqyrjes dhe reformimit të sistemeve të pagesave, është
riparë kuadri rregullativ për instrumentet e pagesave elektronike. Gjatë vitit, u
bë transpozimi i direktivës së Bashkimit Evropian 2015/2366 në projektligjin
“Për shërbimet e pagesave” (PSD2), i cili pritet të miratohet.
Në qershor, Komiteti Kombëtar i Sistemit të Pagesave miratoi Strategjinë
Kombëtare për Pagesat me Vlerë të Vogël në Shqipëri (2018-2023).
Në fushën e statistikave, ka vijuar puna për përafrimin metodologjik të
statistikave me standardet ndërkombëtare dhe harmonizimin e tyre sipas
acquis communitare. Në dhjetor u publikua për herë të parë statistika e
Llogarive Financiare Kombëtare, në përputhje me standardin e Sistemit
Evropian të Llogarive, ESA 2010. Në nëntor, Banka e Shqipërisë u pranua
si anëtare me të drejta të plota në Irvin Fisher Committee për statistikat e
bankave qendrore.
Gjatë vitit janë nënshkruar disa memorandume bashkëpunimi: për bashkëpunimin
në fushën e mbikëqyrjes bankare me Bankën Qendrore Evropiane; për
shkëmbimin e informacionit dhe bashkëpunimin në fushën e hartimit të planeve
të ndërhyrjes së jashtëzakonshme me Bordin e Përbashkët të Ndërhyrjes së
Jashtëzakonshme; dhe për nxitjen e kreditimit në lekë dhe zhvillimin e tregut të
kapitalit me BERZH-in. Gjithashtu janë nënshkruar marrëveshje për ngritjen e
një linje krediti në valutë me Bankën për Rregullime Ndërkombëtare (BIS) dhe
për kryerjen e veprimeve Swap me Bankën Popullore të Kinës.
Me qëllim nxitjen e bashkëpunimit dhe diskutimin e çështjeve të bankingut
qendror në nivel rajonal, janë kryer disa aktivitete.
- Prezantimi i Projektit Greenback 2.0. I financuar nga Sekretariati i Shtetit
Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO), ky projekt është një iniciativë e
Bankës Botërore për promovimin e instrumenteve të pagesave me kosto
efektive për dërgimin dhe marrjen e remitancave.
- Seminari rajonal në fushën e statistikave të bankës qendrore, i organizuar
në bashkëpunim me Bankën Qendrore Evropiane. Ky seminar shërbeu
si forum për shkëmbimin e opinioneve mbi kërkesat statistikore, hartimin
e politikave dhe diskutimin e risive në çështjet statistikore të bankingut
qendror.
- Konferenca “Modernizimi i sistemeve të pagesave me vlerë të vogël”. Me
pjesëmarrje nga institucione financiare ndërkombëtare e vendase, dhe
përfaqësues nga biznesi, qëllimi i saj ishte prezantimi i objektivave për
reformimin e tregut të sistemeve të pagesave me vlerë të vogël te të gjithë
aktorët e tregut.
- Workshop-i “Financat për rritje ekonomike”, ku ekspertë të Bankës Botërore
prezantuan një raport të hollësishëm diagnostikimi dhe rekomandimesh,
mbi mjedisin ekonomik ku zhvillojnë aktivitet ndërmarrjet mikro, të vogla
dhe të mesme në Shqipëri.
- Konferenca vjetore me temë “Politika Monetare, Integrimi Ekonomik dhe
“Normaliteti i Ri””, e organizuar në bashkëpunim me Shkollën Ekonomike dhe
të Shkencave Politike të Londrës (London School of Economics and Political
Science). Në konferencë, vendet e zhvilluara dhe ato që synojnë të integrohen
në BE ndanë përvojat e tyre, në kontekstin e ri ekonomik e financiar.
- Konferenca Rajonale “Planifikimi i rimëkëmbjes dhe ndërhyrjes së
jashtëzakonshme”, e organizuar në bashkëpunim me Qendrën FinSAC
(Financial Sector Advisory Center) të Bankës Botërore. Kjo konferencë
nënvizoi punën e Bankës së Shqipërisë drejt zhvillimit të një kuadri të plotë
për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në sektorin bankar.
- Takimi i dytë i nivelit të lartë midis Bankës së Shqipërisë, Ministrit të
Shtetit për Diasporën, bankave dhe subjekteve financiare jobanka të
Banka e Shqipërisë

12

•
•

13

angazhuara në fushën e transfertave monetare. Ky takim u bë në kuadër
të Memorandumit të Mirëkuptimit “Për Remitancat” të nënshkruar vitin e
kaluar me Ministrin e Shtetit për Diasporën dhe Ministrinë e Financave
dhe Ekonomisë.
- Si çdo vit, u organizua workshop-i i 12-të i Kërkimeve Ekonomike për
Evropën Juglindore, i cili synon të ofrojë një forum diskutimi të punëve
kërkimore inovative mbi çështje të lidhura me bankingun qendror.
Më 3 nëntor përfundoi mandati i 6 anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës. Kuvendi
emëroi anëtarët e rinj në dhjetor.
Në dhjetor, Këshilli Mbikëqyrës miratoi Strategjinë Afatmesme të Zhvillimit të
Bankës së Shqipërisë për periudhën 2019-2021. Në përputhje me objektivat
e kësaj strategjie, ai miratoi buxhetin orientues afatmesëm.
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