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PARATHËNIE

Të nderuar lexues!

Vëllimi që mbani në duar përmban prezantimet e paraqitura gjatë punimeve të 
Konferencës Vjetore të Bankës së Shqipërisë, zhvilluar më 1 nëntor 2018, në Tiranë. 

Në vijim të traditës së organizimit të një konference vjetore të nivelit të lartë, Banka 
e Shqipërisë është kujdesur të thellojë më tej përmbajtjen e politikave dhe të kërkimit 
shkencor. Edhe këtë vit na u dha rasti të mirëpresim në Tiranë personalitete të 
shquara të fushave të ndryshme si: bankierë qendrorë, hartues të politikave dhe 
përfaqësues të nderuar nga bota akademike, nga Evropa dhe më gjerë.  Gjithashtu, 
patëm nderin të kishim të pranishëm në konferencë edhe Kryeministrin e Shqipërisë. 

Siç e sugjeron edhe vetë titulli i konferencës “Politika monetare, integrimi 
ekonomik dhe “normaliteti i ri””, gjatë saj u trajtuan çështjet dhe sfidat më 
aktuale në lidhje me bankingun qendror dhe rregullimin e veprimtarisë bankare e 
financiare, duke u përqendruar në veçanti tek ekonomitë e vendeve në zhvillim, siç 
është edhe Shqipëria. Në konferencë u diskutua mbi domethënien e “normalitetit 
të ri” në lidhje me politikën monetare; cilat duhet të jenë instrumentet e reja të 
politikave; dhe dallimet midis ekonomive të vendeve të zhvilluara dhe atyre të 
vendeve në zhvillim, në këto aspekte. Gjithashtu, u paraqitën pikëpamje dhe 
përvoja të ndryshme në lidhje me zhvillimet përkatëse në aspektet e rregullimit 
dhe të politikave, si dhe në lidhje me sfidat që paraqesin inovacioni financiar dhe 
FinTech-u. Më tej, u diskutua në lidhje me mundësitë që këto risi ofrojnë për 
publikun dhe sistemin, nëse shfrytëzohen si duhet. Një tjetër temë e trajtuar ishte 
mjaftueshmëria dhe përshtatshmëria e rrjetës globale të sigurisë financiare, si dhe 
sfidat për qeverisjen globale.  

Këtë vit, konferenca ishte për herë të parë fryt i punës së përbashkët mes Bankës 
së Shqipërisë dhe Shkollës së Londrës për Studime Ekonomike dhe Shkenca 
Politike (LSE). Konferencën e vlerësoj tejet të suksesshme e produktive, rezultatet 
e së cilës shpresoj t’u vijnë në ndihmë bankierëve qendrorë dhe hartuesve të 
politikave në Shqipëri, në rajonin e EJL-së dhe më gjerë.

Gent Sejko 
Guvernator

Banka e Shqipërisë
Tiranë, Shtator 2019
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Gent Sejko*
FJALA E MIRËSEARDHJES

I nderuar z. Kryeministër,
I nderuar z. Ministër i Financave,
I nderuar Profesor Berglof,
Të nderuar guvernatorë dhe zëvendësguvernatorë, ambasadorë, profesorë e 
përfaqësues të sistemit bankar,
Të nderuar pjesëmarrës,

Si Guvernator i Bankës së Shqipërisë, e kam gjithnjë kënaqësi 
të hap punimet e konferencës sonë të përvitshme. Megjithatë, 
këtë vit kënaqësia është e dyfishtë, për arsye se kjo konferencë 
organizohet në bashkëpunim me London School of Economics - një nga 
institucionet akademike më prestigjioze në fushën e kërkimit për 
shkencat ekonomike dhe politike. Shprehja e interesit dhe investimi 
profesional i një institucioni të tillë është dëshmi e maturisë që ka 
arritur cikli i konferencave tona.

Jam i bindur se konferenca e sivjetshme do të ruajë dhe do të çojë 
përpara standardet e arritura. Po ashtu, jam i bindur se diskutimet e 
hapura dhe shkëmbimi i opinioneve dhe eksperiencave të ndërsjella 
do të na ndihmojë të identifikojmë rrugët optimale të trajtimit të 
sfidave që kemi përpara.

* Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë.
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Tema e këtij viti është veçanërisht e rëndësishme, jo vetëm për 
bankat qendrore, por për të gjithë vendimmarrësit ekonomikë. 
Duke u fokusuar në pasojat direkte mbi politikën monetare, ajo prek 
çështje që kanë të bëjnë me ndryshimet e vrullshme që po përjetojnë 
strukturat ekonomike, tregjet financiare, doktrinat e administrimit 
ekonomik, si dhe shoqëritë e komunitetet, në rang botëror e lokal.

Raportet e fundit të institucioneve prestigjioze financiare ndërkombëtare 
theksojnë se perspektivat e zhvillimit ekonomik botëror vijojnë të 
mbeten pozitive. Në mënyrë të ngjashme, edhe Shqipëria gjendet në 
një trajektore të qëndrueshme e pozitive të rritjes ekonomike.

Politikat e kujdesshme ekonomike që kemi ndjekur, përmirësimi i 
vazhduar i bilanceve të sektorit real dhe financiar, si dhe ristrukturimi 
në progres i ekonomisë dhe i modelit të rritjes, kanë krijuar premisat 
e duhura për shfrytëzimin gjithnjë e më të plotë të kapaciteteve 
prodhuese dhe për kthimin e inflacionit në objektiv.

Më lejoni ta detajoj më tej këtë mesazh. Sipas statistikave zyrtare, 
rritja ekonomike e vendit u përshpejtua në 4.4% në gjashtëmujorin 
e parë të vitit, duke shfaqur një bazë të gjerë në terma të përbërësve 
të kërkesës agregate dhe një kompozim të larmishëm në terma të 
sektorëve që kanë kontribuuar në rritje.

Në veçanti, eksportet shqiptare kanë shfaqur rritje, ndërsa nivelet e 
investimeve të huaja direkte kanë mbetur të larta, duke ndihmuar në 
ngushtimin e deficitit të llogarisë korrente dhe në qëndrueshmërinë 
e pozicionit të jashtëm të vendit. Dinamizmi i sektorit eksportues 
dhe nivelet e larta të investimeve të huaja janë inkurajuese në 
drejtim të qëndrueshmërisë së rritjes ekonomike, si dhe dëshmi e 
kompetitivitetit dhe atraktivitetit në rritje të ekonomisë shqiptare.

Efektet e rritjes ekonomike kanë filluar të jenë të pranishme në pothuajse 
të gjithë treguesit ekonomikë e financiarë. Pjesëmarrja në forcat e 
punës dhe punësimi janë rritur; norma e papunësisë zbriti në 12.4% në 
tremujorin e dytë të vitit, ndërsa pagat kanë filluar të lëvizin për lart.

Po ashtu, rritja e kërkesës agregate ka ndihmuar në përmirësimin 
e bilanceve financiare të bizneseve shqiptare dhe ka mundësuar 
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trendin e qartë rënës të kredive me probleme. Ky tregues zbriti në 
nivelin 12.9% në tremujorin e tretë, duke pothuajse u përgjysmuar 
nga nivelet maksimale të shënuara pas krizës.

Në reflektim të tij, por edhe të gjallërimit të aktivitetit ekonomik 
dhe ambientit monetar me norma të ulëta interesi të gjeneruar nga 
politika jonë monetare lehtësuese, sektori bankar shqiptar vazhdon 
të mbetet likuid, rentabël dhe i mirëkapitalizuar. Ky sektor shfaqet i 
qëndrueshëm ndaj goditjeve të mundshme, si dhe zotëron kapitalin 
dhe likuiditetin e nevojshëm për të mbuluar nevojat e ekonomisë për 
financim.

Momenti pozitiv që po kalon ekonomia shqiptare përmban premisa 
të mjaftueshme që trendi i rritjes të vijojë dhe në të ardhmen. Zgjerimi 
i kërkesës agregate, ambienti i favorshëm financiar, përmirësimi 
i bilanceve dhe rikthimi i besimit në ekonomi, formojnë një rreth 
vicioz, i cili do të mbështesë rritjen në horizontin afatmesëm.

Më tej, seria e gjatë e reformave strukturore – të ndërmarra apo në 
fazë implementimi – duhet t’i hapin rrugë një rritjeje ekonomike më 
të shpejtë, më të qëndrueshme dhe më gjithëpërfshirëse.

Të nderuar pjesëmarrës,

Tema e konferencës së sotme ka të bëjë me sfidat që shtrohen përpara 
politikëbërësve, si në terma të rritjes ashtu dhe në terma të stabilitetit 
ekonomik e financiar. Në një këndvështrim të përgjithshëm, këto 
sfida kanë të bëjnë me:

•	 implikimet që ka normalizimi i politikës monetare të bankave 
kryesore qendrore për vendet në zhvillim, sidomos për ato vende 
të cilat kanë ndjekur një model rritjeje ekonomike të bazuar te 
borxhi afatshkurtër;

•	 fenomenet populiste, të cilat ushqejnë një retorikë proteksioniste, 
dëmtojnë tregtinë botërore dhe frenojnë lëvizjen e lirë të 
faktorëve të prodhimit; si dhe me

•	 rreziqet të cilat vazhdojnë të jenë ende të pranishme në sistemin 
financiar botëror.
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Në një këndvështrim më specifik, realiteti i sotëm ekonomik, monetar 
e financiar, paraqitet veçanërisht sfidues për politikën monetare. Ky 
realitet emërtohet dhe si “normalja” e re e politikës monetare. Më 
lejoni të identifikoj disa prej këtyre sfidave.

•	 Normat natyrore të interesit paraqiten në rënie, potencialisht si 
pasojë e një kombinimi faktorësh: ngadalësimi i produktivitetit 
dhe i ritmit të inovacionit; trendet e pafavorshme demografike 
në vendet e zhvilluara; apo dhe riciklimi i kursimeve nga vendet 
në zhvillim drejt atyre të zhvilluara. Kjo rënie sjell reduktimin e 
hapësirave për politika monetare stimuluese konvencionale në 
të ardhmen.

•	 Lidhja midis kërkesës agregate dhe normës së inflacionit është 
zbehur në horizontin afatshkurtër e afatmesëm, si pasojë e 
zhvillimeve në tregjet e punës dhe e integrimit në rritje të 
ekonomisë botërore. Ky fenomen rrit koston e veprimit të 
politikës monetare.

•	 Po ashtu, inovacioni financiar dhe ndërgjegjësimi në rritje i 
ndërlidhjes midis stabilitetit ekonomik e monetar nga njëra anë 
dhe stabilitetit të sistemit financiar nga ana tjetër, kanë reduktuar 
hapësirat e veprimit të instrumenteve konvencionale të politikës 
monetare.

Pavarësisht natyrës së ndërlikuar të këtyre sfidave, rekomandimet 
për përballimin e tyre nuk mungojnë. Ato variojnë nga modifikimi i 
mandatit të politikës monetare, te pasurimi i gamës së instrumenteve 
që ajo përdor, dhe te koordinimi më i mirë i saj me politikën 
makroprudenciale.

Jam i bindur se çështjet e mësipërme do të adresohen në detaje gjatë 
punimeve të kësaj konference.

Në këndvështrimin tim, konsensusi mbi fizionominë e “normales” 
së re të politikës monetare duhet të ruajë tre elemente esenciale të saj.

•	 Së pari, shmangia e objektivave të shumëfishtë apo të paqartë 
e jotransparentë, mbi politikën monetare. Ky parim do të ruante 
besueshmërinë e politikës monetare, si një parakusht i rritjes së 
efektivitetit dhe i reduktimit të efekteve anësore të ndërhyrjes së saj.
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•	 Së dyti, njohja e limiteve që ka politika monetare, si në horizontin 
afatshkurtër e afatmesëm, ashtu dhe në atë afatgjatë.

Në horizontin afatshkurtër e afatmesëm, politika monetare shpesh 
përballet me efektivitet të kufizuar, veçanërisht në rastin e krizave 
financiare, apo me efekte negative anësore, në formën e rritjes së 
rrezikut në sistemin financiar. Ky kufizim thekson nevojën e plotësimit 
dhe koordinimit të saj me politika të tjera të administrimit ekonomik.

Paralelisht me të, politika monetare, e vetme, nuk disponon 
instrumentet e duhura për të gjeneruar një përshpejtim të qëndrueshëm 
të ritmit të rritjes në afatin e gjatë. Ky kufizim nënvizon faktin se 
politika monetare nuk është dhe nuk mund të jetë zëvendësuese e 
reformave strukturore.

•	 Së treti, dizenjimi i gamës së instrumenteve në përdorim të 
politikës monetare duhet të kujdeset për shmangien e rrezikut 
në bilancin e bankës qendrore, çka do të ndikonte negativisht 
pavarësinë e tyre.

Eksperienca e Bankës së Shqipërisë në përballimin e krizës dhe në 
nxitjen e rritjes ekonomike në periudhën vijuese, ilustron disa nga 
temat kryesore që preka më lart.

Në përgjigje të ngadalësimit të kërkesës agregate dhe të pasojave 
negative të këtij ngadalësimi në punësim, në shëndetin e bilanceve 
financiare dhe në inflacion, Banka e Shqipërisë ndërmori një lehtësim 
progresiv të politikës monetare. Ky lehtësim u krye nëpërmjet 
reduktimit të normës bazë të interesit dhe injektimit të likuiditetit 
kundrejt një baze të zgjeruar kolaterali.

Politika e ekspansionit monetar u ndihmua nga fokusi i qartë në 
stabilitetin e çmimeve dhe u favorizua nga operimi i një regjimi të 
lirë të kursit të këmbimit. Ky i fundit ka shërbyer dhe do të vazhdojë 
të shërbejë si absorbues i goditjeve afatshkurtra mbi ekonominë 
shqiptare dhe sistemin e saj financiar.

Në këtë pikë, më lejoni të theksoj se mbajtja e një regjimi të lirë dhe 
aktivizimi i ndërhyrjeve në treg vetëm në ato situata kur cenohen 
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objektivat primarë janë parime mjaft të rëndësishme, pasi pikërisht 
lëvizjet në momente specifike drejt një ekuilibri të ri e më të 
qëndrueshëm, i mundësojnë politikës sonë monetare të fokusohet 
në objektivin e saj primar – stabilitetin e çmimeve – dhe ndihmojnë 
orientimin sa më produktiv të burimeve njerëzore e financiare të 
ekonomisë.

Stimuli monetar i transmetuar me instrumente konvencionale 
rezultoi i suksesshëm në kontrollin e efekteve negative të krizës. 
Ai ndihmoi operimin e qetë të tregjeve financiare, lehtësoi kostot e 
shërbimit të borxhit në ekonomi, dhe ndihmoi fillimin e një procesi 
ristrukturimi të ekonomisë.

Megjithatë, disa tipare të zhvillimit të tregjeve financiare shqiptare 
kufizuan efektivitetin e veprimit të politikës monetare. Më 
konkretisht, shkalla e ulët e zhvillimit të tregjeve financiare, fenomeni 
i rritjes së kredive me probleme dhe niveli i lartë i huamarrjes në 
valutë, frenuan përcjelljen e plotë të stimulit monetar në ekonomi.
Në përgjigje të tyre, Banka e Shqipërisë adoptoi një përqasje të 
integruar për rritjen e efektivitetit të stimulit monetar, e cila nënkuptoi 
si adoptimin e instrumenteve të reja, ashtu dhe inicimin e një sërë 
reformash strukturore, të cilat synuan përmirësimin e mekanizimit të 
transmetimit të politikës monetare.

•	 Në drejtim të kuadrit të instrumenteve, Banka e Shqipërisë filloi 
përdorimin e orientimit të tregut mbi të ardhmen e politikës 
monetare, apo siç njihet ndryshe forward guidance, dhe aplikoi 
masa makroprudenciale kundërciklike, në mbështetje të rritjes 
së kreditimit në ekonomi.

•	 Në drejtim të mekanizmit të transmetimit, Banka e Shqipërisë, 
në bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare, ndërmori një sërë 
reformash strukturore në sistemin financiar. Këto reforma 
synuan zhvillimin e mëtejshëm të tregut financiar, përmirësimin 
e ambientit ligjor e rregullator në drejtim të respektimit të 
kontratave, ekzekutimit të kolateralit dhe uljes së rrezikut të 
kreditit, si dhe reduktimin e fenomenit të huamarrjes në valutë.

Kjo përqasje e integruar ka dhënë tashmë frytet e para, duke krijuar 
një ambient financiar më reagues ndaj politikave tona dhe duke qenë 
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një garanci më tepër për përmbushjen e objektivit të stabilitetit të 
çmimeve dhe për ruajtjen e qëndrueshmërisë së rritjes ekonomike.

Ky investim duhet plotësuar më tej me krijimin dhe ruajtjen e 
hapësirave të nevojshme fiskale për përballimin e goditjeve të 
mundshme në të ardhmen, si dhe duhet shoqëruar me reforma të 
gjithanshme strukturore, për rritjen e rezistencës dhe fleksibilitetit 
të ekonomisë.

Të nderuar pjesëmarrës,

Duke parë nga e ardhmja, dëshiroj të theksoj se një nga mësimet e 
vyera që kemi nxjerrë nga kriza është se stabiliteti financiar dhe ruajtja 
e një mekanizmi funksional të transmetimit të politikës monetare, 
janë disa nga investimet më të rëndësishme që banka qendrore mund 
të bëjë për të ardhmen e vendit.

Megjithatë, sfidat përpara ekonomive globale do të jenë gjithnjë e më 
komplekse, duke nënkuptuar nevojën për një vendimmarrje sa më të 
informuar, kurajoze dhe në linjë me hapin e kohës.

Ajo çfarë në terminologjinë e sotme njihet si “New Normal”, 
karakterizohet nga shumë të panjohura, ndërkohë që nga të gjithë 
politikëbërësit kërkohet gjetja e opsioneve të vlefshme dhe mëse të 
nevojshme për të lehtësuar vendimmarrjen e një banke qendrore, jo 
vetëm nga këndvështrimi i mirëmenaxhimit të politikës monetare, 
por edhe nga këndvështrimi i stabilitetit financiar, mbrojtjes së 
konsumatorëve dhe ekonomisë nga goditjet ekonomike e financiare.

Prandaj kemi mbledhur sot, së bashku me LSE-në, ekspertët më të 
mirë nga akademia, bankingu qendror, institucionet ndërkombëtare 
dhe tregu financiar, për të diskutuar efektet potenciale të këtyre 
zhvillimeve dhe për të gjeneruar ide mbi cilat mund të jenë politikat 
e duhura dhe optimale në përgjigje të këtyre sfidave.

Nevoja për bashkërendim të politikave brendshme, si dhe rritja e 
bashkëpunimit dhe ndërveprimit midis tregjeve dhe autoriteteve, është 
evidente. Eksperienca jonë në këtë drejtim është pozitive. Mësimet e 
nxjerra nga kriza, por dhe skanimi i shkallës së zhvillimit të sektorit 
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financiar, kanë bërë të mundur që – nën një bashkëpunim mjaft të 
suksesshëm me qeverinë shqiptare – t’i hapim rrugë ristrukturimit të 
plotë të arkitekturës së rregullimit e monitorimit të sektorit financiar, 
të krijojmë mekanizma funksionalë të shkëmbimit të informacionit 
dhe të koordinimit midis agjencive rregullatore, si dhe t’i hapim rrugë 
reformave konkrete të zhvillimit të sistemit financiar, veçanërisht në 
fushën e tregjeve të kapitalit dhe të sistemeve të pagesave.

Kjo nevojë për bashkëpunim dhe bashkërendim shtrihet dhe përtej 
kufijve. Një qasje sa më gjithëpërfshirëse, në rang botëror e rajonal, 
do të ndihmonte shmangien e pasojave të padëshirueshme, jo vetëm 
për ekonomitë e vogla e në zhvillim – të cilat shpesh janë thjesht 
konsumatore të politikave të rregullimit financiar në rang botëror – 
por dhe për ekonomitë e mëdha, të cilat janë origjinuese të tyre.

Besoj se konkluzionet e paneleve të konferencës do të jenë shumë 
të dobishme për të gjithë ne, dhe do të portretizojnë e paraqesin 
në mënyrë të plotë rreziqet dhe përfitimet nga problematikat e 
përmendura më lart, e veçanërisht të nxjerrin në pah trajtimin e tyre 
nga këndvështrimet e vendimmarrësve.

Duke ju falënderuar edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj, i uroj 
punime të mbara konferencës!
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Erik Berglof*
FJALA E MIRËSEARDHJES

Përshëndetje, 

Së pari, dëshiroj të them se rikthehem në Tiranë me shumë kënaqësi 
dhe jam shumë i gëzuar të ritakoj miq të vjetër e të njihem me 
persona të rinj të talentuar. 

Në eksperiencën time të mëparshme, teksa punoja me BERZH-in, 
zyra ime bashkëpunonte me mbi 30 shtete. Unë duhet të zgjidhja se ku 
do të fokusohesha dhe, pas vitit 2013, unë zgjodha të përqendrohesha 
te Shqipëria. Arsyeja që më shtyu për këtë zgjedhje është se pashë 
një angazhim të mirëfilltë për reforma nga ekipi i qeverisë së drejtuar 
nga Kryeministri Edi Rama, i cili pritej të merrte detyrën, një ekip 
që përfshinte edhe Ministrin aktual të Financave dhe Ekonomisë, z. 
Arben Ahmetaj. Ekzistonte dëshira për t’i kryer reformat. Sigurisht, 
faktor ishte edhe perspektiva e arritjes së statusit të vendit kandidat 
dhe eventualisht e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Rrethanat u 
ndërthurën në mënyrë të favorshme për Shqipërinë, në mënyrë që 
vendi të ecte përpara, duke shënuar progres pas një periudhe shumë 
të vështirë. 

Krahasuar me atë kohë, situata sot është shumë e ndryshme. Atëherë, 
kishte zhbalancime masive makroekonomike, gropa të mëdha 
* Erik BERGLOF, Drejtor, LSE, Instituti për Çështje Globale. 
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fiskale, sistem joeficient pagesash, korrupsion etj. Sot, Shqipëria 
është një vend shumë ndryshe. Ajo është shndërruar në një model 
për mënyrën se si mund të arrihet stabiliteti makroekonomik apo të 
zbatohen reformat strukturore. E gjitha kjo është dëshmi e punës së 
Kryeministrit dhe ekipit të tij. 

Tashmë, i jam rikthyer botës akademike dhe jam i kënaqur që jam 
pjesë e London School of Economics and Political Science (LSE). Kam për 
detyrë të ndërtoj nga themeli Institutin për Çështje Globale të LSE-
së dhe Laboratorin e tij për Politika Globale. Misioni ynë është të 
trajtojmë çështje globale, duke nxitur zgjidhje që i kanë rrënjët në 
mjedisin vendas. Këto zgjidhje mund të gjenden vetëm nëpërmjet 
partneritetit me institucionet vendase. Dhe, në këtë frymë, kemi 
nisur partneritetin me Bankën e Shqipërisë. 

Pronësia vendore e reformave është tejet e rëndësishme për 
suksesin e tyre. Gjatë vitit të kaluar, kam qenë i përfshirë në një grup 
ndërkombëtar të G20-ës, të ashtuquajtur “Grupi i Personave të Shquar 
i G20”. Ky grup u ngrit për të shqyrtuar sistemin e institucioneve 
financiare ndërkombëtare, me qëllim trajtimin e sfidave globale. Në 
themel të propozimit të paraqitur nga grupi është pronësia vendase. 
Për këtë arsye, një institucion i tillë si Banka e Shqipërisë është 
shumë i rëndësishëm. Personeli i saj është kompetent dhe ka shumë 
përvojë - ndër vite ky institucion ka ndërtuar dhe forcuar besimin 
në të, dhe në pavarësinë e tij. Për rrjedhojë, Banka e Shqipërisë 
mund të ndihmojë për arritjen e objektivit të qeverisë në lidhje me 
gjenerimin e një rritjeje ekonomike përfshirëse dhe me stabilizimin 
e sistemit financiar. Banka e Shqipërisë dhe LSE-ja po organizojmë 
këtë konferencë së bashku dhe ne mbetemi të gatshëm për realizimin 
e shumë bashkëpunimeve të tjera në të ardhmen. Guvernatori Sejko 
është për t’u marrë shembull për mënyrën se si ka drejtuar politikën 
monetare dhe është kënaqësi e madhe për ne të punojmë bashkë me 
ekipin e tij. 

Një nga sfidat kryesore që shohim në nivel global është qëndrueshmëria 
financiare ndaj goditjeve. Ne e kemi përmirësuar shëndetin e sektorit 
financiar; nga ana tjetër, kemi parë edhe rritje masive të borxhit, në 
veçanti në vendet në zhvillim. Duke parë zhvillimet e Shqipërisë, 
krahasuar me gjashtë apo shtatë vjet më parë, kur unë u angazhova 
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për herë të parë me këtë vend, vërej se arritjet janë mbresëlënëse. 
Përsëri, merita i takon bankës qendrore, Bankës së Shqipërisë. 

Doja të falënderoja të gjithë ata që janë përfshirë në organizimin 
e kësaj konference – për të cilën duhet të them se ka qenë vërtetë 
fryt i punës në ekip. Nga ana e Bankës së Shqipërisë, do të veçoja 
Donald Durajn, Altin Tankun dhe Enri Herrin. Ata kanë punuar me 
ekipin tonë: Mario Blejer dhe Piroska Nagy-Mohacsi. Falënderime të 
veçanta për të gjithë ata që kanë mundësuar realizimin e e të gjithë 
konferencës. 

Doja të theksoja, gjithashtu, se kjo nuk është konferenca e parë 
e Bankës së Shqipërisë. Ajo ka organizuar konferenca të tilla për 
shumë vite. Ne ndërtojmë mbi themelet e një tradite tashmë të 
konsoliduar dhe kam kënaqësinë të shoh të pranishëm edhe partnerin 
e mëparshëm të BSH-së nga SEESOX dhe PEFM nga Universiteti 
i Oxford-it, dhe drejtuesin e ri të tij, z. Charles Enoch. Natyrisht që 
dëshirojmë të ndërtojmë më tej mbi themelet që tashmë janë hedhur 
nga këto bashkëpunime. 

Ju falënderoj edhe njëherë dhe uroj sukses në punimet e kësaj 
konference. 

Faleminderit!



22



23

Arben Ahmetaj*
FJALË PËRSHËNDETËSE

Momenti për valën e dytë të reformave. Rritja ekonomike po 
përshpejtohet

I nderuar z. Kryeministër,
I nderuar z. Guvernator,
I dashur Erik,
Të nderuar pjesëmarrës,

Kam kënaqësinë sot të përshëndes konferencën vjetore të Bankës së 
Shqipërisë, e cila tashmë është kthyer në një platformë të konsoliduar, 
prestigjioze dhe të rëndësishme, për të shkëmbyer mendime dhe 
pikëpamje me ekspertë ndërkombëtarë të ekonomisë, mbi temat e 
rëndësishme të zhvillimit të vendit.

Kriza financiare e vitit 2008 pati një impakt madhor mbi ekonominë 
globale saqë është bërë normale t’i referohemi gati si epokave të 
ndryshme “para” dhe “pas krizës”. Është fakt që shumë aspekte 
të aktivitetit ekonomik kanë ndryshuar rrënjësisht pas vitit 2008, 
qofshin këto nga pikëpamja e infrastrukturës financiare globale apo 
e sjelljes së aktorëve ekonomikë, si atyre institucionalë, ashtu edhe 
vetë individëve.

* Arben Ahmetaj, Ministër i Financave dhe Ekonomisë.
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Efektet e krizës së 2008-ës u transmetuan në ekonomi të ndryshme 
përmes kanalesh të ndryshme. Shqipëria fatmirësisht nuk u përfshi 
në një recesion “klasik” pas krizës së 2008-ës, por degradimi i 
performancës së aktivitetit ekonomik u shfaq vit pas viti, duke 
kulmuar në gjendjen e vitit 2012 dhe 2013: në vitin 2012, kur 
Shqipëria konsiderohej në kulmin e varfërisë së vet, dhe në 2013-ën, 
atëherë kur situata e financave publike dhe ekonomike ishte në një 
gjendje të tillë që edhe na surprizoi, por edhe nuk na surprizoi, kur 
skanuam realitetin.

Patjetër, ne jetojmë sot në një realitet të ri. Ekonomia shqiptare e ka 
lënë pas vitin e vështirë 2013 dhe pasojat që eventualisht do të shihnim 
dhe ndjenim të gjithë, nga punonjësit publikë, tek pensionistët, 
shtresat në nevojë, bizneset, bankat e kështu me radhë, e sigurisht 
e fatmirësisht që, për shkak të përgjegjshmërisë së qeverisë dhe të 
gjithë aktorëve, duke përfshirë edhe Bankën e Shqipërisë, kriza greke 
u la pas. Kriza greke tani është kthyer në një përrallë të së kaluarës.

Në 2013-ën, kriza nuk ishte aspak një “përrallë”, ishte një realitet i 
mundshëm dhe unë përfitoj në raste si ky i sotshmi të përmend fjalët 
e kryeministrit në prezantimin e programit të qeverisë në 2013-ën, 
në shtator, “përpara kemi një shkëmb, mbrapa kemi një gropë”, që 
do të thotë se kishim vetëm një rrugë dhe atë rrugë tashmë ne, ju, 
qytetarët, e kanë parë, e kanë provuar mes dhimbjesh, reformash, 
suksesesh, duke lënë gropën mbrapa dhe shkëmbin praktikisht të 
thërrmuar.

Ekonomia shqiptare rritet në nivelet 4%. Gjithkush thotë a mjafton? 
Ky është një debat i pashterueshëm. 4% nuk mjafton, 7% mbase 
nuk do të mjaftonte, 10% ndoshta për të konverguar sa më shpejt 
me nivelin e Bashkimit Evropian nuk do të mjaftonte, por kur e 
krahason me 0.8% të 2013-ës apo me riskun e një kolapsi total, 
sigurisht që 4 është katër herë më shumë dhe vitin tjetër Shqipëria 
parashikohet të ketë një rritje ekonomike prej 4.3%, që mendohet të 
jetë më e larta në rajon.

Rritja ekonomike është mbështetur në mënyrë të balancuar si tek 
konsumi i popullatës, ashtu edhe tek investimet në ekonomi. Shtimi 
i aktivitetit ekonomik, ndryshe nga sa ndodhte në vitet para 2013-ës, 
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është shoqëruar më në fund me rritje punësimi. Unë sërish nuk do të 
ndalem asnjëherë së përsërituri dhe besoj që çështja e punësimit është 
çështja më e rëndësishme e diskutimit mes qeverive dhe aktorëve të 
tjerë në ekonomi.

Në vitin 2018, Investimet e Huaja Direkte presim që të jenë përsëri 
në nivele të kënaqshme dhe më besoni që, të paktën në aspektin 
nominativ, do të jenë shifra rekord.

Nuk ishte e lehtë të vinim në këtë realitet të sotëm ekonomik. Qeveria 
Shqiptare ndërmori një sërë masash të guximshme dhe jo të lehta për 
të shmangur situatën e vështirë ku ndodhej vendi në vitin 2013.

Në vitin 2013, po të njëjtët aktorë, kuptohet me emra të ndryshëm, 
kanë diskutuar se si do të tejkalohej kriza, ndërsa këtu sot diskutohet 
mbi a po kalojmë në një politikë normale monetare apo instrumente 
të tjera ekonomike që kanë të bëjnë me nivelin e dytë të reformave 
dhe me kërcimin e dytë të rritjes ekonomike.

U reformua tërësisht sektori energjetik, i cili ishte plotësisht në kolaps; 
u ndërhy në reformën e pensioneve për të shndërruar skemën në 
një projeksion të qëndrueshëm; reforma administrativo-territoriale i 
reduktoi njësitë nga 374, në 61. Duket si aritmetikë e thjeshtë, në fakt 
ka qenë një ushtrim politik dhe administrativ tejet i guximshëm dhe 
i vështirë, ashtu si dhe reforma në arsimin e lartë etj.

Sigurisht, këtu nuk mund të lë pa përmendur reformën e financave 
publike, kryer së bashku me FMN-në, Bankën Botërore, Komisionin. 
Sot ne numërohemi në vendet me transparencë të kënaqshme të lartë 
në financat publike.

Vlen të përmendim se, në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë 
dhe me ndihmën e partnerëve ndërkombëtarë (BB, FMN, EBRD), 
zhvilluam një reformë të gjerë për modernizimin e sistemit financiar 
në vend. Viti 2016 - shumëkush këtu e mban mend - ka qenë një vit 
debatesh përsa i përket reformës në sistemin financiar. Gjatë mandatit 
të shkuar: u rishikuan ligjet e “Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare”; 
u shtuan kapacitetet e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave; u miratua 
ligji “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, 



26

në Republikën e Shqipërisë”; u ndërmor një strategji e plotë për uljen 
e nivelit të kredive me probleme që kërkoi nga ndryshimi i Kodit 
Civil, e deri në ndryshimin e tarifave të shërbimit të përmbarimit. 
Sot, Non Performing Loans, pra kreditë me probleme, kanë shkuar nga 
24% në vitin 2014 në 13.3% në 2018 dhe vazhdojnë të ulen.

Falë këtyre ndërhyrjeve, nga më domethënëset në sistemin financiar 
shqiptar, sot sistemi është shumë më i sigurt dhe më i pajisur me 
mjete për të përballuar situata të vështira. Aktualisht sistemi është 
likuid dhe po kap nivelet e profitabilitetit përpara krizës.

Dje është publikuar dhe raporti “Doing Business”. Një nga elementet 
që ka përmirësuar pozicionin e Shqipërisë me dy vende - duken pak, 
por për to është punuar shumë - është edhe reforma financiare, një 
nga elementet e reformës financiare.

Reforma e Menaxhimit të Financave Publike, e asistuar gjithashtu 
nga Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkimi 
Evropian, rishikoi pjesën dërrmuese të kuadrit legjislativ të financave 
publike (Ligjin e Huamarrjes, Ligjin e Menaxhimit Financiar dhe 
Kontrollit, Ligjin Organik të Buxhetit etj.).

Për sa i përket politikës fiskale, Qeveria e Shqipërisë është e vendosur 
për të vazhduar konsolidimin e saj fiskal, derisa borxhi publik të 
arrijë në nivele të pranueshme për një vend si i yni dhe debati se sa 
është borxhi publik i pranueshëm për Shqipërinë fillon nën 50% të 
Prodhimit të Brendshëm.

Tashmë faktet dhe shifrat janë gjykuesi më i mirë i paketës së 
reformave të ndërmarra. Borxhi publik është në një trajektore rënëse 
për të tretin vit radhazi dhe buxheti afatmesëm i prezantuar shpreh 
qartësisht synimin tonë për uljen e tij edhe në vitet në vazhdim. 
Sot, borxhi publik është në nivelin 68.9%, ndërsa bilanci primar 
parashikohet për të katërtin vit radhazi të jetë pozitiv për vitin 2019, 
projektuar në nivelin suficit +0.5% të Prodhimit të Brendshëm.

Paketa e reformave tashmë e ka dhënë ndikimin e saj në ekonominë 
e vendit, jo vetëm në adresimin e problematikave të evidentuara, por 
edhe në shtimin e besimit të aktorëve ekonomikë. Shtimi i konsumit 
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në ekonomi, mbajtja e një niveli të lartë të Investimeve të Huaja 
Direkte, shtimi i pranisë së ndërmarrjeve të huaja në vend, si dhe 
operacioni i suksesshëm i fundit, i emetimit të Eurobondit, qartësisht 
tregojnë për një besim në rritje në ekonominë tonë.

Ndonëse vendi po rritet me një nga ritmet më të larta të rajonit, 
ne jemi të bindur se ka ende hapësira të reja për ta shtuar atë. Një 
nga qëllimet kryesore të daljes në Eurobond, përpos menaxhimit të 
borxhit dhe të likuiditetit, ka qenë edhe krijimi i hapësirës së tregut 
të brendshëm në kreditim, ku me keqardhje mund të them që sistemi 
bankar akoma nuk po i përgjigjet sfidës së rritjes ekonomike të 
vendit. Rritja e kredisë për biznesin ende mbetet e moderuar dhe nuk 
po luan plotësisht rolin që ka në ekonomi. Besojmë se pas hapave të 
shumta që Qeveria ka marrë, së bashku me Bankën e Shqipërisë, për 
të lehtësuar sistemin bankar, është koha që ky sektor të kryejë një nga 
funksionet e tij kryesore në rialokimin e kapitalit, përtej pozicioneve 
të ekspozuara që ka me qeverinë.

Jam i bindur se pas kreditimit të mjaftueshëm, ritmet e rritjes kanë 
potencialin për t’iu kthyer vlerave të para vitit 2008, duke pasur një 
impakt të rëndësishëm në jetën ekonomike të vendit dhe mirëqenien 
e qytetarëve. Prandaj duhet patjetër që të gjithë aktorët të punojmë 
së bashku, si partnerë të mirë, për të përshkuar një rrugë të gjatë, të 
vështirë, por të sigurt në suksesin e saj.

Ne jemi të ndërgjegjshëm se nuk e kemi luksin për të ndalur ritmin 
e reformave në vend. Do t’ju sjell një moment nga një mbledhje 
qeverie para dy javësh, kur në diskutimin e zakonshëm që bën 
qeveria, Kryeministri parashtroi atë që ne presim si kabinet apo edhe 
si mazhorancë dhe po përfitoj nga rasti për ta ndarë me ju: “Ka 
ardhur koha për ritmin e dytë të reformave, ka ardhur koha për valën 
e dytë të reformave në vend”. Një vend dështon pas suksesit të parë 
të reformave nëse ndalon dhe tenton të shijojë atë që ka arritur në 
një mandat apo në disa vite, dhe kjo mazhorancë e kjo qeveri nuk 
do ta bëjnë një gjë të tillë. Ndërkohë, procesi i hapjes së negociatave 
për anëtarësimin në Bashkimin Evropian është një sfidë shumë e 
rëndësishme politike dhe administrative.
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Këto sfida mbeten të pranishme edhe në kuadër të një ambienti 
më të paparashikueshëm ndërkombëtar, që nga zhvillimet e fundit 
politike, nga ato që po ndodhin me financat publike e jo vetëm 
në ekonominë italiane, me atë që ndodh në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës me tendencën për rritje të interesave. Ne nuk e dimë se 
çfarë do të ndodhë me drejtimin e Bankës Qendrore Evropiane, por 
me ndryshimin e drejtuesit sigurisht që politikat do të reflektojnë 
ndryshimin e tyre.

Qeveria shqiptare e ka treguar tashmë gatishmërinë për të ndërmarrë 
masat e nevojshme për të përmirësuar produktivitetin dhe 
konkurrueshmërinë e ekonomisë së vendit, për ta përgatitur atë për 
të operuar në tregun e përbashkët. Mbetemi të fokusuar për të nxitur 
përdorimin optimal të faktorëve të rritjes për t’u përballur me sfidat 
që cenojnë rritje dhe maksimalizojnë përfitimet që sjell integrimi.

Duke e mbyllur, i uroj konferencës sukses dhe një sesion të frytshëm 
në diskutimet që vijojnë.

Faleminderit!
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Edi Rama*
FJALË PËRSHËNDETËSE

Banka e Shqipërisë, qendër e pakontestueshme graviteti

Përshëndetje të gjithëve!

Me lejen tuaj, dëshiroj të shpreh kënaqësinë që në këtë konferencë 
vjetore të Bankës takova disa miq të mirë të këtij vendi, që e kanë 
shoqëruar Shqipërinë në një proces tejet unik, si procesi i kalimit 
nga diktatura në një demokraci funksionale. Dua të përshëndes në 
mënyrë të veçantë z. Marek Belka, një prej mendjeve të ndritura që 
e kanë këshilluar qeverinë shqiptare në të shkuarën, po ashtu edhe 
z. Mario Blejer që është sot këtu me ne, si dhe mikun tonë Erik 
Berglof, që për vite me radhë ka dhënë një kontribut të çmuar, sa 
herë që i është kërkuar të japë opinionin e tij lidhur me sfidat tona.

50 vjet më parë, kur Bashkimi Evropian sapo kishte dalë nga pelenat 
dhe duhet ende të provonte rezultatet e shkëlqyera të gjysmëshekullit 
që pasoi, Banka Qendrore e Suedisë pati organizuar një konferencë 
ndërkombëtare me të njëjtën pyetje që sot, ne në Shqipëri ia bëjmë 
vetes: “Bankat qendrore përballë sfidës së integrimit”. Guvernatori i 
atëhershëm i Bankës Qendrore të Suedisë, Per Asbrink, parashikonte 
se roli i bankave qendrore do të ndryshonte ndër vite, duke mos 
* Edi Rama, Kryeministër i Shqipërisë.
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qenë më vetëm ruajtëse të ekuilibrave të brendshëm dhe kamerdarja 
e fundit e shpëtimit përpara krizave. Sipas tij, bankat qendrore do të 
bëheshin gjithmonë e më përcaktuese në ekuilibrat globalë.

Faktikisht, e parë me sytë e 50 viteve më pas, kjo nuk është kurrë më 
e vërtetë se në ditët e sotme, kur politikat monetare i kanë kapërcyer 
kufijtë kombëtarë dhe janë më shumë se asnjëherë të ndërlidhura 
pazgjidhshmërisht me njëra-tjetrën.

Sot, në një vend si Shqipëria, ku është ngritur pyetja e integrimit 
evropian, me tërësinë e kushteve që duhen përmbushur, por dhe 
me tërësinë e kushteve të reja që krijon për vendin, Banka Qendrore 
është përballë nevojës për t’i dhënë një përgjigje të përshtatshme 
kësaj pyetjeje. Është një pyetje në dukje e thjeshtë, por shumë 
komplekse në të gjithë përbërësit e sfidës së integrimit, pasi, siç 
tregojnë dhe përvojat e vendeve të tjera, ndërkohë që kanë kaluar 
procesin që shtrihet para nesh, nuk është një përgjigje shabllone, 
dhe për më tepër, në një ekonomi që ka ndryshuar përgjithmonë pas 
krizës financiare të 2008-ës.

Sidoqoftë, ajo që mund të thuhet me plot gojën është se Banka 
e Shqipërisë është një ndër ato institucione, ndoshta i vetmi që 
rrezaton një qëndrueshmëri konstante në të gjithë periudhën e 
ekzistencës së vet pas rënies së komunizmit. Ka bërë një punë të 
lavdërueshme vijimësisht, për të përballuar pasoja në momente të 
caktuara dramatike dhe, pa diskutim, ka pasur një rol jashtëzakonisht 
pozitiv edhe në përballjen me periudhën pas krizës, duke qenë në 
vijimësi një pikë referimi për të gjithë.

Besoj që, nëse nuk i kam gabim llogaritë, është i vetmi institucion 
në këtë vend që nuk është anatemuar nga njëra palë për llogari të 
kacafytjes me palën tjetër. Besoj se kjo mjafton, edhe e vetme, për ta 
kuptuar dhe për ta përcaktuar Bankën e Shqipërisë si një qendër të 
rëndësishme dhe të pakontestueshme graviteti. Kjo padiskutim është 
meritë e ekipit, është meritë e drejtimit, e bordit, e guvernatorëve, 
njëri pas tjetrit dhe është një trashëgimi shumë e çmuar që ne jo 
vetëm nuk kemi luksin ta vëmë në pikëpyetje, por përkundrazi, sa 
herë na kërkohet, kemi detyrimin ta mbrojmë dhe ta ndihmojmë që 
të pasurohet më tej si e tillë.



31

Unë nuk dua të marr kohë për të folur për ekonominë shqiptare sot, 
pozita e të cilës është e lidhur pa diskutim edhe me rolin përcaktues 
në vijimësi të bankës qendrore. Përzierja e vështirë e axhendës së 
reformave dhe politikave fiskale të qeverisë në këto vite të fundit, 
me politikën monetare të Bankës së Shqipërisë ka rezultuar e 
suksesshme në funksion të zhvillimit të ekonomisë kombëtare dhe 
reformat strukturore mbeten fokusi ynë kryesor. Domosdoshmëria 
për t’i dhënë qëndrueshmëri, rritjes evidente dhe të vazhdueshme 
ekonomike mbetet sfida jonë kryesore. Banka e Shqipërisë përbën 
një mbështetje shumë solide, por në të njëjtën kohë edhe një garanci 
shumë të fortë në raport me qeverinë tonë dhe me çdo qeveri që, 
edhe për shkak të pozicionit solid dhe tërësisht të pavarur të Bankës 
së Shqipërisë, ka një horizont shumë më të kufizuar, në kuptimin më 
pozitiv të fjalës.

Një gjë dua të sjell në vëmendje këtu, që në bashkëpunim me Bankën 
dhe patjetër me institucionet financiare ndërkombëtare, reforma 
jonë për reduktimin e kredive me probleme është një nga pikat më 
domethënëse në të gjithë hartën e fushave ku ne kemi prekur thellë 
organizmin e funksionimit të sistemit të Shqipërisë. Faktikisht, katër 
vjet më parë kishim 24% kredi të këqija. Sot, niveli i tyre është në 
13%. Besoj që është një shembull domethënës për ecurinë në tërësi, 
por edhe për funksionimin e bashkëpunimit me Bankën e Shqipërisë 
që, jam i bindur, do të vazhdojë të rezultojë pozitiv në vijim, përgjatë 
ciklit të dytë të reformave që ne po ndërmarrim.

Banka e Shqipërisë do të jetë e dyta fitore pas lirisë, thoshte Ismail 
Qemali në vitin 1913, kur shteti i porsakrijuar shqiptar nisi përpjekjen 
e parë për të ndërtuar themelet e një banke kombëtare dhe ma ha 
mendja se sot, në 2018-n, Banka e Shqipërisë e ka përmbushur më 
shumë sesa vetë Shqipëria, por dhe se shumëkush tjetër, ëndrrën e 
Ismail Qemalit.

Unë uroj çdo të mirë për gjithë aktorët dhe garantët e funksionimit 
të Bankës së Shqipërisë. Më vjen shumë mirë që jam i pranishëm sot, 
i ftuar në këtë konferencë. Shpresoj që fjala ime të mos ketë qenë e 
gjatë, si zakonisht, dhe as e mërzitshme, si zakonisht.

Faleminderit!
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Shumë faleminderit! Është kënaqësi për mua të vizitoj për herë të parë 
Shqipërinë dhe jam i lumtur që kam mundësinë të flas përpara kësaj 
audience të nderuar që ka mbledhur bashkë shumë bankierë qendrorë 
të mirënjohur. Shumë prej jush i kanë parë nga një këndvështrim 
tjetër disa nga çështjet mbi të cilat bazohet diskutimi im. 

Sot dëshiroj të flas mbi atë çka përbën edhe temën e kësaj konference: 
Cili është “normaliteti i ri” për bankat qendrore? Mendoj ta nisim 
nga praktika për të mbërritur tek teoria. Siç do ta pohojnë edhe 
Guvernatorët e pranishëm, dhjetë vitet e fundit kanë qenë periudha 
jo të zakonshme për politikën monetare. Bankat qendrore, të 
detyruara nga rrethanat, ndërmorën një sërë masash të pazakonta 
dhe të pashembullta. Fatkeqësisht, shumica e këtyre masave nuk 
ishin rezultat i një studimi të kujdesshëm akademik dhe njohurive të 
akumuluara ndër dekada që kulmonin me ndërmarrjen e veprimeve 
të politikave. Që nga lehtësimi sasior, tek linjat e këmbimit të bankave 
qendrore, tek operacionet afatgjata të blerjeve, apo kontrolli i kurbës 
së -eve, - të gjitha politikat e zbatuara nuk mbështeteshin në 
literaturë që i studionte ato në teori apo në mënyrë empirike. Politikat 
u miratuan në përgjigje të krizës dhe për ta trajtuar atë, pra praktika 
bëri hapa para teorisë. 

Ricardo Reis*

BANKA QENDRORE ME “NORMALITET TË 
RI”: NGA PRAKTIKA TEK SHKENCA

* Ricardo Reis, A.W. Phillips Profesor i Ekonomisë, LSE.
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Kanë kaluar dhjetë vite nga fillimi i krizës, dhe tashmë shkenca ka 
arritur dhe është në një hap me praktikën. Kemi filluar t’i kuptojmë 
këto politika, në mënyrë që të vendosim nëse ato duhen harruar 
apo nëse duhet të kthehen në “normalitetin e ri”. Nga perspektiva 
e një shkencëtari apo një akademiku, situata aktuale është shumë 
emocionuese. Dhe pse është kështu? Sepse kemi provuar shumë 
politika të pazakonta gjatë dhjetë viteve të fundit. Ka shumë 
ndryshime në të dhënat e fundit, pra ka hapësirë për të kuptuar 
mënyrën se si disa politika funksionojnë ndërsa disa të tjera jo, kur 
bëhet fjala për politikën monetare dhe makroekonominë. 

Do të ishte disi e çuditshme nëse pas kësaj periudhe dhe pas mësimeve 
të nxjerra prej saj, të mos rivlerësonim atë që është normalitet për 
politikën monetare. Si do të mund të ndodhte që pas 10 vitesh informimi 
dhe eksperimentimi, goditjesh dhe ndryshimesh, “normaliteti i ri” të 
ishte i njëjtë me normalitetin e të shkuarës? Vështirë të besohet se 
mund të ndodhte kështu. Pra më lejoni të ndaj me ju çfarë mendoj 
se kemi mësuar nga eksperimentimet, ndryshimet e të dhënave dhe 
nga politikat e reja, dhe çfarë implikimesh kanë këto mësime për një 
bankë qendrore me “normalitet të ri”. Vetë fjala “i ri” shpreh qartë 
se unë mendoj që ky normalitet nuk do jetë i njëjtë me normalitetin e 
vjetër. Do flas kryesisht nisur nga perspektiva e vendeve të zhvilluara, 
me shembuj nga BQE-ja, Banka e Anglisë, dhe Fed-i, por në fund 
të secilës pikë do përpiqem të nxjerr konkluzione mbi ekonomitë në 
tranzicion që po diskutohen sot në këtë konferencë.

Grafik 1 Madhësia e bilancit

Burimi: Reis.
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Mësimi 1. Madhësia e bilancit 

Çfarë mësuam në lidhje me madhësinë e bilancit? Mësuam se kur 
Rezerva Federale (shënuar me blu në anën e majtë të diagramit të 
mësipërm) e rriti madhësinë e depozitave të bankave në Rezervën 
Federale (ndonjëherë e quajtur vetëm Rezerva) nga afër 0-s në 
afro 1 trilion në një kohë shumë të shkurtër rreth QE1 (njohur si 
Lehtësimi Sasior), normat e interesit në tregjet ndërbankare (shënuar 
me të kuqe në të majtë të diagramit të mësipërm) ranë pikërisht në 
të njëjtin nivel sa dhe interesi i depozitave. Para se të ndodhte kriza, 
interesi i depozitave në SHBA ishte 0%, ndërsa norma ndërbankare 
që synonte Fed-i u luhat gjerësisht midis nivelit 1% dhe 6%, në varësi 
të sjelljes së politikës dhe gjendjes së ciklit të biznesit. Pasi Fed-i 
emetoi një trilion rezerva, këto dy norma praktikisht u njëjësuan. 

Pse ndodhi kjo? Teorikisht, merrni në konsideratë tregun e rezervave. 
Ka një kërkesë të caktuar, pasi depozitat e bankës qendrore luajnë 
rol të rëndësishëm në sistemin tonë të pagesave. Ato (depozitat) 
përdoren nga bankat për të paguar njëra-tjetrën, pasi kontraktojnë 
triliona dollarë detyrime nga përdorimi i parave të krijuara nga bankat 
si kartat e debitit dhe të kreditit prej klientëve të tyre. Kostoja oportune 
e mbajtjes së rezervave është hendeku midis normës së interesit me 
të cilën mund të jepni hua në tregun ndërbankar dhe normës së 
interesit me të cilën do t’i jepni hua bankës qendrore. Nëse i zgjeroni 
mjaftueshëm rezervat e ofertës, në fund e gjithë kërkesa për likuiditet 
nga banka qendrore do të plotësohet. Kostoja do të shkojë 0. 

Këtë mund ta diskutojmë teorikisht bazuar në projeksione paraprake, 
por nga rezultatet konkrete mësuam se kjo pikë arrihet jo kur kalojmë 
3 trilion rezerva, siç kaluam në fund të QE3, por në çastin kur arrijmë 
1 trilion rezerva. Faktikisht, unë as që e di nëse ajo shifër është gjysmë 
trilioni apo 1 trilion, duke qene se rritja ishte shumë e shpejtë gjatë 
QE1. Gjithsesi, pika arrihet diku tek më pak se një trilion. 

Ky duhet të jetë “normaliteti i ri”: një treg i ngopur për rezervat ku 
normat ndërbankare janë shumë pranë niveleve të depozitave. Norma 
e depozitave të BQE-së do të jetë shumë pranë nivelit të normës swap 
ditore dhe norma e fondeve federale të SHBA-së do të jetë shumë 
afër interesit të rezervave. 
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Më parë, nuk e kemi bërë këtë pasi ekzistonte frika se tregu i parasë 
mund të mbyllej. Në fund të fundit, roli i tregut të parasë është t’u 
japë bankave kredi njëditore. Nëse secila bankë e një ekonomie 
do të kishte miliarda të depozituara në bankën qendrore, pse do 
të duhej që të merrte hua nga bankat e tjera? Ekzistonte frika se 
mos tregu i parave do të mbyllej dhe kjo do të shkaktonte probleme 
të ndryshme financiare. Faktet ishin të dukshme, tregjet e parave 
nuk u mbyllën. Tregjet njëditore të euros ende funksionojnë, dhe 
tregu i repos në SHBA është shumë aktiv. Tregu i fondeve federale 
u mbyll pjesërisht, më shumë si pasojë e mangësive në ndërtimin e 
tij institucional; megjithatë, në përgjithësi, tregjet njëditore të parasë 
janë aktive dhe funksionojnë si duhet. Kjo për arsyen se tregjet 
financiare janë të ndara në segmente. Vetëm disa institucione mund 
të depozitojnë në banka qendrore; pjesa më e madhe nuk mundet; 
ndërsa shumë të tjera, edhe nëse do të mundeshin nuk do të deshin. 
Tregjet e parasë do të vazhdojnë të ekzistojnë për të përhapur këtë 
dëshirë të institucioneve të tyre për likuiditet. 

Së dyti, norma bazë nuk është normë ndërbankare, por norma e 
interesit të depozitave në bankën qendrore. Komunikimi i politikës 
monetare shndërrohet në komunikimin se sa do të jetë norma e 
interesit të depozitave. Jo norma e MRO-së1 në rastin e BQE-së. 
Kjo zhvendosje ka ndodhur para 6 vitesh dhe nuk u shoqërua me 
probleme. Tregjet nuk shfaqën panik dhe njerëzit nuk u pështjelluan.
Së treti, në dhjetë vitet e fundit, ka pasur tronditje të mëdha të 
likuiditetit, pra ka pasur ndryshime në kërkesën e bankave për 
likuiditet. Këto nuk janë gjë tjetër veçse zhvendosje të kurbës së 
kërkesës, shënuar me blu. Nëse kurba e ofertës, e shënuar me vijë të 
kuqe, është e zhvendosur mjaft në të djathtë, zhvendosjet në kurbën 
e kërkesës do të bëhen automatikisht. Si rezultat, nuk kemi pasur 
asnjë lloj krize likuiditeti gjatë këtyre tetë viteve të fundit. Sepse, nëse 
kemi një treg të ngopur, eliminojmë primin e likuiditetit. Ekziston 
ende një prim sigurimi, pasi mund të ketë krizë sigurie, por jo krizë 
likuiditeti.

Së katërti, parimi i famshëm i Friedman-it, i cili u mbështet nga 
ekonomistët e Çikagos për dekada me radhë, tashmë është një realitet. 
Parimi shpreh se nëse banka qendrore mund të krijojë likuiditet me 

1 MRO: norma e interesit të operacioneve kryesore të rifinancimit.
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kosto zero, nëpërmjet rezervave të bankës, të cilat përbëjnë likuiditetin 
për sistemin bankar, atëherë kostoja oportune për agjentët privatë për 
mbajtjen e saj nuk do të ekzistojë. Pse të mos shfrytëzojmë diçka 
të cilën mund ta prodhojmë me kosto zero? Pse t’i lësh pa ushqyer 
njerëzit e uritur, nëse mund të siguroni ushqim me kosto zero? Pse t’i 
lëmë bankat në nevojë likuiditeti, nëse mund të prodhojmë likuiditet 
pa kosto? Kemi arritur atë që Bob Lucas për vite me radhë ka thënë 
se do të ishte gostia më e madhe falas në ekonominë monetare. Sa u 
përket rezervave, ne tashmë e kemi arritur.

Si mund të vazhdojmë t’i korrim këto përfitime, duke bërë përpara? 
Këshilli Drejtues i BQE-së ose Komiteti Federal i Tregjeve të Hapura 
në Fed mund të fillojnë të përdorin interesin e depozitave si mjetin e 
tyre të politikës, ashtu si dikur shënjestrohej një normë interesi mbi 
normën ndërbankare, siç ishte Norma e Fondeve Federale.
 
Në lidhje me madhësinë e bilancit nuk ka nevojë për ndonjë 
deklaratë politikash, mjafton të udhëzojmë ekipin që merret me 
tregjet në bankën qendrore që ta ndryshojnë madhësinë e bilancit 
sipas nevojës, në mënyrë që tregu të mbetet i ngopur. Por, si e matim 
këtë? A bëhet fjalë për një trilion apo për gjysmë trilioni? Këtë nuk 
është nevoja ta di as unë e as grupi i punës që merret me tregjet. 
Ata mund të lëshojnë më shumë ose më pak rezerva, duke pasur 
parasysh normat njëditore ndërbankare, në mënyrë që të jenë sa më 
afër normës së depozitave. Gjithashtu, ashtu si dhe në normalitetin 
e vjetër, ku numri i operacioneve të tregjeve të hapura vendosej nga 
ekipi që merrej me tregjet për të zbatuar objektivin për normat e 
interesit, do të vazhdojë të ndodhë edhe në regjimin e ri.

Gjatë normalitetit të vjetër, BQE-ja kishte deficit strukturor 
likuiditeti, pasi gjithmonë kishte shumë pak likuiditet në treg. Sot, 
ajo ka atë që quhet tepricë strukturore likuiditeti. Norma bazë duhet 
të kthehet nga normë kreditimi në normë depozitash. 

Kjo nënkupton një bilanc të BQE-së ose të Fed-it shumë më të madh 
se sa në vitin 2006 - në rastin SHBA-së, afërsisht gjysmë trilioni deri 
në një trilion më të mëdha - por shumë më të vogël se sa janë sot, 
pasi gjendemi disa trilionë mbi nivel. Kjo do t’i shfrytëzonte të gjitha 
përfitimet e përmendura më lart. Për sa i përket BQE-së, nëse ajo 
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ngul këmbë të caktojë patjetër një normë kreditimi, atëherë të paktën, 
nga tani e tutje, ankandet e MRO-së të bëhen të ndara nga njëra-tjetra. 

Diskutimi im prek edhe menaxhimin e flukseve të kapitalit, 
përmendur gjatë konferencës. Si përgjigje ndaj krizave të sigurisë, 
lindin kthime të papritura të kahut të flukseve të kapitalit. Investitorët 
duan të vendosen në vende të sigurta dhe për këtë arsye ata largohen 
nga disa juridiksione dhe vendosen në disa të tjera. Por disa prej 
flukseve lindën si pasojë e krizave të likuiditetit. Ndonjëherë ndodh 
që bankave t’u duhet t’i nxjerrin paratë e tyre nga Shqipëria, për t’i 
çuar ato në Evropë, për arsyen se u nevojitet likuiditet i shpejtë. Nëse 
do të ndiqej një politikë ngopjeje, krizave të likuiditetit do t’u vijë 
fundi. Megjithatë, edhe nëse nuk do të ketë kriza likuiditeti, kjo nuk 
domethënë se nuk do të ketë kriza sigurie. 

•

Grafik 2 Marrja e pozicionit blerës

Burimi: Krishnamurty et al. (2017), Reis (2016).

Mësimi 2. Si e ndryshuan bankat qendrore të vendeve të 
zhvilluara politikën e tyre të normave të interesit? 

Bankat qendrore morën pozicione blerëse. Çfarë dua të them me këtë? 
Në gjashtë vitet e fundit u bë rutinë, për BQE-në, Bankën e Anglisë, 
Fed-in ose Bankën e Japonisë, të flisnin për politikën në drejtim të 
normave afatgjata të interesit. Kur BQE-ja shpall programin e saj të 
tregut të titujve, ose politikat e ndryshme të lehtësimit sasior ose të 
orientimit mbi kahun e pritur të politikës monetare në të ardhmen, 
ajo vlerëson efektin e tyre sa i përket ndryshimit të normave 2-vjeçare, 
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5-vjeçare dhe 10-vjeçare të interesit. Një program që e ul normën 
10-vjeçare në euro, mendohet se ka qenë efektiv. Politika monetare, 
pra, sillet tashmë rreth shënjestrimit të normave afatgjata.

Nga këndvështrimi i zbatimit, kjo politikë ishte e suksesshme. Gjatë 
8 viteve të fundit, BQE-ja ka mbajtur nën vëzhgim kurbën e yield-it 
të të gjitha maturiteteve. Nëse BQE-ja dëshironte të ulte normën 
10-vjeçare, e ulte atë; nëse donte të ulte normën 5-vjeçare, ulte 
normën 5-vjeçare. Sërish, mendimi se banka qendrore ishte e aftë të 
kontrollonte vetëm një normë shumë të shkurtër - normën 1 javore 
ose 90-ditore - dhe frika se, në rast se do të përpiqej të kontrollonte 
një normë 2-vjeçare, ajo do të dështonte, u vërtetua të ishte i gabuar. 

Por a duhet ta bëjë këtë? Nëse arrin kufirin e poshtëm zero vetëm 
në normën afatshkurtër dhe jo në atë afatgjatë, atëherë marrja 
e pozicionit në blerje është një mënyrë për të rritur aktivitetin e 
vërtetë. Kjo është një mënyrë për të siguruar një nxitje të mëtejshme 
dhe për të forcuar angazhimin për shënjestrimin e inflacionit. 
Pse? Sepse duke synuar normat afatgjata, banka qendrore synon 
normat reale të interesit plus inflacionin afatgjatë të pritur. Duke 
synuar normat afatgjata, gjatë periudhave me pasiguri të lartë, banka 
qendrore komunikon angazhimin e saj për objektivin afatgjatë të 
inflacionit. Në rastet kur nuk ekziston më mundësia e shfrytëzimit të 
normës afatshkurtër, është e rëndësishme të sigurohet një spirancë 
e qëndrueshme, të vazhdohet me ofrimin e sinjaleve për kahun e 
politikës, dhe kjo mund të arrihet nëpërmjet një norme afatgjatë.

A ka kufizime për këtë politikë? Është e mundur. QE3 apo raundet 
e mëtejshme të QE-së ishin shumë më pak efektive sesa QE1. Mund 
të ketë kthime në rënie të ndërhyrjeve të bankës qendrore, por marrja 
e pozicionit në blerje ishte e rëndësishme për të mbajtur inflacionin e 
ankoruar, p.sh. në rastin kur ekzistonin dyshime në SHBA, në vitin 2009.

A pati QE-ja ndikim të madh tek pritjet e inflacionit? Në momentin 
që tregu i rezervave ngopet, vështirë të ketë ndikim të madh. Në 
periudhën e QE3, politika kishte praktikisht zero efekt mbi pritjet e 
inflacionit. Ndodhi që kthimet u ulën, ndaj edhe pse kishte ankorim, 
kishte gjithnjë e më pak shtysë për miliarda eurot shtesë të raundeve 
të njëpasnjëshme të QE-së.
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Çfarë lidhje ka “pozicioni në blerje” me diskutimet në këtë 
konferencë? Në lidhje me politikën në të ardhmen, bankat qendrore 
mund të vendosin që të mos vazhdojnë më me stimulin monetar. 
Nëse do të ndodhë kështu, atëherë bankave qendrore nuk do t’u 
duhet vetëm të rrisin normën afatshkurtër, por edhe devijimin e 
normës afatgjatë nga ekuilibri i saj afatgjatë. Në të njëjtën kohë, 
stanjacioni i vazhdueshëm ka bërë që niveli real i interesit të bjerë. 
A do të rritet apo do të ulet niveli nominal afatgjatë në një yield 
10-vjeçar të një obligacioni (bundi) gjerman në 24 muajt e ardhshëm? 
Ky do të jetë përcaktuesi thelbësor i qëndrimit të politikës. Dhe kjo 
do të ketë pasoja të rëndësishme për vendet si Shqipëria, për sa i 
përket fluksit të kapitalit dhe kostos së investimit. Kushtojini po aq 
vëmendje lëvizjes së normave afatshkurtra që do të bëjë BQE-ja në 
fund, sa i kushtoni normës afatgjatë të interesit. Norma 10-vjeçare e 
bundit është një përcaktues kryesor për drejtimin e fluksit të kapitalit 
brenda dhe jashtë Eurozonës dhe politikat e “pozicionit në blerje” e 
kanë kthyer atë në objektiv të politikave. 

Grafik 3 Përbërja e bilancit

Burimi: Reis.

Mësimi 3. Përbërja e bilancit

Banka e Anglisë ofron një shembull të mirë, ku dëshiroj të fokusohem. 
Si të gjitha bankat qendrore, në pasivet e saj, ajo ka rezervat e veta 
afatshkurtra, depozitat njëditore të bankave. Në të shkuarën, në 
aktive ajo kishte obligacione afatshkurtra të qeverisë, obligacione 
afatshkurtra me afat maturimi nga tri muaj deri në një vit. Me ardhjen 
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e krizës, kjo ndryshoi. Banka e Anglisë sot ka një bilanc pothuajse 
tërësisht të përbërë nga obligacionet afatgjata të qeverisë - obligacionet 
afatgjata me afat maturimi 5, 10 ose mbi 20 vjet. 

Çfarë kemi mësuar nga kjo?

Kur një bankë qendrore krijon një zhbalancim të tillë midis detyrimeve 
dhe aktiveve të saj, ashtu si çdo institucion tjetër financiar, ajo është 
e ekspozuar ndaj fitimeve dhe humbjeve. Nëse ka mospërputhje 
në bilanc, atëherë: ose do të fitoni para, në qoftë se jeni institucion 
financiar, sepse pikërisht këtë po përpiqeni të arrini; ose do të 
përballeni me rrezikun e humbjes së parave, gjë që do të përbënte një 
problem më të madh për një rregullator apo politikëbërës. Për shkak 
të mospërputhjes midis maturitetit të aktiveve dhe detyrimeve, bëhet 
e mundur, ashtu si në disa raste, që luhatjet në pjerrësinë e kurbës 
së normave të interesit të përkthehen në fitime dhe humbje për 
bankën qendrore. Dikur, kur banka qendrore i kishte të balancuara 
aktivet dhe detyrimet e saj, ajo gjithmonë kishte një fluks shumë 
të qëndrueshëm të të ardhurave nga senjorazhi2 që do të mund të 
kalonin tek thesari. 

Sot, bankat qendrore janë objekt i rrezikut që lëvizje të papritura në 
kurbën e normës së interesit mund të sjellin dhe banka qendrore, në 
disa vite, mund të humbasë para. Atëherë mund të ketë të ardhura 
negative, pra mund të mos ia dalim t’i dërgojmë çekun e përvitshëm 
autoriteteve fiskale. Kjo sigurisht që nuk do t’i bënte ato të lumtura. 
Pse është e rëndësishme kjo? 
 
Në qoftë se një bankë qendrore me kalimin e kohës do të ketë një 
bilanc më të madh, atëherë ky zhbalancim do të jetë i pranishëm në 
periudha me kushte konvencionale. Bankat qendrore do të duhet të 
zhvillojnë instrumentet brenda mandatit të tyre për të përballuar të 
ardhurat negative; të rikapitalizohen në disa situata; ose të sigurohen 
ndaj humbjeve të ardhshme; apo pasi humbjet të kenë ndodhur, të 
mundin t’i rifitojnë ato, duke qenë në gjendje të mbajnë dividendët e 
ardhshëm. Vetëm atëherë bankat qendrore do të kenë aftësi paguese.

2 Seigniorage: Diferenca midis kostos së prodhimit të parasë me vlerën nominale të stampuar në 
të. 
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Aftësia paguese përkthehet në pavarësi. Deri në çfarë mase një bankë 
qendrore është e pavarur nga autoritetet fiskale? A mund të marrë 
vendime pa pasur nevojë të kërkojë rikapitalizim tek autoriteti fiskal? 
Aftësia paguese ka të bëjë me mbështetjen fiskale. Një kompani apo 
një bankë që humbet para, shqetësohet të mos humbasë mbështetjen 
e kreditorëve dhe të aksionarëve të saj. Këtë ne e quajmë paaftësi 
paguese. Një bankë qendrore është në vështirësi financiare nëse 
humbet mbështetjen e aksionarëve të saj, të cilët presin fluks të 
dividendit. Aksionari në këtë rast është autoriteti fiskal. 

Si mund të shmanget paaftësia paguese në kohë normale? Një mënyrë 
është që thjesht të kthehemi në “normalitetin e vjetër”, dhe të kemi 
vetëm aktive afatshkurtra. Por, në periudha jo të zakonshme, marrja 
e pozicionit në blerje është një veprim shpesh i dëshirueshëm nga 
politika monetare, por kur nuk ka një të tillë, kjo bëhet nëpërmjet 
mbajtjes së aktiveve afatgjata, dhe siç kemi parë, është eventualisht 
e pashmangshme. Çfarë duhet bërë në kohë normale është që të 
përgatitemi për hendeqet midis aktiveve dhe pasiveve në periudha 
jokonvencinale. 

Një bankë qendrore mund ta bëjë këtë duke u marrë seriozisht 
me administrimin e rrezikut. Një hap thelbësor është përdorimi i 
instrumenteve standarde të administrimit të tij, për të kuptuar fitimet 
dhe humbjet e mundshme nga të ardhurat në portofol. Por është 
e rëndësishme – në këtë pikë banka qendrore është unike dhe e 
ndryshme nga bankat e tjera – që administrimi i rrezikut të kuptohet 
gjithmonë i lidhur me mbështetjen fiskale që gëzon. Banka e Anglisë 
bleu obligacione afatgjata, por mori edhe mbështetje fiskale të qartë 
në kuptimin e një dokumenti zhdëmtimi nga Thesari, i cili thoshte se 
në pozicionin e gjendjen e portofolit të saj në blerje, çdo humbje do 
të përballohej menjëherë prej tij. Si rezultat, nga një këndvështrim i 
administrimit të rrezikut, Banka e Anglisë nuk kishte asnjë rrezik për 
aktivet e saj afatgjata. Pra, ajo ka bilanc shumë të sigurt. 

BQE-ja, nga ana tjetër, ka një bilanc me rrezik shumë të lartë. Rregullat 
e Maastricht-it nënkuptojnë se, mundësia për t’u rikapitalizuar - e cila 
duhet të miratohet në mënyrë unanime në Këshillin Evropian - është 
tejet e kufizuar. 
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Duke iu rikthyer temës së kësaj konference, këto rreziqe dhe mënyrat 
si bankat qendrore i administrojnë, do të ndikojnë në të ardhmen, 
se cilat aktive do të blejnë ato. Në veçanti, në të ardhmen do të 
ndikojnë mënyrën se si bankat qendrore administrojnë mbajtjet e 
tyre në monedhë të huaj, dhe se çfarë mbështetje fiskale kanë. 
Vendet e Amerikës Latine e mësuan këtë shumë kohë më parë. 
Rezervat valutore të bankës qendrore, teknikisht mbahen nga 
qeveria, por administrohen nga banka qendrore. Nëse arrihet me 
sukses dezinflacioni, kursi i këmbimit mbiçmohet dhe për rrjedhojë 
rezervat valutore kanë vlerë gjithmonë e më të vogël në monedhën 
vendase dhe kjo sjell humbje të mëdha. Kështu, gjendja financiare 
kërcënohet. Në këtë situatë u gjendën bankat qendrore në Amerikën 
Latine, duke qenë plotësisht të mbështetura nga ana fiskale në kursin 
e këmbimit të mbajtjeve të rezervës valutore. 

Grafik 4.  Likuiditeti/programet e  kreditimit

Burimi: Bahaj, Reis (2018).

•

Mësimi 4. Likuiditeti dhe programet e kreditimit

Gjatë krizës, linjat e marrëveshjeve swap të bankës qendrore ishin 
efektive në ndalimin e blerjeve të larta të aktiveve në dollarë, 
në përballimin e dështimeve të bankave të Eurozonës, dhe në 
reduktimin e kostove financiare në monedhë të mbrojtur. Bankat 
evropiane ishin të ekspozuara ndaj investimeve afatgjata në tregun 
e SHBA-ve, financuar nga tregjet e parasë në dollarë amerikanë. 
Kur tregjet e dollarit amerikan u tërhoqën në periudhën 2009-2010, 
shumë banka evropiane ishin në prag kolapsi. Linjat e marrëveshjeve 
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swap në dollarë amerikanë, të vendosura nga Fed-i dhe BQE-ja, si 
dhe nga disa banka qendrore, ishin thelbësore për t’i lejuar BQE-së 
të ofronte si huadhënëse e fundit në radhë në dollarë tek bankat në 
Eurozonë, duke parandaluar shitjen e aktiveve në dollarë nga ana e 
tyre dhe duke shmangur kështu humbjet. Të dhënat tregojnë se lidhur 
me kostot e mbrojtjes së financimit të tyre në bazë të monedhës, në 
kuptimin e marrëveshjeve swap në monedhë të huaj, këto veprime 
kanë një ndikim të madh në monedhën e linjës së marrëveshjeve 
swap, ndërsa për monedhat që nuk janë në linjën e marrëveshjeve 
swap nuk është kështu. Në grafik jepet krahasimi i marrëveshjeve 
para dhe pas një ndryshimi të vogël në linjën e marrëveshjeve swap. 
Me fjalë të tjera, kostoja e mbrojtjes nga rreziku i kursit të këmbimit 
në lidhje me dollarin ra konsiderueshëm në përgjigje të linjave të 
marrëveshjeve swap të Fed-it. Bankat shqiptare nuk e patën këtë luks. 
Kostoja e mbrojtjes së ekspozimit të tyre ndaj dollarit gjatë krizës qe 
shumë e madhe. 

Përse janë të nevojshme linjat e marrëveshjeve swap? Për arsye se sot 
investimet financiare dhe financimi i tregut janë globale. Kompanitë 
dhe bankat investojnë në dollarë, euro, jen japonezë, dhe në monedha 
të tjera në shumë vende jashtë juridiksionit të tyre. Të jesh huadhënës 
i fundit në radhë në nivel plotësisht kombëtar është në përputhje 
me tregun financiar global. Nëpërmjet këtyre linjave, ne duhet të 
krijojmë një huadhënës të fundit në radhë në nivel global. Kështu 
që BQE-ja mund të jetë huadhënësi i fundit në radhë i mbështetur 
nga Fed-i, duke qenë ky i fundit huadhënësi i fundit në radhë i BQE-
së në dollarë. Kufizimet për to qëndrojnë në faktin se këto janë 
marrëveshje dypalëshe, ndryshe nga ato shumëpalëshe. Fed-i mund 
t’i anulojë këto linja, ose t’ia japë ato BQE-së, por jo Shqipërisë, 
Indisë, Pakistanit, apo ndonjë vendi tjetër. Është e rrezikshme të 
jetosh në një botë financiare ku megjithëse huadhënësit e fundit 
në radhë duhet të jenë institucione të qëndrueshme, je i detyruar 
të mbështetesh në marrëveshje dypalëshe që mund të ndryshojnë 
shpejt, sipas ndryshimeve të papritura dhe të menjëhershme të 
politikës dhe politikë monetare. 

Ekzistenca e një huadhënësi të fundit në radhë në një sistem 
financiar kombëtar, siç kemi mësuar 200 vjet më parë nga Walter 
Bagehot, është thelbësore për të ndalur panikun, flukset e sigurisë 
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dhe ndërprerjet e menjëhershme. Në qoftë se nuk do të kishte linja 
të marrëveshjeve swap në dollarë, mund të ishim përballur me një 
ndërprerje të menjëhershme në Eurozonë, e cila do të shoqërohej 
me një kolaps të euros dhe një katastrofë të pamasë globale, të 
ngjashme me atë që kaluam në nivel kombëtar, kur huadhënësit 
vendas të fundit në radhë nuk mjaftonin për të zgjidhur situatën, si 
Irlanda ose Islanda. 

Grafik 5. Dy sfida fiskale

Burimi: Reis (2018), Shiratsuka (2017).

•

Mësimi 5. Sfidat fiskale 

Në pjesën e mbetur të prezantimit tim, do trajtoj dy sfida fiskale, dy 
mësime të nxjerra që mbeten ende për t’u mësuar. 

Mësimi i parë që u mësua apo rimësua - që megjithëse shumë vende 
e njohin mirë, ekonomitë e zhvilluara duket se e kanë harruar - është 
se, në fund të fundit, kur nuk i ankoroni pritshmëritë për inflacionin, 
vetëm politika fiskale mund t’i riankorojë ato. Në Washington, FMN-
së shpesh i referohen me një farë simpatie se “është më së shumti 
fiskale”, duke mbështetur mendimin se ndalimi i hiperinflacionit 
bëhet përmes reformës fiskale. Pra, kontrolli mbi nominalin rifitohet 
nëpërmjet qasjes fiskale.

Një ekonomi e zhvilluar si BQE-ja, që për 20 vite ka përfituar nga 
mundësia për të ankoruar pritshmëritë për inflacionin - gjatë gjithë 
periudhës së krizës, pritshmëritë afatgjata për inflacionin nuk ranë 
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nën nivelin 1.8% - mund të mos e përfillë pjesën fiskale. Lidhur me 
këtë, politika monetare është e pavarur nga politika fiskale. Japonia, 
nga ana tjetër, pavarësisht se ka një objektiv inflacioni prej 2%, që 
këtu paraqitet në krye të boshtit, ka qenë e aftë të ketë pritshmëri 
në rritje për inflacionin. Pavarësisht shiritave rozë dhe shigjetave që 
tregojnë politikat e shumta të ndërmarra prej saj, secila prej këtyre 
politikave është një politikë monetare pa ndonjë ndërveprim apo 
angazhim fiskal. Nëse veprohet kështu, ankora e pritshmërive nuk 
mund të ndryshojë. Ky është një mësim i vjetër tashmë i rimësuar 
edhe nga ekonomitë e zhvilluara. 

Sfida e dytë fiskale ka të bëjë me politikën makroprudenciale. 
Përtej problemit të detyrave apo bashkërendimit me objektivat e 
tjerë të politikës monetare, një çështje tjetër kryesore për politikën 
makroprudenciale është fakti se diferenca mes rregullimit dhe 
represionit është shumë e vogël. Publikut i është thënë të blejë aktive 
të sigurta dhe se të tilla janë obligacionet e qeverisë. Nuk është rastësi 
që rritja e rregullimit ka ndodhur njëkohësisht me rritjen e primit të 
sigurisë së obligacioneve të qeverisë, pasqyruar në norma mjaft të 
ulëta mbi obligacionet gjermane dhe bonot e thesarit të SHBA-ve. 

Kjo do të thotë se, ndërsa ne të gjithë jemi trajnuar si bankierë 
qendrorë apo studentë të politikës monetare duhet të mos tundohemi 
nga shtypja e monedhave për të gjeneruar fitim nga senjorazhi dhe 
të ardhura fiskale – për dekada të tëra kemi krijuar institucione për 
t’i rezistuar tundimeve. Gjithashtu, duhet të jemi të ndërgjegjshëm 
se, kur të përballemi me krizën fiskale të radhës, do të jetë shumë 
tunduese për zyrtarët e thesarit që të kërkojnë një burim të ardhurash 
të shpejta. Megjithëse nuk mund ta udhëzojnë bankën qendrore që të 
shtypë para, ata mund të kërkojnë shtrëngim të politikës prudenciale, 
që obligacionet e qeverisë të ruhen në mënyrë të sigurt. Nëse mendoni 
se kjo nuk mund të ndodhë, shihni se çfarë u ndodhi bankave italiane 
që mbanin obligacioneve italiane gjatë 18 muajve të fundit. 

Në këtë këndvështrim duhet ta shohim pavarësinë e bankave 
qendrore. Ekzistojnë shumë instrumente që e pengojnë Ministrinë 
e Financave në Shqipëri që të kërkojë nga banka qendrore të shtypë 
para, sepse e dimë sa shpejt kjo mund të shkaktojë hiperinflacion. 
Duhet gjetur mënyra për ta penguar edhe kur bëhet fjalë për 



47

makroprudencialitetin. Të paktën, ky tundim duhet disiplinuar, 
përndryshe në krizën e ardhshme do të ketë hiperinflacion. 

Në këtë konferencë, u diskutua shumë për FinTech-un. Më lejoni të jap 
tre mendime mbi të dhe bankën qendrore, lidhur me politikën fiskale. 

I pari lidhet me problemin që Riskbank (banka qendrore e Suedisë) ka 
ndeshur tashmë. Në qoftë se përdorimi i monedhës bie me shpejtësi, 
si ndodhi në Suedi, atëherë të ardhurat nga senjorazhi shemben. Në 
fund të fundit, një bankë qendrore krijon burime duke prodhuar 
para, pra duke shtypur copa letre me figura të bukura në to, të cilat 
njerëzit janë të gatshëm t’i mbajnë dhe t’i shkëmbejnë me të mira 
materiale. Nëse publiku nuk dëshiron të mbajë monedhë në letër, 
nuk do të ketë më të ardhura për bankën qendrore. Ne jemi mësuar 
me këtë ekuilibër të këndshëm, ku banka qendrore jep copa letre dhe 
merr të ardhura. Ato shërbejnë për të paguar pagat e punonjësve të 
tyre dhe pjesën e mbetur e kthejnë tek thesari. Kur këto të ardhura 
shkojnë drejt zeros, ne na duhet të financojmë bankën qendrore në 
një mënyrë tjetër. Ndoshta kjo mund të bëhet duke rritur kapitalin e 
bankës qendrore. Rezerva Federale a ka kapitalin pothuajse zero, pasi 
fluksi i senjorazhit është shumë i mirë. Sot Riskbank ka një kapital 
të lartë dhe po diskuton për ta rritur edhe më tej atë sepse duhet të 
nxjerrë dividentët e kapitalit të saj për të financuar operacionet. 

Së dyti, duhet trajtuar çështja e kriptomonedhave dhe inovacioneve 
FinTech. Si e tha dhe Ousmene më herët, ka shumë variacion në 
FinTech, kriptomonedha dhe të tjera. Pyetja që merr vëmendje është 
se deri në çfarë mase, kriptomonedhat do të zëvendësojnë monedhën 
e prodhuar nga bankat qendrore. Është e rëndësishme të theksohet 
se kjo nuk ka ndodhur deri më sot. Kur njerëzit entuziazmohen nga 
monedha bitcoin, kjo ndodh pasi ata entuziazmohen nga shuma 
në dollarë apo në euro që marrin në këmbim të monedhës së tyre 
bitcoin, dhe jo për gjërat që mund të blejnë me to. Shumë pak të 
mira janë blerë dhe paguar me bitcoin. Por çfarë tregon kjo? Kjo 
tregon se monedha e bankës qendrore, të cilën ne e quajmë paraja 
jashtë bankave, vazhdon të jetë thelbësore për krijimin e parasë 
së brendshme nga sektori financiar, qoftë kjo për të kontrolluar 
llogaritë, kreditë, kartat e kreditit e të tjera, nëpërmjet shumëfishuesit 
të parasë. Çfarë po mësojmë nga kriptimi dhe FinTech-u është se 
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koeficienti i parasë do të ndryshojë. Një dollar ekstra i monedhës së 
rezervës, nënkupton krijimin e më shumë dollarëve apo bitcoin-eve. 
Kjo nuk do të thotë se bankat qendrore janë më pak të fuqishme. Ato 
janë më shumë të fuqishme. Sot dollari apo euroja ekstra që shtypet 
ka një efekt më të madh të shumëfishtë. Kështu që duhet të bëhet 
kujdes. Kriptomonedha nuk e kërcënon fuqinë e politikës monetare, 
por e forcon atë. Kjo mund t’i frikësojë bankierët qendrorë, pasi 
edhe impakti i gabimeve forcohen. Megjithatë kjo është e vërteta 
mbi efektin e kriptomonedhës. 

Së treti, lidhur me transmetimin e politikës monetare, ajo mund të 
përçohet më shpejt nëpërmjet inovacioneve financiare. Veprimet e 
bankave qendrore do të shfaqen më shpejt në normat e tjera të interesit. 

Përfundime

Më lejoni ta mbyll fjalën time mbi “normalitetin e ri” me çfarë 
mendoj se shkenca ka mësuar nga praktika, dhe se shpresoj që 
shkenca do të ofrojë informacion për praktikën e ardhshme. Më 
lejoni që në shembullin tim të përdor BQE-në si banka qendrore më 
e afërt e një ekonomie të zhvilluar. Në qoftë se shkenca ka sukses në 
informimin e praktikës së ardhshme, në pak vite, BQE-ja do të ketë 
një bilanc më të madh se më parë. Ndoshta, jo në përmasat që ka 
sot, por gjithsesi një bilanc më të madh, mbase 2 trilion euro. Së dyti, 
në terma jokonvencionalë, do të ketë zhvendosje në komunikimin 
dhe fokusin e politikës nga norma afatshkurtra në norma afatgjata. 
Së treti, këto veprime do të mbështeten nga një departament solid 
i administrimit të rrezikut, i cili kupton se administrimi i rrezikut 
në një bankë qendrore ka të bëjë me ndërveprimet e rreziqeve 
fiskale. Së katërti, BQE-ja do të sigurojë huadhënësin e fundit në 
radhë për bankat shqiptare, rumune apo polake, nëpërmjet linjave 
të marrëveshjeve swap, që nga ana e tyre nuk do të jenë një zgjidhje 
dypalëshe diskrete, por një lehtësi e qëndrueshme shumëpalëshe. E 
pesta, falë një mandati të ti, politika makroprudenciale duhet të jetë e 
pavarur nga autoriteti fiskal . E gjashta dhe e fundit, FinTech-u e bën 
politikën monetare më të fuqishme, por edhe gabimet e saj i bën më 
të kushtueshme. 

Shumë faleminderit!
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SESIONI I PARË: 

POLITIKA MONETARE NË 
NORMALITETIN E RI

Paneli shqyrton elementet kyçe për “normalen e re” të politikës 
monetare dhe bankingun qendror në ekonomitë e zhvilluara, 

si dhe vlerëson pasojat e tyre për ekonomitë në zhvillim, në 
veçanti, për ekonomitë e vogla e në zhvillim dhe të angazhuara 

në procese integruese në “sferën e politikave” të BQE-së.

Moderator: Piroska NAGY-MOHACSI, 
Drejtore e Programit, Instituti LSE për Çështjet Globale
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Mirëmëngjesi të gjithëve,

Si fillim dëshiroj të falënderoj Guvernatorin Sejko, Bankën e 
Shqipërisë, LSE-në, Piroshkën, Marion, Erikun dhe të gjithë ata që 
punuan për organizimin e kësaj konference. Kjo është hera ime e 
parë në Shqipëri dhe ky vend dhe arritjet tuaja më kanë lënë shumë 
mbresa.

Duke e parë larminë e ekonomive të vogla e të hapura në të 
gjithë globin, mendoj se vendi juaj ka një avantazh të madh. Në 
këndvështrimin tim, ju keni regjimin e duhur makroekonomik. Me 
këtë dua të them se keni një bankë qendrore të pavarur, një politikë të 
shëndetshme fiskale, shënjestrim inflacioni, shoqëruar nga një kurs 
fleksibël këmbimi etj. Prandaj, unë mendoj se ky kuadër, dhe ecuria 
shumë e mirë e tij, është një bazë tepër e dobishme për zhvillimet e 
ardhshme, përfshirë negociatat me Bashkimin Evropian.

Kam vetëm një këshillë modeste për Guvernatorin Sejko në lidhje 
me aspektin e komunikimit të bankës qendrore. Nga përvoja ime në 
Izrael, do të sugjeroja që në vend që ta quani programi i deeuroizimit, 
mund ta quani programi i “lekëzimit”. Ishte ky thjesht një sugjerim 

Leonardo Leiderman*

RIKONCEPTIMI I SHËNJESTRIMIT TË 
INFLACIONIT: DISA MËSIME NGA IZRAELI

* Leonardo Leiderman, Jack dhe Lisa Yael Profesor i Studimeve Ekonomike Krahasuese, Shkolla 
e Ekonomisë në Berglas, Universiteti i Tel Avivit, Izrael. 
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nisur nga këndvështrimi i semantikës. Mund të sjell si shembull 
rastin e Gjeorgjisë ku e quajtën procesin Larisatsia ose Larization. 
Kjo e theksoi më shumë rolin në rritje të monedhës vendase nën 
regjimin e ri.

Sidoqoftë, do të doja të ndaja me ju një mesazh shumë të rëndësishëm 
nga përvoja ime në Izrael lidhur me shënjestrimin e inflacionit. 
Paraprakisht më duhet ta pranoj se është një mesazh i cili lë hapësira 
për diskutime. Duke qenë se nuk kam një teoremë apo rezultate 
ekonomike që do të dëshmonin se ideja në vijim është e drejtë, 
shumë ekonomistë të shquar si Barry Eichengreen, Eswar Prasad, 
Claudio Borio dhe të tjerë, kanë mbrojtur pikëpamjen të cilën unë 
do të doja ta parashtroja.

Mandati tipik ligjor për një bankë qendrore të pavarur përfshin tre 
synime kryesore: stabilitetin e çmimeve, mbështetjen e aktivitetit 
në ekonominë reale (veçanërisht kur kjo nuk rrezikon stabilitetin e 
çmimeve) dhe stabilitetin financiar. Tani, që prej futjes së inflacionit 
të shënjestruar, bankat qendrore kanë theksuar në politikat e tyre 
aktuale dy synimet e para: shënjestrimin e inflacionit apo stabilitetin e 
çmimeve dhe mbështetjen e punësimit apo aktivitetit në ekonominë 
reale, për aq sa është e mundur. 

Siç ndodh rëndom, e gjithë çështja e stabilitetit financiar u trajtua 
përmes mjeteve makroprudenciale. Kështu ndodhi edhe në Izrael, 
veçanërisht në kohën e Guvernatorit Stanley Fischer, i cili e mbronte 
me këmbëngulje këtë pikëpamje. Besoj se duke pasur parasysh 
ndikimin e fortë të politikës monetare në tregjet financiare, ekziston 
nevoja për të rikonceptuar shënjestrimin e inflacionit, në mënyrë të 
tillë që ai të rezultojë në rritjen e rolit të stabilitetit financiar në gjithë 
shënjestrimin e inflacionit, dhe skemën e përcaktimit të normave të 
interesit.

Grafiku 1 përshkruan historinë e 25 viteve nën regjimin e shënjestrimit 
të inflacionit në Izrael. Në fillim të viteve ‘90, inflacioni vjetor ishte 
rreth 15%. Që prej asaj kohe, shënjestrimi i inflacionit është përdorur 
si për procesin e dezinflacionit, ashtu edhe për arritjen e një situate të 
qëndrueshme me norma të ulëta inflacioni.
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Grafik 1. Shënjestrimi i inflacionit në Izrael
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Një dukuri shumë interesante, për të cilën nuk do të më kishte shkuar 
mendja më parë, është se në një vend si Izraeli - i karakterizuar nga 
norma të larta inflacioni përgjatë gjithë historisë - pati ulje të çmimeve 
ose deflacion për tri vite radhazi, ndërkohë që ekonomia reale rritej 
dhe tregu i punës ishte relativisht i fortë. Kjo ka ndodhur në vitet 
2014, 2015 dhe 2016, sidomos si pasojë e çmimeve të ulëta të importit, 
në veçanti atyre të energjisë, duke qenë se Izraeli është importues i saj. 
Pati edhe disa masa deflacioniste të marra nga Ministria e Financave, 
si ulja e tarifave dhe taksave të importit për një sërë procedurash 
administrative me të cilat përballet pothuajse çdo qytetar. Për pasojë, 
banka qendrore u përball me një normë inflacioni shumë më të ulët 
se kufiri i poshtëm i intervalit të objektivit të inflacionit (me 1%-3%).

Grafik 2. Normat e inflacionin në Izrael gjatë viteve të fundit, në %
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Grafik 3. Norma bazë e interesit në Izrael, gjatë viteve, në %
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Reagimi i politikës monetare ishte ulja e normës bazë të interesit, 
në mënyrë të theksuar, që prej viteve 2013-2014. Megjithatë, nuk 
arritëm në norma negative interesi si në rastin e BQE-së, për arsyen 
e thjeshtë se ekonomia operon nën punësim të plotë, ndaj nuk 
nevojitet ajo lloj nxitjeje e aktivitetit sa i përket punësimit. 

Një tjetër krahasim që do të kishte qenë shumë i vështirë apo thuajse 
i pamundur të imagjinohej në të shkuarën, do të ishte ai i normës 
tonë bazë me normën e Fed-it. Duke qenë një ekonomi e vogël e 
hapur në Lindjen e Mesme - një rajon i trazuar ky - ka qenë sjellje tipike 
e Izraelit që të shfaqë norma interesi të brendshme më të larta se ato në 
SHBA dhe në Evropë.

Grafik 4. Normat bazë të aplikuara nga BeI dhe Fed, gjatë viteve, në %
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Megjithatë, siç tregon dhe Grafiku 4, që nga viti 2015, norma e brendshme 
bazë ka qenë më e ulët se norma e interesit e fondeve të Fed-it.

Parë me sy disi kritik, besoj se norma bazë në Izrael u mbajt në 
një nivel shumë të ulët për një periudhë kohore tepër të gjatë, deri 
sa arriti në pikën e cenimit të stabilitetit të sistemit financiar. Në 
veçanti, siç dihet nga krizat e ndryshme në të gjithë globin, normat 
e ulëta të interesit mund të nxisin atë që më vonë mund të zbulohet 
si flluska e çmimeve të aktiveve, të cilat mund të paraqesin një rrezik 
serioz për stabilitetin financiar. 

Grafik 5. Çmimet e banesave dhe qirave
…dhe kjo kontribuuoi në injflacionin e çmimeve të banesave dhe aseteve  
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Në rastin e Izraelit, shqetësimi ka qenë për rritjen shumë të shpejtë 
të inflacionit në çmimin e banesave.

Pas punës tejet të rëndësishme të Robert Shiller dhe të ekonomistëve të 
tjerë, kur dikush sheh një grafik si ai nr. 5 - ku vërehet se në disa momente, 
që nga viti 2009, çmimet e banesave kanë një ngadalësim më pozitiv sesa 
çmimi i qirave - mund të mendojë se ky manifestim mund të vijë si pasojë 
e rritjes së flluskës së çmimeve të banesave. Deri më tani, nuk kemi pasur 
krizë të tregut të banesave pas këtyre ngjarjeve, megjithatë ka pasur një 
larmi protestash sociale, veçanërisht nga të rinjtë, për çmimin e lartë të 
banesave. Në përmbledhje, besoj se këto zhvillime pasqyruan në një 
masë të madhe periudhën e zgjatur gjatë të cilës banka qendrore e mbajti 
normën bazë në nivel jashtëzakonisht të ulët.
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Indeksi i çmimeve të banesave US S&P Case-Shiller

Grafik 6. Çmimet e banesave dhe qirave, SHBA

Burimi: TRADINGECONOMICS.COM: STANDARD & POORS.

Index Points

Treguesi është i ngjashëm me SHBA-të, ku reduktimet e fondit të Fed u pasuan nga çmime 
më të larta për banesa…

Kjo më bën të përmend punën shumë të mirë të BIS-it, nën 
udhëheqjen e Claudio Borio, i cili ka theksuar rëndësinë e ciklit 
financiar gjatë viteve të fundit, krahasuar me ciklin real të biznesit. 
Një bankë qendrore që realisht shqetësohet për ciklin financiar, ka 
më shumë të ngjarë të ulë normën bazë, nëse është e nevojshme, në 
masë më të vogël, dhe për një periudhë kohore të shkurtër, krahasuar 
me një bankë qendrore, e cila përballet me ciklet financiare vetëm 
nëpërmjet masave makroprudenciale.

Grafik 7. Ciklet financiare dhe ciklet e biznesit në sektorin real
duke studiuar këto lloj zhvillimesh, BIS-i (p.sh. Claudio Borio) ofroi tregues se si ciklet

financiarë më se të mjaftueshëm mund të krahasohen me ciklet realë të sektorit të biznesit  

Cikli financiar i matur sipas filtrit të frekuencës i cili mat ciklet afatmesëm në kredinë reale,
raportin kredi ndaj PBB-së dhe çmimet reale për banesa. Cikli i biznesit i matur sipas

filtrit të frekuencës (band pass) për të matur luhatjet në PBB-në reale gjatë një periudhe kohe, nga një në tetë vite.
Burimi: BIS.

Siç e paraqet dhe BIS-i në botime të ndryshme, rënia e madhe e 
normave të interesit në nivel global është shoqëruar me një rritje 
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të mprehtë të borxhit. Ky i fundit përfaqëson një nga aspektet 
kryesore e më shqetësuese të ekonomisë globale, dhe mund të jetë 
një burim dobësie në rast ngadalësimi të aktivitetit ekonomik dhe/
ose normalizimi të normave të interesit nga bankat qendrore.

Grafik 8. Normat bazë, normat reale dhe huamarrja
Në mënyrë globale, vlera shumë të ulta të normës bazë të interesit janë ndjekur nga një rritje e shpejtë e 
borxhit dhe levës financiare, e cila sot ndërlikon procesin e normalizimit të normave të interesit

Burimi: BIS
Norma bazë reale e interesit1

Pasuritë e paluajtshme afatgjata2
Borxhi3

Bm: Bd:

% % ndaj PBB-së

Si përfundim:

Unë besoj se kemi nevojë për një formë më të gjerë të shënjestrimit të 
inflacionit. Në vitin 2011, Eichengreen, Prasad dhe Rajan, së bashku 
me një komitet të përbërë nga ekonomistë të tjerë të njohur, shprehën 
nevojën për të pasur një kuadër më të gjerë, më gjithëpërfshirës, ku 
stabiliteti financiar të luajë një rol thelbësor në politikat aktuale të 
bankave qendrore. 

Puna kërkimore nga Claudio Borio dhe nga ekonomistë të tjerë të 
BIS-it ndër vite ka prodhuar argumente shumë të dobishme për këtë 
kuadër të zgjeruar, të cilin ata e quajnë “politikë monetare e orientuar 
drejt stabilitetit financiar” (Shih p.sh. Raportin Vjetor të 86-të të BIS). 
Besoj se aty ka informacion të vlefshëm nga kjo punë kërkimore për 
ekonomitë e vogla e të hapura si ajo e Izraelit. Megjithatë, sigurisht, 
do të na duhet të hulumtojmë më shumë për të diskutuar në baza 
më të sigurta. 

Shumë faleminderit!
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Është kënaqësi për mua të kem mundësinë të diskutoj sot para një 
audience të tillë të nderuar e të përzgjedhur. 

Tema e prezantimit tim është “Politika monetare në një mjedis me 
norma të ulëta interesi”. Mendoj se kjo lidhet me sfidat e mëdha 
me të cilat po përballen sot bankat qendrore. Do të përpiqem të 
prezantoj si fillim një panoramë të përgjithshme të politikës monetare 
“në normalen e re” dhe më pas do të parashtroj tri pyetje lidhur me 
politikën e bankës qendrore në një mjedis me norma të ulëta interesi. 
Aktualisht, përgjigjja e këtyre pyetjeve është një sfidë e madhe për 
bankat qendrore. 

Ndoshta të gjithë biem dakord për faktin se jetojmë në një mjedis 
me norma të ulëta interesi. Krahasuar me standardet historike, pas 
krizës financiare globale, normat e interesit kanë pasur tendencë për 
t’u ulur. Mjedisi me norma të ulëta interesi ngre tri pyetje. 

Pyetja e parë: A do të zgjasë? Dhe nëse po, për sa kohë?

Dimitris Malliaropulos*

POLITIKA MONETARE NË NJË BOTË ME 
NORMA TË ULËTA INTERESI

* Dimitris Malliaropulos, Kryeekonomist dhe Drejtor i Analizave Ekonomike dhe Kërkimit, 
Banka e Greqisë. 

 Shënim: Pikëpamjet e shprehura në këtë prezantim janë vetëm të autorit dhe nuk pasqyrojnë 
domosdoshmërish pikëpamjet e Bankës së Greqisë apo të Eurosistemit.
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Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, do të trajtoj disa çështje, të tilla si: 
A është Lehtësimi Sasior (LS1) një faktor global që udhëheq normat 
e interesit? Në fakt, pas Krizës Financiare Globale (KFG) të viteve 
2007-2008, bankat qendrore kanë blerë aktive në një masë të madhe. 
A kanë kontribuuar këto edhe në krijimin e mjedisit aktual me norma 
të ulëta interesi? A është ky kontribut një faktor i përhershëm apo 
i përkohshëm? Kjo është pyetja më e rëndësishme të cilës duhet t’i 
përgjigjemi, në mënyrë që të jemi në gjendje të themi diçka rreth 
normalitetit të ri. Gjithashtu, do të trajtoj edhe çështjen e rënies së 
vazhdueshme të normës natyrore të interesit, normën e interesit 
ekuilibër, të cilën e përmendi Guvernatori Sejko në fjalën e tij. Më 
tej, do të parashtroj pyetjen: A është kjo në fakt një rënie që vazhdon 
në mënyrë të përhershme apo lidhet më shumë me disa pengesa 
të përkohshme, por të vazhdueshme, që kanë ardhur si rrjedhojë 
e KFG-së në vitet 2007-2008? Gjithashtu do të shtroj pyetjen: Cili 
është këndvështrimi i tregjeve të obligacioneve? Si e shohin tregjet 
e obligacioneve mjedisin aktual me norma të ulëta interesi dhe çfarë 
presin nga autoritetet monetare për të ardhmen? Me fjalë të tjera, 
çfarë mund të nxjerrim nga vlerësimet e tregut të obligacioneve, në 
lidhje me pritshmëritë e investitorëve për normat afatshkurtra të 
interesit në të ardhmen? A presin tregjet që mjedisi i normave të 
ulëta të interesit të vijojë në të ardhmen?

Pyetja e dytë që do të bëj është: A do të vazhdojnë bankat qendrore 
të përdorin LS-në në të ardhmen (dhe përse)?

Pyetja e tretë është një pyetje normative: A duhet që - pavarësisht nëse 
do të vazhdojnë të përdorin në mënyrë aktive masat jokonvencionale të 
politikës monetare në të ardhmen - bankat qendrore të mbajnë bilance 
të mëdha, dhe cilat janë përftimet e tyre?

Së pari, do të argumentoj se normat e ulëta të interesit me gjasë do 
të zgjasin në kohë, por jo përgjithmonë. Mundet që normat e ulëta 
të interesit të zgjasin për një periudhë domethënëse, por forcat që i 
shtyjnë normat drejt niveleve të ulëta do të zbehen gradualisht, derisa 
ato të rikthehen në trend rritës. Ndaj, mjedisi aktual me norma të ulëta 
interesi, ndonëse i pranishëm për një periudhë të gjatë, nuk është një 
dukuri e përhershme. Së dyti, bankat qendrore do të vazhdojnë ta 

1 Ang: Quantitative Easing.
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përdorin LS-në në të ardhmen e parashikueshme për shumë arsye. Në 
këndvështrimin tim, kryesisht për arsye se kufiri i poshtëm zero (KPZ)2 
 do të mbetet detyrues të paktën deri në goditjet e recesionit të radhës 
dhe ndoshta dhe më gjatë. Mendoj se kjo do të jetë pengesa kryesore 
që do të shtyjë bankat qendrore të vazhdojnë të përdorin LS-në në të 
ardhmen e parashikueshme. 

Për pyetjen e tretë do të argumentoja se, bankat qendrore duhet të 
marrin parasysh përfitimet nga mbajtja e bilanceve të mëdha në një 
masë të përshtatshme për to. Këto përfitime lidhen me dy çështje. 

Së pari, duke i zgjeruar bilancet, bankat qendrore i janë 
përgjigjur mungesës së aktiveve të sigurta3, të cilën sistemi 
financiar global e përjetoi në prag të krizës financiare 2007-
2008. Pas krizës në SHBA, disa tregje të titullzuara, si ABS4 
ose ABCP5, ranë në kolaps, gjë që çoi në mungesë të aktiveve të sigurta 
në sistemin financiar (njohur si “kurthi i sigurisë”)6. Kriza e borxhit në 
Eurozonë e përkeqësoi problemin, pasi disa borxhe sovrane u vlerësuan 
më poshtë, duke çuar në rënie të mëtejshme në ofertën e aktiveve të 
sigurta. Bankat qendrore ndërhynë dhe e plotësuan hendekun, duke 
ofruar aktive të sigurta për bankat dhe tregjet financiare, duke zgjeruar 
bilancet e tyre. Kështu, që një përfitim i rëndësishëm nga mbajtja e 
bilanceve të zgjeruara në të ardhmen është sigurimi i aktiveve të sigurta 
të mjaftueshme në sistemin financiar. 

Së dyti, duke mbajtur bilance të zgjeruara, bankat qendrore sigurojnë 
që sistemi financiar të mos futet në një “kurth kolaterali”7. Bankat 
dhe institucionet financiare përdorin dy lloje kolaterali për të 
marrë financim: kolateral të jashtëm, të tillë si titujt e qeverisë, dhe 
kolateral të brendshëm, të tillë si aktivet e titullzuara me vlerësim 
dhe klasifikim të lartë kreditimi. Kolapsi i tregjeve ABS dhe ABCP 
gjatë krizës financiare globale ka çuar në mungesë të kolateralit të 
brendshëm, domethënë në të ashtuquajturin “kurth të kolateralit”. 
Autoritetet monetare reaguan duke ofruar likuiditet të mjaftueshëm 
2 Ang: zero lower bound.
3 Ang: safe assets. 
4 Ang: asset-backed security.
5 Ang: asset-backed commercial paper.
6 Ang: safety trap.
7 Ang: collateral trap.
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për të zëvendësuar mungesën e kolateralit të brendshëm. Mbajtja 
ende e bilanceve të zgjeruara, në masë të përshtatshme, u mundëson 
bankave qendrore të sigurojnë që të mos përballemi përsëri me 
situata kurthi kolaterali. 

Në përgjithësi, do të argumentoja se duke mbajtur parasysh 
stabilitetin financiar, bankat qendrore duhet të vazhdojnë të mbajnë 
bilance të zgjeruara në masë të përshtatshme. Kontributi im modest 
në këtë debat është se, me qëllim që të sigurojnë stabilitet financiar, 
bankat qendrore duhet të jenë të ndërgjegjshme se mjedisi aktual 
me norma të ulëta interesi është edhe rezultat i zgjerimit masiv të 
bilanceve të tyre. Kështu që, në qoftë se bankat qendrore veprojnë 
me shpejtësi për reduktimin e madhësisë së bilancit të tyre, normat 
globale të interesit për borxhin sovran do të rriteshin në mënyrë 
të konsiderueshme. Nga ana tjetër, kjo do të ndikonte mbi titujt 
sovranë dhe bankat që janë të pambrojtura mjaftueshëm dhe kanë 
ekspozim të lartë ndaj borxhit sovran, si dhe mbi kompanitë me 
nivele të larta huamarrjeje. Kështu që, duke mbajtur parasysh 
stabilitetin financiar, bankat qendrore këshillohen të mbajnë edhe 
për të ardhmen e parashikueshme bilance të zgjeruara. Në qoftë se 
ato veprojnë për normalizimin e politikës monetare, duhet ta bëjnë 
këtë me shumë kujdes dhe me hapa të vegjël. Kjo është panorama 
e përgjithshme e asaj çfarë do të paraqes, dhe më lejoni tani të kaloj 
në pjesën kryesore të prezantimit tim. 

Grafik 1. Bilanci i kombinuar i katër bankave qendrore të mëdha

Burimi: Malliaropulos dhe Migiakis (2019): “Unconventional 
monetary policy and sovereign bond yields: a global perspective” (Bank of  Greece Working Paper).
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Le të shohim në fillim faktet: Grafiku 1 tregon bilancin e kombinuar 
të katër bankave qendrore të mëdha: Fed-it, BQE-së, Bankës së 
Anglisë dhe Bankës së Japonisë. Në boshtin e majtë, të dhënat janë 
në terma absolutë në dollarë, ndërsa në boshtin djathtas jepen si 
fraksion i PBB-së së kombinuar të katër vendeve/zonave ekonomike. 
Grafiku sugjeron se bankat qendrore kanë kaluar në një zgjerim 
masiv të bilanceve të tyre. Madhësia e bilancit të katër bankave 
qendrore të mëdha është rritur nga 4 trilion dollarë amerikanë në 
vitin 2007, në rreth 16 trilion dollarë amerikanë në vitin 2017. Kjo 
përbën mesatarisht 45% të PBB-së tyre. Pra, ka një rritje nga 10% e 
PBB-së në vitin 2007, dhe kjo lëvizje përbën 35% të rritjes së PBB-së 
në bilancet e bankave qendrore. 

Grafik 2. LS-ja si faktor rreziku global

Burimi: Malliaropulos dhe Migiakis (2019): “Unconventional 
monetary policy and sovereign bond yields: a global perspective” (Bank of  Greece Working Paper).

LS-ja, dhe në veçanti blerjet e mëdha në aktive të bankave qendrore, 
i kanë këmbyer aktivet me rrezik me rezerva, duke çuar në rënie të 
yield-eve të obligacioneve afatgjata të borxhit sovran. Për mendimin 
tim, LS-ja duhet të shihet si një faktor rreziku global në tregjet e 
obligacioneve të borxhit sovran që ka sjellë norma interesi më të ulëta. 
Grafiku 2 e mbështet arsyetimin e asaj çfarë dua të them. Këtu shihni 
evoluimin e aktiveve totale të bankave qendrore ndaj PBB-së (vija e 
kuqe), e treguar në boshtin në të djathtë, së bashku me komponentin 
e përbashkët të yield-eve të obligacioneve të borxhit sovran (vija blu). 
Ky është përbërësi i parë kryesor i 45 yield-eve të obligacioneve të 
borxhit sovran në botë, që përfshin si ekonomitë e zhvilluara ashtu 
dhe ekonomitë në zhvillim. Yield-et janë të obligacioneve 10-vjeçare 
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dhe, duke zbatuar komponentët e përbërjes, ne nxjerrim vetëm 
tendencën e tyre të përbashkët në kohë. Grafiku sugjeron që dy seritë 
lëvizin së bashku në kohë, me një korrelacion prej 90%. Kështu që 
bilanci i rritur i bankave qendrore duket të jetë i lidhur fuqimisht me 
tendencën negative të interesave të obligacioneve në nivel global, jo 
vetëm në ekonomitë përkatëse ku vepronin bankat qendrore. 

Përveç kësaj arsyeje, dhe me qëllim ofrimin e një evidence të saktë 
empirike për këtë lidhje, ne kemi ndërtuar një panel regresioni të 
yield-eve të obligacioneve të vendeve të veçanta për vlerësimin dhe 
klasifikimin e kreditimit (të cilat matin efektin e fondamenteve të një 
vendi), madhësisë agregate të bilancit të bankave qendrore (matur si 
raport i aktiveve të tyre totale ndaj PBB-së) dhe një term ndërlidhjeje, 
i cili është aktivet totale të bankave qendrore të ndërlidhura me 
vlerësimin dhe klasifikimin e kredisë, me qëllim vlerësimin nëse 
efektet e LS-së ndryshojnë në borxhe të ndryshme sovrane me 
vlerësime të ndryshme, që është diçka që duhet të presim. 

ku Rit: Norma e interesit e obligacionit 10-vjeçar të borxhit të varur 
i, (i=1,…45) dhe Cit:: vlerësimi dhe klasifikimi për borxhin sovran 
i dhe (CBs’ total assets/GDP): madhësia e bilancit të katër bankave 
qendrore të mëdha si fraksion ndaj PBB-së. 

Rezultatet e këtij regresioni sugjerojnë se rritja e madhësisë së bilancit 
të bankave qendrore ka çuar në rënie të përhershme në normat e 
interesit të obligacioneve të borxhit sovran midis viteve 2007 dhe 
2017, duke u renditur nga 250 pikë bazë për obligacionet e vlerësuara 
dhe të klasifikuara AAA, në 330 pikë bazë për obligacionet e vlerësuara 
dhe të klasifikuara B. Kjo është një rënie e konsiderueshme në yield-et 
e obligacioneve për shkak të lehtësimit sasior. Interpretimi i natyrës 
së përhershme të kësaj rënieje është në linjë me modelin e bilancit 
të portofolit: në qoftë se bankat qendrore blejnë aktive në shkallë 
të madhe, ato e reduktojnë në mënyrë efektive tepricën e stokut të 
obligacioneve të qeverisë të disponueshëm për sektorin privat. Një 
ofertë neto më e ulët e obligacioneve çon në yield-e më të ulëta të 
përhershme të obligacioneve, me një kërkesë të dhënë. 



67

Grafik 3. Rënia e qëndrueshme në normat natyrore të interesit

Burimi: Holston, Laubach dhe Williams (2017).

Një pjesë e mirë e diskutimit mbi normalitetin e ri të politikës 
monetare lidhet me çështjen e rënies së vazhdueshme në normat e 
interesit real ekuilibër, ose siç shpesh e quajmë “norma natyrore e 
interesit”. Grafiku 3 pasqyron vlerësimet e Holston, Laubach dhe 
Williams (2017) të normave ekuilibër të interesit dhe vihet re se ka 
një tendencë në rënie. Normat ekuilibër të interesit ranë nga 3.5% në 
vitet 1960-70, në 2.5% mesatarisht në fund të viteve 1970, dhe në 
rreth 1% mesatarisht pas krizës globale të viteve 2007-2008. Rënia e 
vazhdueshme në mënyrë natyrore mund të lidhet me një numër 
faktorësh, të tillë si: rënia në tendencën e produktivitetit apo hipoteza 
e stanjacionit të vazhdueshëm; rënia në normat e rritjes së ofertës për 
punë, për shkak të plakjes së popullsisë; rritja në pritshmërinë për 
jetën (njerëzit duhet të kursejnë më shumë për pensionin, meqenëse 
janë të gatshëm të pranojnë një normë më të ulët kthimi për kursimet 
e tyre); faktorët globalë të tillë si “akumulimi me tepri i kursimeve në 
rang global”8 (Bernake 2005); rënia në çmimin relativ të mallrave 
kapitale (Rachel dhe Smith 2015); rënia në investimet agregate në 
lidhje me kursimet; rritja në peshën e sektorëve të shërbimeve 
(Summers 2014), të cilat janë më pak kapitale, e për rrjedhojë 
nevojiten më pak investime për agregatin për të prodhuar të njëjtën 
vlerë të prodhimit. 

8 Ang: global savings glut (GSG).
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Grafik 4. Një normë natyrore interesi më e ulët do të thotë norma nominale 
\afatshkurtra më të ulëtaf

i* = r* + π* 
i* = 5%

 
i* = 3%  

Këto janë të gjitha shpjegimet e mundshme. Nga ana tjetër, nëse 
është e vërtetë se ka një rënie të përhershme në normën natyrore të 
interesit, atëherë kjo sjell ndërlikime të rëndësishme për politikën 
monetare. Kjo ndodh nëse politika monetare ndjek një rregull Taylor 
në vendosjen e normës nominale afatshkurtër të interesit:

  

ku:  është devijimi i inflacionit nga shënjestrimi ( ) dhe 
 është devijimi i prodhimit nga ai potencial (hendeku i 

prodhimit).

Në qoftë se rregulli Taylor është një përshkrim i saktë i politikës 
monetare, në ekuilibër, normat nominale të interesit duhet të jenë të 
njëjta me normën natyrore plus normën e inflacionit të shënjestruar 
të bankës qendrore. Kështu që, në qoftë se norma reale e interesit 
ekuilibër (natyrore) ra në 1% pas krizës financiare globale, krahasuar 
me 3% para saj (Grafiku 4), hapësira për manovrim për autoritetet 
e politikës monetare është shumë më e ulët derisa të arrijnë KPZ-
në. Kjo ka ndikime të mëdha për politikën monetare konvencionale. 
Bankat qendrore kanë më pak hapësirë për manovrim në një rënie të 
mundshme, duke nënkuptuar se masat jokonvencionale të politikës 
monetare do të përdoren më shpesh në të ardhmen. 



69

Grafik 5. Ndarja e yield-eve të obligacioneve sipas elementeve përbërëse

Burimi: FRED (FRBSL), Datastream, llogaritje të autorëve.

Çfarë mendojnë tregjet financiare për këtë? Grafiku 5 pasqyron 
ndarjen e elementeve përbërëse të yield-it të bonove të thesarit 
10-vjeçare në SHBA në pritshmëritë e normave të interesit afatshkurtra 
të ardhshme dhe primin e maturitetit. Hapësira blu tregon normën 
afatshkurtër të interesit, normën e fondeve të Fed-it të pritshme për 
10 vitet e ardhshme. Hapësira e kuqe tregon vlerësimin e primit të 
maturitetit. Siç mund ta shihni, tregu i obligacioneve të Thesarit të 
SHBA-së vlerëson se norma mesatare e fondeve të Fed-it në 10 vitet 
e ardhshme do të jetë mesatarisht 3%. Në këtë mënyrë, tregjet e 
obligacioneve bien dakord me pikëpamjen se norma natyrore ka rënë 
më shumë dhe se KPZ-ja do të jetë edhe më detyruese në të ardhmen. 

Për të zbutur rënien në normat natyrore të interesit, janë propozuar 
disa strategji. Ashtu siç e përmendi edhe Guvernatori në fjalën e tij, 
fokusi duhet të jetë te politikat strukturore, pasi norma reale udhëhiqet 
nga forcat ekonomike reale, kështu që politika monetare nuk mund të 
bëjë shumë lidhur me të. Këto strategji nga ana e ofertës përfshijnë, 
për shembull, politikat e fokusuara te investimet në edukim, kapitalin 
privat dhe publik, kërkim-zhvillimin dhe reformat në skemat e 
pensioneve. Së dyti, është përdorimi më intensiv i politikës fiskale 
kundërciklike. Meqenëse politika monetare ka më pak hapësirë për 
të manovruar gjatë rënieve ekonomike, politika fiskale duhet të 
plotësojë hendekun. Politika monetare ose mund të rrisë objektivin 
e inflacionit ose të kalojë në një nivel çmimi/shënjestrim të PBB-së, 
të zbatojë norma negative interesi ose të shfuqizojë tërësisht cash-in. 
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Të gjitha propozimet e mësipërme për të rivlerësuar kuadrin e 
politikës monetare bazohen në hipotezën se norma natyrale e interesit 
gjithmonë (*r) ka rënë. Megjithatë, ka shumë çështje ekonometrike 
dhe konceptuale në vlerësimin e r*, të cilat kufizojnë jodobishmërinë 
e këtij koncepti për politikën monetare. 

Së pari, ka një parametër pasigurie dhe rishikim të dhënash ex 
post, të cilat e bëjnë vlerësimin e r* shumë të pasaktë. Përderisa r* 
është një faktor i paobservueshëm - i cili duhet të vlerësohet - ka 
shumë pasiguri rreth vlerësimeve ekonometrike të r*, të cilat e bëjnë 
konceptin jo shumë të dobishëm për politikën monetare. 

Së dyti, parashikimet e modelit neoklasik të rritjes rreth një 
marrëdhënieje të qëndrueshme midis normave pa rrezik real dhe 
rritjes ekonomike nuk funksionojnë mirë në mënyrë empirike. 
Ekziston e ashtuquajtura “lojë e normave pa rrezik të interesit” e 
Weil (1997), e cila nënkupton se nëse hamendësojmë një shkallë të 
lartë të kthimit të rrezikut relativ me qëllim që të zgjidhim lojën e 
primit të kapitalit, modeli parashikon një normë mesatare më të lartë 
pa rrezik se sa vërehet në realitet. Pra, vetë teoria shpjegon nivelin 
mesatar të normave afatshkurtra të interesit. 

Së treti, në qoftë se hipoteza e një rënieje të vazhdueshme në r* 
është e vërtetë, atëherë edhe kthimi në kapital duhet të ulet gjatë 
kohës, por nuk është diçka që ne e shohim. Në të kundërt, vëmë 
re një kthim në rritje në kapital në ekonomitë e mëdha. Kjo nuk 
përputhet me teorinë.

Së katërti, norma reale e interesit ekuilibër është e ndjeshme ndaj 
kufijve rregullatorë, nivelit të inflacionit, flluskave të aktiveve, 
pengesave ndaj rimëkëmbjes ekonomike dhe vetë politikës monetare 
(Hamilton et al. 2015).

Këto vëzhgime sugjerojnë se rënia e r* mund të jetë më pak e 
përhershme se sa e mendojmë ne. 

Grafiku 3 sugjeron se r* ka qenë mjaft i qëndrueshëm përgjatë 
periudhës 30-vjeçare që parapriu krizën financiare globale. Ndoshta 
rënia e shpejtë e r*, e cila ndodhi në vitin 2008, është ajo çfarë duhet 
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të shpjegojmë, dhe kjo lidhet kryesisht me pengesa të përkohshme, 
por relativisht të qëndrueshme që lidhen me vetë krizën financiare 
më shumë se sa me faktorët strukturorë. Faktorët që udhëhoqën 
rënien në normat e interesit ekuilibër pas krizës financiare globale 
mund të jenë të lidhur me vonesën e prodhimit potencial, siç mund 
të sugjerohet nga disa, me procesin e ngadaltë të tkurrjes së kreditimit 
për sektorin privat dhe publik për shkak të borxhit të lartë, që çon 
në një “recesion të bilancit”, siç sugjerojnë Reinhart dhe Rogoff, 
një “super cikël i borxhit ose rënie në ofertën globale për aktive të 
sigurta, domethënë një “kurth i sigurisë”, siç sugjerojnë në materialin 
e tyre të fundit të diskutimit Caballero dhe Fahri.

Pra, si duhet të jetë politika monetare në “normalitetin e ri”?

Në këndvështrimin tim, nuk ka fakte për të mbështetur fort hipotezën 
për ndryshim themelor në kuadrin e politikës monetare. Megjithatë, 
bankat qendrore do të vazhdojnë të përdorin madhësinë e bilancit 
të tyre dhe orientimin e kahut të pritshëm të politikës monetare si 
plotësues të politikës standarde të normës së interesit në të ardhmen. 
Ka shumë arsye si teorike dhe praktike për të vepruar në këtë mënyrë.

1. KPZ-ja do të vazhdojë të jetë një pengesë detyruese për politikën 
e normës së interesit në një mjedis me inflacion të ulët - norma 
interesi të ulëta. Bankat qendrore janë në garë me kohën, derisa 
një recesion të godasë përsëri. Bankat qendrore do të gjenden 
në një situatë ku nuk do të kenë hapësirë të mjaftueshme për të 
ulur normat e interesit me qëllim që të nxisin kërkesën, kështu 
që përdorimi i masave të politikës monetare jokonvencionale do 
të bëhet i pashmangshëm. 

2. Këto janë argumente të mira në favor të bankave qendrore që 
mbajnë bilance të mëdha. 

•	 Likuiditeti është i dëshirueshëm, veçanërisht në kriza, dhe 
krijimi i likuiditetit forcon stabilitetin financiar. Bankat qendrore 
ofrojnë aktive afatshkurtra të sigurta për sistemin financiar kur 
ka mungesë të tyre (Caballero dhe Fahri 2014). Kjo forcon 
stabilitetin financiar dhe ndihmon rivendosjen e kanalit të 
transmetimit të politikës monetare ndaj ekonomisë reale, atëherë 
kur tregjet e parasë nuk funksionojnë. 
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•	 Për shkak të përfitimeve nga senjorazhi9, bankat qendrore kanë 
avantazh në kosto ndaj bonove të thesarit në provigjionimin e 
aktiveve të siguruara. Ndërsa qeveritë kanë kosto për prodhimin 
e aktiveve të sigurta (ato duhet të paguajnë interesin ndaj 
mbajtësve të obligacioneve), bankat qendrore madje mund të 
nxjerrin edhe përfitime, pasi ato financojnë blerjet e aktiveve 
afatgjata me rezervat e bankës. Për aq kohë sa norma e interesit 
e aktiveve afatgjata është më e lartë se interesi i paguar për 
rezervat e bankës (i cili aktualisht është negativ në Eurozonë), 
bankat qendrore kanë përfitime. Thënë këtë, sigurisht ekziston 
rreziku i përmbysjes së strukturës së maturitetit, në këtë rast 
bankat qendrore përballen me rrezikun e humbjeve. 

•	 Bankat qendrore mund të përdorin marrëveshjet swaps për 
kolateral (marrëveshje swaps me cilësi të lartë përkundrejt 
aktiveve me cilësi të ulët) për të zbutur “kurthin e kolateralit” 
(Boissay dhe Cooper 2014).

•	 Në qoftë se LS-ja çoi në një rënie të përhershme në normat e 
interesit të yield-eve të obligacioneve globale, reduktimi shumë 
i shpejtë i madhësisë së bilancit mund të çojë në destabilitet 
financiar.

Dilema afatshkurtër me të cilën po përballen bankat qendrore 
aktualisht ka të bëjë me kohën dhe ritmin e normalizimit të politikës 
monetare. Ka dy çështje kryesore: (a) kur duhet filluar rritja e 
normave të interesit dhe me çfarë ritmi; dhe (b) kur dhe me çfarë 
ritmi, bankat qendrore duhet të reduktojnë bilancet e tyre. Ka një 
lidhje të qartë midis efektivitetit të politikës monetare dhe stabilitetit 
financiar. Sa më i shpejtë të jetë ritmi i normalizimit të normave të 
interesit, aq më shumë lirshmëri krijohet për politikën monetare që 
të jetë efektive në rëniet e ardhshme ekonomike. Nga ana tjetër, sa 
më i shpejtë të jetë ritmi i normalizimit, aq më i lartë është rreziku 
i destabilizimit të tregjeve financiare dhe rënia e ekonomisë në 
recesion. Duke pasur parasysh këtë dilemë, gjasat janë që bankat 
qendrore do të lehtësojnë bilancet e tyre me ritëm shumë të ulët, 
duke i mbajtur një pjesë të madhe të aktiveve të tyre në maturim. 
Ndryshimi i politikës monetare në vendet me ekonomi të zhvilluara 
gjithashtu është çështje e rëndësishme: fakti që Fed-i është mjaft para 
në normalizimin e politikës monetare krahasuar me bankat e tjera 

9 Ang: Seignorage
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qendrore, krijon presion në rritje për normat e interesit të dollarit 
dhe ato globale. Ekonomitë e vendeve në zhvillim të karakterizuara 
nga borxhe të larta publike dhe private janë veçanërisht të cenueshme 
nga situata të tilla, veçanërisht nëse borxhi është në monedhë të huaj. 

Nga periudha afatmesme në atë afatgjatë, dilema kryesore është, 
nëse do të duhet të kthehemi në normalitetin e kaluar apo tek ai 
i ri për kuadrin e politikës monetare. Është e arsyeshme të pritet 
se “normaliteti i ri” ka gjasa të jetë një përzierje e instrumenteve 
të reja me ato të vjetra, mundësisht me pak ose aspak ndryshim 
nga detyra kryesore e politikës monetare, domethënë stabiliteti i 
çmimeve. Stabiliteti financiar do të mbetet fokusi kryesor i politikës 
makroprudenciale, megjithëse autoritetet monetare do të marrin 
parasysh gjithnjë e më shumë vlerësimet e stabilitetit financiar në 
formulimin e politikës monetare. 

Shumë faleminderit! 
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BANKA QENDRORE DHE POLITIKA 
MONETARE: PASIGURITË PAS KRIZËS

* Mario I. Blejer, ish-Guvernator i Bankës Qendrore të Argjentinës dhe Profesor i ftuar në LSE.

“Tregjet i urrejnë pasiguritë, por më shumë urrejnë faktin se nuk 
janë në gjendje t’i kuptojnë sinjalet dhe as pasojat e veprimeve 
aktuale të kryera nga politikëbërësit.” Një bankier qendror 

i nivelit të lartë i cituar nga The Economist [data]

Kriza financiare globale e vitit 2008 dëmtoi shumëkënd, shkatërroi 
reputacionin e shumë subjekteve dhe institucioneve, dhe ngriti një 
numër të madh pyetjesh mbi politikat dhe teorinë. Megjithatë, kjo 
situatë pati edhe fitimtarë. I tillë ishte rasti i politikave monetare dhe 
atyre të bankës qendrore. Ato u cilësuan si komponentë vendimtarë 
në arsenalin qeveritar të instrumenteve të përdorura me qëllim 
stabilizimin e financave globale. Për më tepër, kur situata filloi të 
shpalosej plotësisht, bankat qendrore fituan peshë duke krijuar 
perceptimin se ishin “e vetmja zgjedhje”. Dhe, në fakt, bankat kishin 
mundësi të vepronin e ato u treguan të gatshme për ta bërë këtë. 
Thelbi i strategjisë ishte - si përherë - ta zgjidhim problemin me para. 
Vetëm se në këtë rast kjo do të bëhej në një mënyrë më të sofistikuar, 
ose më saktë, do t’i vendosej një emër më i sofistikuar: Lehtësim 
Sasior (shkurt LS).

Këtu nuk do të diskutojmë karakteristikat e zbatimit të LS-së në 
secilin vend dhe as rezultatet specifike të përfituara në secilin rast. 
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Mjafton të thuhet se, në përgjithësi, LS-ja përfshiu shfrytëzimin aktiv, 
nëpërmjet mekanizmave të ndryshëm të bilancit të bankës qendrore, 
me qëllim që të arrihej një zgjerim masiv i ofertës monetare. Rritja 
e pashembullt e agregateve monetare fill pas LS-së u shoqërua me 
rritje masive në borxhin e sektorit publik dhe atij privat. Objektivi 
për të mbështetur kërkesën agregate dhe për të parandaluar ndikimin 
recesionist të krizës, në përgjithësi, u arrit, dhe politika e LS-së (dhe 
bankat qendrore pas saj) u konsideruan të suksesshme në tërësi, 
megjithëse me kthime dukshëm në ulje (Stephen Roach (2018 )).

LS-ja nuk sillte ndonjë risi të madhe, përveç përmasave të saj gjigante, 
si dhe, në disa vende, natyrës së disa prej aktiveve të blera nga banka 
qendrore prej sektorit privat. Siç pritet nga një program me kufizime të 
buta ose pa kufizime tavan në agregatet monetare, zgjerimi i shpejtë dhe 
voluminoz i politikave monetare dhe rënia e normave të interesit që i 
pasuan këto zhvillime, e parandaluan kolapsin financiar global. Kjo pritej 
të ndodhte, sepse programi u zbatua me vendosmëri, këmbëngulje dhe 
koordinim nga bankat qendrore. Në të njëjtën kohë, pritej (ekzistonte 
shqetësimi) se përshpejtimi i shpejtë i krijimit të parasë mund të aktivizonte 
pengesa ekzistuese dhe të reja, si dhe të shkaktonte mosfunksionime në 
ekonomi, duke rigjallëruar presionet inflacioniste, pavarësisht nga niveli 
i ulët i shfrytëzimit të burimeve. Megjithatë, këto efekte negative ishin 
për periudhën afatgjatë, ndërsa kriza financiare ishte një rrezik i qartë 
dhe i pranishëm. Ndonëse koha kaloi, këto efekte të dëmshme nuk u 
konkretizuan, pavarësisht se pas zbatimit të LS-së, u shfaqën disa dukuri 
të pazakonta, të tilla si normat negative të interesit nominal.

Duke pasur parasysh rezultatet pozitive të politikave dhe mungesën 
e efekteve të menjëhershme anësore, kishte një ndjesi të mirë në 
mjediset e politikëbërjes për çështje monetare.

Megjithatë, disa zëra nisën të paralajmëronin se boshllëqet e mëdha 
dhe në rritje në bilancet e bankave qendrore ishin të destinuara të 
krijonin probleme të mundshme, veçanërisht në lidhje me inflacionin, 
dhe me aftësinë paguese të bankës qendrore, të paktën në letër (më 
shumë ky një problem politik), dhe se rritja e vazhdueshme në 
stokun e parave nuk mund të vijojë me të njëjtin ritëm përgjithmonë. 
Për më tepër, diskutimi në periudhën pas LS-së u përqendrua në 
pyetjen nëse situata aktuale duhet të konsiderohet si jonormale dhe 
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nëse “normalizimi” i saj është objektivi i ardhshëm i hartuesve të 
politikave monetare. Pra, a duhet bankat qendrore të ndërmarrin 
veprime për të ndryshuar atë që kanë bërë deri më tani? Me qetësimin 
e krizës, a duhet që bankat qendrore të tërheqin likuiditetin shtesë 
që kanë derdhur në tregje? Dhe nëse po, sa dhe në çfarë mënyre? 
A duhet të kthehen bilancet e bankave qendrore në përmasat e tyre 
origjinale? Dhe nëse jo, cili është rreziku? Më tej, cili është rreziku 
i vazhdimit me LS-në për periudha të gjata kohore? Inflacioni, të 
paktën siç është matur, është i dobët në vendet me LS. A do të thotë 
kjo se lidhja ndërmjet parasë dhe çmimeve është prishur?

Ndoshta është herët për t’i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve. Rezultati 
i një ndeshjeje futbolli nuk mund të komentohet që në fillim të 
pjesës së dytë. Megjithatë, në hartimin e politikave, bëjmë mirë që t’i 
paraprijmë në kohë të ardhmes nëse duam të kemi ndonjë ndikim. Për 
të kuptuar se çfarë po ndodh sot në botën monetare, ndoshta duhet 
të përpiqemi të kuptojmë arsyet pse lindi nevoja për të prezantuar 
këtë politikë të pazakontë (për sa i përket madhësisë dhe përdorimit 
të instrumenteve). Duhet të kujtojmë këtu se shumë vëzhgues e kanë 
kritikuar LS-në duke e konsideruar atë të pazakontë. Kenneth Rogoff 
(2017), për shembull, pretendon se programi LS i Fed-it konsistonte 
thjesht në blerjen e obligacioneve qeveritare afatgjata në këmbim të 
rezervave bankare dhe në përpjekjen për të bindur publikun amerikan 
se kjo gjë e nxiste ekonominë si me magji. Për Rogoff, LS-ja nuk është 
tjetër veçse një truk dhe i njëjti rezultat mund të arrihej nga Thesari 
po të emetonte borxhe 1-javore, pa pasur ndërhyrje nga Fed-i.

Le t’i kthehemi pyetjes fillestare: Çfarë i bëri bankat qendrore të 
mendonin se për të parandaluar një recesion të thellë që mund të 
shkaktonte kriza, duhet të angazhoheshin në një zgjerim monetar 
masiv, pa rrezikuar rritjen e inflacionit? Shoh dy arsyetime mjaft të 
argumentuara në literaturën akademike dhe atë të hartimit të politikave, 
të cilat shpjegojnë neutralitetin e dukshëm të inflacionit të LS-së në 
të gjithë botën. Këto arsyetime duken bindëse, por ende nuk janë 
vërtetuar plotësisht. Arsyetimi i parë ka të bëjë me pyetjen e fundit në 
listën e mësipërme dhe qëndron në thelb të politikës monetare: A është 
prishur lidhja mes agregateve monetare dhe inflacionit? Arsyetimi i dytë 
pohon se, për shkak të krizës, kreditimi u dëmtua dhe, për rrjedhojë, 
likuiditeti i krijuar nga Fed-i nuk hyri në tregun e parasë.
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Arsyetimi i parë, nëse është universalisht i vërtetë, do të nxiste 
reagime të shumta. Madje, do ta ndryshonte politikën monetare 
përgjithmonë. Qindra studiues dhe dhjetëra laureatë të Çmimit 
Nobel i kanë bazuar hulumtimet e tyre në një nga gurët themelorë 
të makroekonomisë moderne, tek Teoria Sasiore e Parave që e lidh 
paranë me inflacionin. Ajo nuk mund të hidhet poshtë kaq lehtazi. 
Për më tepër, nëse, ashtu si unë, vjen nga një vend si Argjentina, do 
të ishte e vështirë të imagjinohej se kjo marrëdhënie nuk ekziston. 
Së bashku me rreth 20 vende të tjera të botës, Argjentina vazhdon 
të ketë inflacion dyshifror që lidhet shumë me rritjen e agregateve 
monetare. Teoria tradicionale duket se zbatohet mjaft mirë për 15-20 
shtetet që kanë norma inflacioni (vjetore) mbi 17% në vit. Pra, çfarë 
e shpjegon këtë situatë të vështirë për t’u kuptuar? 

Shpjegimi mund të bazohet në faktin e thjeshtë se gjithmonë ka 
faktorë jomonetarë që ndikojnë në procesin e formimit të çmimeve 
dhe se nën një kufi të caktuar të poshtëm të inflacionit (rreth 2% në 
vit) këta faktorë jomonetarë mbizotërojnë ndaj lidhjes së inflacionit 
me paranë dhe fillojnë të luajnë një rol vendimtar në përcaktimin e 
normave të inflacionit. Këta faktorë jomonetarë janë, shpesh, faktorë 
nga ana e ofertës dhe faktorë strukturorë. Pretendimi i mbështetësve 
të LS-së është se aktualisht, në këtë koniunkturë specifike, faktorët 
jomonetarë kanë pasur një ndikim veçanërisht kolosal dhe ky ndikim 
është i destinuar të neutralizojë efektet e kërkesës së zgjerimit të 
likuiditetit masiv të induktuar nga LS-ja. Me fjalë të tjera, ndërkohë që 
LS-ja e ka rritur ofertën e parasë në mënyrë të jashtëzakonshme dhe 
kjo duhej të ishte pasqyruar në një normë më të lartë inflacioni, faktorë 
jashtëzakonisht të fuqishëm strukturorë dhe faktorë të ofertës e kanë 
penguar shfaqjen e këtij efekti dhe zgjerimi i parasë ka ndihmuar në 
mbështetjen e kërkesës agregate dhe shmangien e recesionit gjatë 
krizës financiare, pa sjellë një rrezik për rritjen e inflacionit.

Nëse është kështu, pyetja kalon nga ana e ofertës: Cilët janë këta 
faktorë strukturorë që prishin lidhjen e fortë që ekziston mes parasë 
dhe inflacionit? Pyetja ka disa nënpërgjigje, por ndërprerja kryesore 
ndodh në tregun e punës, si pasojë e rritjes së madhe të ofertës së 
punës në dispozicion nga globalizimi i tregjeve të punës, veçanërisht 
nga Kina dhe Evropa Qendrore dhe Lindore në vitet ‘90 dhe të rejat 
teknologjike që nxitën presionet dezinflacioniste gjatë dekadës së 
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fundit (Goodhart dhe Pradhan (2017) dhe El-Erian (2019)). Këta 
faktorë e dobësojnë lidhjen mes kërkesës për punë dhe çmimeve, duke 
e ulur fuqinë e punës për përcaktimin e çmimit. Thënë ndryshe, rritja 
e nxitur nga faktorë monetarë e kërkesës agregate nuk reflektohet në 
çmime, sepse pagat nuk rriten në raport me to. Prandaj, lidhja para 
- kërkesë agregate - pagë - çmim shkëputet, për shkak të përparimit 
teknologjik dhe të globalizimit të tregut të parasë.

Në përgjithësi, këto forca strukturore që operojnë në tregun e punës 
rrjedhin nga burime të ndryshme. Në aspektin teknologjik, zinxhiri 
i shpërndarjes së mallrave është ndikuar fuqishëm nga konkurrenca 
në internet. Përmirësimet në lidhje me ofrimin e produkteve në treg 
i ulin çmimet, duke u mundësuar konsumatorëve t’i anashkalojnë 
ndërmjetësuesit e kushtueshëm, duke zvogëluar kostot e kërkimit. 
Teknologjitë e reja mundësojnë rritjen e produktivitetit, duke rritur 
shfrytëzimin e pajisjeve ekzistuese të kapitalit (shembulli në këtë rast 
është Uber), duke ulur fuqinë e firmave të mëdha ekzistuese mbi 
çmimet. El-Erian dokumenton pasojat dezinflacioniste të këtyre 
efekteve që ndërveprojnë me rritjen e madhe të disponueshmërisë së 
punës me pagë të ulët që vjen pas përfshirjes së miliona punëtorëve 
të rinj në forcën globale të punës. Globalizimi i tregjeve të punës 
e reduktoi edhe forcën negociuese të punës së organizuar. Pagat u 
bënë shumë më të qëndrueshme, ndoshta në rënie në terma realë, 
duke dobësuar lidhjen mes parasë dhe inflacionit. 

Shpjegimi i dytë për neutralitetin inflacionist të LS-së është se ajo 
u prezantua në periudhë krize dhe se likuiditeti i madh në tregje i 
vendosur nga bankat qendrore hyri në tregun e parasë. Shumëfishuesi 
i parasë praktikisht u rrënua dhe kreditimi u ul. Pavarësisht rritjes në 
bilancin e bankës qendrore, oferta e parasë nuk ka ndryshuar shumë.

Sigurisht që ekziston një pikëpamje e tretë që pretendon se po përballemi 
me një mirazh të madh statistikor. Në të vërtetë, ndërkohë që çmimet 
e konsumit janë të qëndrueshme, një pjesë e madhe nga likuiditeti 
shtesë i çliruar nga LS-ja, rikthehet në tregjet e aktiveve, duke krijuar 
kështu inflacion të lartë të çmimit të tyre. Vëzhgimi rastësor i çmimeve 
të aktiveve kryesore, përfshirë tregjet e pasurive të paluajtshme dhe të 
artit, duket se e konfirmojnë këtë pretendim, por nuk duket se ato janë 
të mjaftueshme nga ana sasiore për të siguruar një shpjegim të plotë. 
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Nëse është kështu, sa e madhe është nevoja për normalizim? 
Përgjigjja për këtë pyetje varet nga sa të përhershme apo sa kalimtare 
(sa “normale” dhe sa “anormale”) janë këto ngjarje. Për shembull, në 
rast se shumëfishuesi i parasë kthehet në nivelin e tij normal, kjo do 
të kishte pasoja, pasi do të ishte e nevojshme fshirja e likuiditetit të 
tepërt. Në të kundërt, ky likuiditet do të arrinte në tregun e të mirave 
e për pasojë do të shkaktonte inflacion tradicional.

A ka një “normale të re” në politikën monetare? Përgjigjja e kësaj pyetjeje 
do të varej nga çfarë jeni i prirur të besoni në lidhje me përsëritjen (ose jo) 
të efekteve të anës së ofertës dhe ato strukturore dhe, më në përgjithësi, 
në lidhje me të ardhmen e globalizimit dhe ndikimin e tij në sjelljen e 
tregjeve të punës. Megjithatë, pa ndihmën e hipotezave konkrete dhe 
të provave empirike nuk mund të thuhet shumë në lidhje me këtë. 
Sidoqoftë, mund të theksohet se shumë nga faktorët përkatës të ofertës 
vazhdojnë të operojnë, por ndikimi i tyre është disi më i ulët, duke pasur 
parasysh se efektet strukturore të teknologjive të reja ndodhin vetëm një 
herë. Për më tepër, kërcënimet aktuale ndaj globalizimit, tregtisë së lirë 
dhe lëvizjes së faktorëve të lirë, mund ta zvogëlojnë edhe më tej ndikimin 
e faktorëve jomonetarë. Qartazi, tendenca është drejt konvergjencës 
në nivele më të ulëta ndryshimi. Kjo do ta rriste rëndësinë e faktorëve 
tradicionalë monetarë në përcaktimin e inflacionit dhe do të kërkonte 
një shkallë moderimi të LS-së, tërheqjen e një pjese të likuiditetit të tepërt 
gjatë viteve të fundit. Sipas informacionit në dispozicion, nuk duket se ka 
një “normale të re” të përhershme, dhe pa një administrim të kujdesshëm 
dhe tradicional të bilancit të bankës qendrore, do të shohim njëfarë 
rigjallërimi të inflacionit në ekonomitë e zhvilluara, me pasoja të pritshme 
për tregjet në zhvillim. 
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Marko Škreb*

A DO TË KETË NJË “NORMALITET TË 
RI” NË POLITIKËN MONETARE NË TË 

ARDHMEN E AFËRT?

1. A do të ketë një “normalitet të ri” në politikën monetare në 
të ardhmen e afërt? Së pari, duhet sqaruar se çfarë nënkuptohet 
me normale në këtë kontekst. Me “normale” zakonisht 
konsiderojmë një “mesatare” të asaj me të cilën jemi mësuar 
ose të asaj që shumica prej nesh e perceptojnë si normale në 
mënyrën e sjelljes apo në kodin e veshjes. Ajo shihet si diçka tek 
e cila mund të fokusohemi dhe ta ndjekim si një pikë reference. 
Për shembull, në mjekësi “Normal” do të ishte presioni i gjakut 
në nivelin (120/90 mmHg) ose niveli i kolesterolit (nën 200 mg/
dL), pra këto nivele nuk e dëmtojnë shëndetin dhe mirëqenien 
tonë në terma afatgjatë. Mot normal quajmë atë me të cilin jemi 
mësuar zakonisht gjatë një sezoni tipik, për disa vite. Kur diçka 
devijon nga kjo “normale”, ne e konsiderojmë si “anormale” 
si për shembull, temperaturat e larta në stinën e dimrit në 
Evropë apo presioni i gjakut mbi 200 mmHg etj. Në ekonomi 
dhe në politikën monetare, krahasimi është më i vështirë sesa 
në mjekësi apo meteorologji. Në ekonomi, standardet janë më 
të vështira për shumë arsye (siç do ta shpjegoj në një moment 
të dytë). Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk kemi një ide 
mbi “normalitetin” në ekonomi. Për ekonomitë evropiane, 
sidomos në shtetet anëtare të BE-së (dhe kandidatët për BE), 
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kriteret e Mastrihtit1 janë një përpjekje për të pasur standarde që 
mund të konsiderohen numra makroekonomikë normalë. Nga 
ana tjetër, ato janë kushte specifike për hyrjen në Eurozonë, 
ndonëse rëndësia e tyre është më e madhe se vetë euroja. Para 
Krizës Financiare Globale (KFG), shumica e ekonomistëve do 
të pajtoheshin për përkufizimin e “normalitetit”. Për shembull, 
ekonomitë më të përparuara do ta konsideronin inflacionin rreth 
2% si diçka normale. Shifra ishte disi më e lartë për ekonomitë në 
zhvillim, por zakonisht “normaliteti” do të ishte një inflacion një 
shifror. Për inflacionin rreth 2%, normat nominale të interesit 
rreth 5-6% konsideroheshin “normale”2. Gjithashtu, ekzistonte 
një “mënyrë normale” e hartimit dhe zbatimit të politikës 
monetare për t’i arritur këto vlera, pra inflacioni i shënjestruar. 
Ai, së bashku me pavarësinë e bankës qendrore dhe instrumentet 
e tërthorta të politikës monetare, përbënin standardin. Nga vitet 
1980 deri në vitin 2008, shumë banka qendrore iu përshtatën këtij 
standardi, ose po planifikonin apo të paktën synonin arritjen e 
tij. Pra, “normaliteti” për bankat qendrore ishte të fokusoheshin 
te një qëllim i vetëm. Stabiliteti i çmimeve dhe inflacioni i 
shënjestruar ishin mënyrat më të mira për ta arritur këtë qëllim. 
Ekonomitë po rriteshin në mënyrë të qëndrueshme dhe gjithçka 
dukej se ishte “siç duhej”. Disa e quajtën atë si “Moderim i 
Madh”. Të tjerë mendonin se teorikisht bankat qendrore duhet 
të jenë “të mërzitshme”. Kursi fleksibël i këmbimit, instrumentet 
e tërthorta të politikës monetare, çrregullimi dhe liberalizimi i 
tregjeve financiare ishin mënyrat që u përdorën për të drejtuar 
ekonominë dhe për të zbatuar politikën monetare. Deklarimet 
nga “Uashington Konsensus”, iu rekomanduan pothuajse të 
gjitha vendeve të globit, nga Australia në SHBA, nga Shqipëria 
në Zimbabve. Por KFG-ja dhe pasojat e saj e kanë shkatërruar 
këtë pikëpamje. Bankingu qendror ka ndryshuar dhe po vazhdon 
të ndryshojë pa pasur një drejtim të qartë. Prandaj, pyetja që 
shtrohet është se çfarë do të thotë “normalitet i ri” dhe/ose a do 
të ketë një “normalitet të ri” nëse deri tani nuk e kemi një të tillë?

1 Ato u miratuan në vitin 1991. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/
enlargement-euro-area/convergence-criteria-joining_en

2 Summers et al (2018). Episodet e normave shumë të larta të interesit në Gjermani prej 14% 
në vitet ‘70 apo normat e hipotekave prej 18% në SHBA në vitet ‘80 konsideroheshin të 
jashtëzakonshme, jo “normale”. 
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2. Kriza financiare globale e ka ndryshuar bankingun qendror 
që prej viteve ‘90. Në maj të vitit 1996, mora pjesë për herë të 
parë në Takimin e Guvernatorëve që organizohej nga Banka për 
Rregullime Ndërkombëtare (BIS) në Bazel. Isha i etur të mësoja 
çfarë të mundja. Kryetari i atëhershëm i Bordit të BIS, guvernatori 
suedez Urban Bäckström, dha këshillën e mëposhtme: “Për të 
qenë një bankier qendror i mirë duhen pasur parasysh vetëm 
katër gjëra: inflacioni do të jetë gjithmonë tepër i lartë; normat 
e interesit gjithmonë tepër të ulëta; nëse ekonomia po rritet në 
mënyrë të shëndetshme, është falë bankës qendrore; dhe nëse 
ekonomia ka probleme, atëherë faji do t’i ngelet Ministrisë së 
Financave”. Dhe ai nuk ishte i vetmi burrë i mençur. I ndjeri 
Baroni George (Eddie George, Guvernatori i Bankës së Anglisë 
në atë kohë), ndërsa pinte njëra pas tjetrës cigaret e tij3, shpesh 
thoshte: “Bankierët qendrorë kanë vetëm një moto të thjeshtë: 
“Stabilitetin e çmimeve””. Në të shkuarën, për bankat qendrore, 
jeta ishte e thjeshtë. Bankierët e sotëm qendrorë kanë një detyrë 
më të vështirë. Ata duhet të marrin vendime më komplekse, 
në një botë dinamike dhe të pasigurt si kurrë më parë. Për më 
tepër, nuk ka një konsensus se çfarë saktësisht duhet të bëjnë 
bankat qendrore. Ndarja e historisë së bankave qendrore sipas 
periudhave mund të ndihmojë në këtë aspekt. Një ndarje të 
tillë e bëri edhe një prej ekonomistëve më të shquar të bankave 
qendrore, njëkohësisht edhe historian, Charles Goodhart (2010). 
Ai veçon periudhat e konsensusit dhe periudhat e pasigurisë. 
Periudhat e konsensusit në bankat qendrore janë: 1) Epoka 
Viktoriane (1840-1914), me karakteristikën kryesore standardin 
e arit; 2) kontrolli i qeverisë (1930-1970), me dominancën 
fiskale (kejnesiane); dhe, 3) triumfi i tregjeve (1980-2007), me 
pavarësinë e bankës qendrore dhe shënjestrimin e inflacionit. 
Ai vuri në dukje se intervali ndërmjet këtyre periudhave shpesh 
ngatërrohet, pa pasur një konsensus të qartë në lidhje me faktin 
se çfarë duhet të bëjnë bankat qendrore. A nuk tingëllon kjo si 
diçka e dëgjuar më parë? Politika monetare dhe “kapitenët” e 
saj, bankat qendrore, po e ndryshojnë kursin e lundrimit të tyre. 

a. Përcaktimi i një objektivi të përshtatshëm për një bankë 
qendrore është vënë në pikëpyetje. Ndoshta, ndryshimi më i 

3 Po, pirja e duhanit lejohej në BIS gjatë shekullit të fundit, por gjërat ndryshojnë.
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madh në mandatet e bankave qendrore që nga KFG-ja e 2007-ës, 
ka qenë shtimi i qartë i synimit për ruajtjen e stabilitetit financiar. 
Kjo ndodh shumë shpesh, pavarësisht nga fakti nëse bankat 
qendrore ushtrojnë mbikëqyrje mikroprudenciale apo jo. Për 
më tepër, pavarësisht nëse ligjet e tyre e shprehin ose jo, bankat 
qendrore priten të jenë ruajtësit e stabilitetit të sistemit financiar 
në tërësi. Rreziqet sistemike, mënyra e matjes dhe administrimit 
të tyre, dhe përdorimi i instrumenteve makroprudenciale janë të 
gjitha “lodra” relativisht të reja për bankat qendrore. Por, çdo 
bankë qendrore që gëzon një emër të mirë duhet të publikojë 
jo vetëm Raportin e Inflacionit, por edhe Raportin e Stabilitetit 
Financiar. Për më tepër, konsensusi se bankat qendrore duhet të 
synojnë stabilitetin e çmimeve4 tashmë është vënë në diskutim. 
Disa studiues (Frankel, 2014 dhe Summers et al., 2018) pretendojnë 
se qëllimi i stabilitetit të çmimeve (dhe shënjestrimi i inflacionit 
si mjet për arritjen e tij) është shumë i kufizuar dhe bankat 
qendrore duhet të shënjestrojnë PBB-në nominale. Summers 
sugjeron rritje nominale të PBB-së në nivelet 5-6%. Por PBB-ja 
nominale nuk është përgjegjësi vetëm e bankave qendrore. Nga 
ana tjetër, banka qendrore nuk do ta arrijë dot e vetme objektivin. 
Kjo shton një dimension të ri; cila nga të dyja, qeveria apo banka 
qendrore, duhet ta përcaktojë objektivin? Kjo sjell ndërlikime të 
mëdha në strukturën e qeverisjes së bankës qendrore (Lybek dhe 
Morris, 2004). Gjithnjë e më shumë, bankat qendrore po e shtojnë 
punësimin/papunësinë si një ndër objektivat e tyre. Vetëm pak 
kohë më parë Rezerva Federale (SHBA) kritikohej nga disa për 
mandatin e dyfishtë. Megjithatë, Marrëveshja e re e Shënjestrimit 
të Politikës (PTA) midis Bankës Qendrore të Zelandës së Re 
(RBNZ) dhe Qeverisë së Zelandës së Re e përmend punësimin si 
një qëllim, para inflacionit. Kjo lidhet me nismën për të ndryshuar 
aktin e RBNZ-së, në përputhje me të. Çështja është se duke ecur 
në këtë rrugë, Zelanda e Re “shpiku” shënjestrimin e inflacionit. 
Et tu, Brute (Edhe ti, Brut)? Gjithnjë e më shumë diskutimet në 
Evropë po përqendrohen mbi nevojën për të përcaktuar objektivin 
e inflacionit gjatë një periudhe mesatare kohore (le të themi 2% 
për pesë vjet). Kjo do të thotë se inflacioni mbi 2% pas disa vitesh 
nuk do të jetë një tipar negativ. 

4 Diskutimet mbi mënyrën e matjes së inflacionit, qoftë me IÇK, IHÇK, inflacionin bazë apo atë 
total, duken një çështje e vogël krahasuar me qëllimet më globale. 
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b. Politika monetare nuk duhet të jetë sektoriale apo të ketë 
efekte shpërndarëse në mënyrë të qëllimshme. Para KFG-së, 
pranohej se politika monetare nuk duhet të jetë sektoriale, pra, nuk 
duhet të ketë qëllimisht efekte shpërndarëse. Në fillim të viteve 
‘90, Banka Kombëtare Kroate ende mbante kredi selektive apo, 
siç quheshin, sektoriale, nga emetimet primare tek kompanitë 
(nëpërmjet bankave). Ato konsideroheshin një relike e mbetur 
nga koha e socializmit dhe shkaktare të inflacionit, duke e bërë 
endogjene sasinë e parasë jashtë kontrollit të bankës qendrore. 
Kjo praktikë u shfuqizua nga mesi i viteve nëntëdhjetë. Pas 
KFG-së, BQE-ja, ndër bankat qendrore më moderne, jo vetëm 
që ka trefishuar bilancin e saj duke blerë obligacione qeveritare 
dhe duke u dhënë kredi tepër të lira bankave, por ajo po blen 
edhe obligacione të korporatave. Ndër mjetet jotradicionale të 
politikës monetare, blerja e obligacioneve nga LVMH-ja, Nestle-
ja apo Shell-i, konsiderohet një politikë monetare e efektshme, 
e cila do të përmirësojë transmetimin monetar. Pra, Programi 
i Blerjes nga Sektori Korporativ (CSPP), siç quhet zyrtarisht, 
konsiderohet i efektshëm dhe madje i nevojshëm, një shpikje 
jostandarde e politikës monetare. Ndërkohë, ajo që bëri Banka 
Kombëtare e Kroacisë në të kaluarën ishte një relike e socializmit 
që po e rriste inflacionin. Që nga viti 2017, BQE-ja ka blerë 
aktive të korporatave në tregun primar5. Otmar Issing (2018) 
paralajmëron se: “Kërcënimi më i madh për pavarësinë qëndron 
në veprimet e mundshme të vetë bankës qendrore. Një kërcënim 
vjen nga përdorimi i instrumenteve me pasoja shpërndarëse, të 
tilla si kredia e lirë për grupe të veçanta, banka apo kompani.”. 
Vetëm koha do të tregojë nëse z. Issing, ish-kryeekonomist në 
BQE, kishte të drejtë apo nëse CSPP-ja, si pjesë e Programit më 
të gjerë të Blerjes së Aktiveve nga ana e BQE-së, ka qenë një 
shpikje e nevojshme, pjesë e “çfarëdo veprimi që do të duhet të 
ndërmerret” për të shpëtuar euron. 

c. Një tjetër ndryshim qëndrimi pas krizës financiare globale 
mund të vërehet tek normat e interesit. Në shekullin e fundit, 
mësimi i parë që merrej si parakusht për rritjen e shëndetshme 
dhe shpërndarjen efikase të burimeve ishte se normat reale të 
interesit duhet të jenë pozitive. Kjo është ABC-ja e ekonomisë, 

5 https://www.euromoney.com/article/b12kqkczffm5dx/ecb39s-corporate-sector-purchase-
programme-cspp-what-you-need-to-know
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apo jo? BQE-ja i ka mbajtur normat nominale të interesit të 
depozitave në territor negativ për disa vite radhazi, por ajo 
nuk është e vetmja. Bankat qendrore të Zvicrës, Danimarkës, 
Japonisë dhe Suedisë kanë vepruar në të njëjtën mënyrë, edhe 
pse jo për të njëjtat arsye. Ekonomistëve iu duken tërheqëse 
normat negative të interesit. Pra, disa ekspertë duan ta heqin 
nga qarkullimi paranë fizike, në mënyrë që normat negative të 
depozitave në llogaritë bankare të individit të jenë një mjet për 
të luftuar krizën e ardhshme (dhe nxitur kërkesën). Pa para, 
familjet nuk mund të vënë para mënjanë fizikisht, por duhet t’i 
shpenzojnë për të shmangur në këtë mënyrë tatimin me norma 
negative interesi. 

d. Pikëpamja mbi kontrollet e kapitalit ka ndryshuar. Me 
konsensusin e Uashingtonit, ideja ishte që, pas realizimit të 
plotë të liberalizimit të llogarisë rrjedhëse, hapi i radhës duhet 
të ishte liberalizimi i plotë i llogarisë së kapitalit. Lëvizja e lirë e 
kapitalit në mbarë botën do të na çojë në mos drejt e në Utopi, të 
paktën në vazhdimin e “Moderimit të Madh” (Great Moderation), 
domethënë uljen e luhatshmërisë në ciklin e biznesit. Sot ne 
dimë diçka më shumë. Për shembull, Banka Kombëtare Kroate 
prezantoi kontrollet e kapitalit rreth vitit 2005, në kundërshtim 
me këshillat e FMN-së, dhe i mbajti në fuqi për disa vite, deri 
në momentin e Krizës Financiare Globale, sigurisht. Kjo lëvizje 
mori shumë kritika nga ana e komunitetit të bankave tregtare 
dhe nga ekonomistët (tepër) liberalë. Sidoqoftë, sot Banka 
Kombëtare Kroate është e justifikuar për largpamësinë e saj. 
Kontrollet e kapitalit janë kthyer përsëri brenda standardit të 
pranuar. Ky është një shembull i mirë për faktin se si çdo vend 
duhet të përqendrohet te specifikat e tij dhe se nuk duhet të 
ndjekë verbërisht këshillat e dhëna, zakonisht bona fide, nga 
organizmat shumëkombëshe apo nga akademikët. 

3. Pse është e vështirë të gjesh “normalitetin e ri”? 

 Rreth 10 vite më parë, në vitin 2008, Mbretëresha, gjatë vizitës 
së saj të parë në LSE, pyeti pse askush nuk mundi të kuptonte 
se po afrohej kriza financiare. Disa, në të vërtetë, e kishin 
ndjerë rritjen e rreziqeve (Ragu Rajan), por pjesa më e madhe 
e profesionistëve nuk arritën të kuptonin çfarë do të ndodhte. 
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Pse? Sepse sipas Nassim Talebit, ajo që ndodhi erdhi pa pritur. 
Dhe, me siguri mund të ketë edhe ngjarje të tjera të papritura që 
mund të lindin në sfondin financiar ndërkombëtar. Po ç’lidhje 
ka kjo me pyetjen nëse do të ketë një “normalitet të ri”? Unë nuk 
mendoj se do ta kemi së shpejti “normalitetin e ri”, ashtu siç e 
kemi pasur përpara KFG-së.

a. Ekonomitë po ndryshojnë me shpejtësi, ashtu sikurse 
po veprojnë edhe bankat qendrore. Në një botë që po 
ndryshon me shpejtësi është vështirë të thuhet çfarë është 
“normale”, pasi “normaliteti” zakonisht përcaktohet nga e 
kaluara e qëndrueshme. Ndryshimet në politikën monetare pas 
KFG-së tregojnë qartë se konsensusi i “Moderimit të Madh” 
apo “dominimit të tregut” (me shënjestrimin e inflacionit dhe 
stabilitetin e çmimeve) nuk është “fundi i historisë monetare”. 
Ashtu si libri i Fukuyama-s, edhe qasja e thjeshtë ndaj politikës 
monetare është po aq jetëshkurtër dhe mbetet e vlefshme vetëm 
për pak kohë. Gjithashtu, duhet të mbajmë parasysh ndryshimet 
në qëndrimet shoqërore. Populizmi është një prej tyre. A do 
ta shtojë presionin mbi pavarësinë e bankës qendrore? A do të 
ndikojë te mandati i bankës qendrore, duke i dhënë më shumë 
rëndësi punësimit në të ardhmen apo duke i detyruar bankat 
t’u nënshtrohen qëllimeve politike afatshkurtra? Përballemi me 
shumë pyetje, por kemi pak përgjigje. Një tjetër është edhe rritja 
e proteksionizmit. Nuk ka dyshim se lufta tregtare mes Kinës 
dhe SHBA-së do të linte pasoja jo vetëm për këto dy vende, 
por edhe për ekonominë globale. Si do të ndikojë ajo në rritjen 
ekonomike, a do të ndikojë tek mënyra sesi do të zhvillohet 
politika monetare në të ardhmen? Ashtu siç është diskutuar 
edhe më parë, bankat qendrore zakonisht u rrinë larg politikave 
shpërndarëse të qëllimshme, por pabarazia në të ardhura dhe 
pasuri është një temë e nxehtë. Në epokën post-Piketty, këtyre 
pyetjeve nuk u shmangen dot as bankat qendrore. Një nga 
treguesit e këtyre ndryshimeve shoqërore, të cilat përkthehen në 
mandate të bankave qendrore, është PTA-ja e re në Zelandën e 
Re. A do të ndiqet kjo rrugë nga të tjerë? 

b. Sistemet financiare janë bërë më komplekse dhe më pak 
të parashikueshme. Vëmendje duhet t’u kushtohet edhe disa 
faktorëve të tjerë të rëndësishëm, si digjitalizimi i shërbimeve 
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financiare në përgjithësi dhe kriptoaseteve. Digjitalizimi po 
e ndryshon shumë shpejt sfondin e industrisë financiare. 
Literatura mbi këtë temë është e pasur, por nuk ka një konsensus 
mbi rrjedhojat për bankën qendrore. Disa banka qendrore 
e përqafojnë FinTech-un dhe krijojnë hapësira për t’u lejuar 
aktorëve në këtë fushë të veprojnë dhe të shohin pasojat. Të tjerët 
e ndalojnë tregtimin e drejtpërdrejtë, për shembull nëpërmjet 
Bitcoin-it. Disa luajnë me idenë e nxjerrjes së monedhave të tyre 
digjitale, monedhës digjitale të bankës qendrore, si për shembull 
Banka Qendrore e Suedisë (Riksbank), Banka Qendrore e 
Indisë dhe Banka Popullore e Kinës. Të tjera banka, si Banka 
Kombëtare e Zvicrës, ngrenë zërin dhe paralajmërojnë për 
rreziqet e pamatshme të emetimit të monedhës digjitale të 
bankës qendrore. Të gjithë duket se bien dakord se teknologjia 
blockchain (distributed ledger technology DLT) ka potencial, por nuk 
është e qartë se kur do të jetë funksional dhe efikas përdorimi 
i saj i përditshëm. Ndërkohë, Islanda duhet të shpresojë që jo 
të gjithë minatorët të zhvendosen në ishullin e tyre dhe kjo t’i 
lërë pa energji elektrike për të përmbushur nevojat e përditshme. 
Natyrisht, digjitalizimi do të vazhdojë të ekzistojë dhe do të 
zgjerohet më tej. Prandaj, sfida është se si të përfitojmë sa më 
shumë dhe, në të njëjtën kohë, të rregullojmë dhe administrojmë 
në mënyrë të duhur rreziqet, veçanërisht ato sistemike. Lidhur 
me këto rreziqe, do të veçoja problemin në rritje të sigurisë 
kibernetike. Me rritjen e ndërvarësisë dhe ndërlidhshmërisë së 
institucioneve, përfshirë bankat qendrore, pasojat e një sulmi 
potencial kibernetik për stabilitetin e sistemit financiar janë duke 
u rritur. Inteligjenca Artificiale (IA) do të luajë rol të rëndësishëm. 
A do t’i zëvendësojë IA-ja bankierët qendrorë një ditë? Ndoshta 
guvernatorët nuk kanë pse të shqetësohen për vendin e tyre të 
punës në të ardhmen afatshkurtër. Dje e pyeta Sirin nga iPhone-i 
im: “Hej, Siri, a duhet që SHBA-ja të rrisë normat e interesit?” 
Siri u përgjigj: “Nga kërkimi që bëra në web kam këtë rezultat: 
SHBA-ja ngre normat e interesit” dhe më sugjeroi pesë artikuj, 
të kohëve të fundit, që kishin lidhje me pyetjen që i bëra. Pyes 
veten nëse Alexa e Bezos do të më jepte një përgjigje më të mirë. 
Megjithatë, jam i sigurt se pas pesë vitesh, përgjigjet e tyre do 
të bëhen më të sofistikuara. Sigurisht, përdorimi i IA-së ofron 
si përfitime ashtu edhe rreziqe, për të gjitha bankat qendrore. 
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Kjo shpjegohet më së miri nga Wuermeling (2018). Disa banka 
qendrore, si Bundesbank (jam i sigurt se ka edhe të tjera) janë duke 
e përdorur IA-në për të monitoruar pjesë të tregjeve financiare. 
Kombinuar me të dhënat e mëdha (Big data) dhe analizat e të 
dhënave, nga të cilat bankat qendrore kanë me tepri, IA-ja mund 
të përdoret në mënyrë të zgjuar për të rritur njohuritë tona. Por 
mbikëqyrësit duhet ta dinë se të mbështeturit me tepri tek IA-ja 
mund t’i bëjë tregjet më pak të qëndrueshme. Këtë gjë ne nuk e 
dimë me siguri, prandaj duhet të jemi të kujdesshëm. E mbani 
mend fondin LTCM? Dy laureatët e çmimit Nobel ishin të sigurt 
se kishin menaxhuar të gjitha rreziqet e tyre. Bota reale tregoi se 
ata gaboheshin. 

 Komenti im i fundit për sa i përket IA-së është se, nga aq sa 
unë kuptoj, IA-ja mund të përballojë rreziqet e matshme. Siç 
thotë edhe thënia e vjetër: “Jo gjithçka që ka rëndësi mund të 
llogaritet, dhe jo çdo gjë që mund të llogaritet ka rëndësi”. Kjo 
është natyra e sjelljes njerëzore dhe e sistemit tonë ekonomik. 

 Monedhat digjitale të bankave qendrore, shoqëritë pa para 
fizike, mënyra se si do të ndikojnë në mekanizmat tradicionalë të 
transmetimit, mbeten ende të panjohura për ne. A po përballemi 
me një stanjacion të vazhdueshëm? Ndikimet politike i kanë 
dhënë formë politikës monetare. Me marrjen përsipër të detyrave 
shtesë, bankat qendrore u bënë më të cenueshme ndaj ndikimeve 
politike. Po kështu ndodhi dhe me mjedisin e tyre. Dhe duke 
qenë se ato janë pjesë e shoqërive, me ndryshimin e vlerave 
shoqërore, edhe sistemi bankar qendror do të ndryshojë. Shikoni 
për shembull z. Trump dhe presionin që ai ushtron mbi Rezervën 
Federale, ose Turqinë apo Indinë. Ndodhitë e papritura tregojnë 
se nuk duhet të përpiqemi të gjejmë një “normalitet të ri” dhe të 
synojmë ekonomi me politika monetare drejt atyre standardeve 
(banka qendrore të pavarura, shënjestrimi i inflacionit që synon 
inflacionin “pranë, por nën 2%”), por duhet t’i bëjmë ato të 
qëndrueshme.

c. Globalizimi ka në fokus të gjitha vendet, jo vetëm ato me 
ekonomi të zhvilluar. Diversiteti në këto vende është sfidë për 
“normalitetin e ri”. Para se të ndodhte KFG-ja, duket se fuqitë 
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e globalizimit dhe në përgjithësi konvergjenca e vendeve, e 
justifikonin moton “një zgjidhje është e përshtatshme për këdo”. 
Për shembull, standardet e mbikëqyrjes së Bazelit supozohet të 
jenë të vlefshme për shumicën e vendeve, duke pasur parasysh 
“proporcionalitetin”, por mendoj se edhe para krizës financiare 
globale, këto standarde “normale” nuk merrnin parasysh 
diversitetin midis vendeve. Arritjet në mjekësi janë realizuar 
pas një numri të madh vëzhgimesh (dimë se duhanpirësit kanë 
probabilitet më të lartë për t’u prekur nga kanceri i mushkërive). 
Megjithatë, disa njerëz pinë duhan gjatë gjithë jetës së tyre dhe 
nuk kanë asnjë shqetësim; ndërkohë, disa të tjerë, fatkeqësisht, 
edhe pa pirë as dhe një ditë të vetme duhan, preken nga kanceri 
i mushkërive, dhe ka shumë gjasa të ndodhë kështu) dhe, këto 
janë mesatare. Nuk ma do mendja se në mjekësi ekziston motoja 
“një zgjidhje është e përshtatshme për këdo” kur bëhet fjalë për 
kurimin e sëmundjeve të ndryshme. Dallimi midis ekonomive 
të botës është shumë më i madh se ai mes qenieve njerëzore të 
planetit. Gjatësia dhe pesha e njerëzve ka më pak ekstremitete 
apo devijime standarde sesa për shembull PBB/për frymë, 
inflacioni, popullsia e vendeve, dhe ndoshta çdo tregues tjetër 
i një ekonomie. Arabia Saudite ka një barazi të fuqisë blerëse 
të PBB-së rreth 40 herë më të lartë krahasuar me një nga 
vendet e saj fqinje, Jemenin. Pa mendoni se çfarë do të thotë 
ky raport nëse bëhet fjalë për gjatësitë e dy individëve? Apo për 
sa i përket peshës, presionit të gjakut etj. Kjo ndryshueshmëri 
midis vendeve duhet pasur parasysh kur diskutojmë për një 
“normalitet të ri”. Prandaj aplikimi i mesatareve për secilin shtet, 
nuk më duket i drejtë. Pra, nuk duhet të presim të ketë vetëm 
një “normalitet të ri”, por shumë “normalitete të reja”, njësoj 
si me konceptin e ekuilibrave të shumëfishtë. Madje më shumë 
se kaq. Tendencat moderne në mjekësi i referohen mjekësisë 
së personalizuar. Secilit pacient i përshtatet mjekimi bazuar në 
gjenomin e personit për të cilin po jepet kura. Kjo nuk do të 
thotë që çdo vend duhet të ketë patjetër “normalitetin” e tij 
personal; disa mund të grupohen. Ndoshta vende të ngjashme 
mund të kenë tregues të ngjashëm “normalë”, por të krahasosh 
për shembull Etiopinë me SHBA-në nuk ka shumë kuptim. Si 
mundet të mendojmë që për vende kaq të ndryshme të jepet e 
njëjta këshillë? 
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4. Çfarë duhet bërë?

 Nëse është e vështirë të arrihet një “normalitet i ri” i thjeshtë, 
çfarë duhet bërë? Është shumë më mirë të punohet për të rritur 
qëndrueshmërinë e ekonomisë, për t’u përgatitur për ndryshime 
të shpejta dhe për të vepruar jashtë kornizave tradicionale. 
Faktikisht, shumë masa të marra nga bankat qendrore (të 
avancuara) që prej krizës financiare globale, për të shpëtuar 
botën financiare nga shpërbërja, quhen masa jokonvencionale. 
E pra, duket se duke u përdorur për më shumë se një dekadë, 
ato tashmë konsiderohen mjaft “konvencionale”, pra normale. 
Të gjithë kanë supozimet e tyre në lidhje me atë që mund të 
sjellë e ardhmja. Prandaj le të punojmë në drejtim të mbrojtjes 
dhe qëndrueshmërisë ndaj goditjeve, të jemi novatorë dhe të 
mendojmë jashtë kornizave. 

 A do të ketë një periudhë të re konsensusi brenda bankës 
qendrore apo një “normalitet të ri” në të ardhmen e largët? 
Është e pamundur të thuhet me siguri, por nuk duket se do të 
kemi diçka të tillë gjatë dy viteve të ardhshme. Prandaj, këshilla 
ime e fundit modeste për politikëbërësit në çdo vend është: 
mendoni për vendin tuaj dhe ç’është më kryesorja, besojini 
vetes. Mundohuni t’i përballoni sfidat e ardhshme në mënyrat 
më të mira e më të përshtatshme për vendin dhe njerëzit tuaj. 
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Elisabeta Gjoni*

POLITIKA MONETARE NË MES TË 
NDRYSHIMEVE TË SHPEJTA STRUKTURORE: 

PËRVOJA E BANKËS SË SHQIPËRISË ME 
“NORMALITETIN E RI” PAS KRIZËS

I nderuar z. Kryetar, 
Zonja dhe zotërinj,

Është një kënaqësi e madhe të jem mes kolegësh të nderuar, këtu në 
Konferencën Vjetore të Bankës së Shqipërisë, ku së bashku do të 
diskutojmë dhe shkëmbejmë njohuritë dhe përvojat e akumuluara mbi 
tema kaq të rëndësishme dhe bashkëkohore për ne vendimmarrësit.

Në prezantimin tim sot do të fokusohem te përvoja vendimmarrëse 
specifike e Shqipërisë në trajtimin e ndryshimeve të shpejta 
strukturore pas krizës dhe orientimin nëpërmjet territorit të panjohur 
të “normalitetit të ri” të politikës monetare. Prezantimet e mëparshme 
nga Guido dhe Dimitris dhanë një vështrim shumë të vlefshëm për të 
kuptuar më mirë çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Në një farë mënyre, 
kjo është gjithashtu një pasqyrë e ngjarjeve në vende të tjera.

Kolegët e mi diskutuan gjerësisht dhe parashtruan mendimet e tyre 
mbi risitë në hapat dhe masat politike jokonvencionale të ndërmarra 
nga bankat qendrore në botën e zhvilluar, për të qetësuar tregjet 
financiare pas krizës globale ekonomike dhe financiare. Për më 
tepër, diskutimi u përqendrua mbi efikasitetin e politikës monetare 
në kufirin e saj të poshtëm në vlerën zero (ZLB) dhe sfidat përballë 
vendimmarrësve.

* Elisabeta Gjoni, Zëvendësguvernatore e Parë, Banka e Shqipërisë.
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U identifikuan disa pengesa strukturore, si:

1. Prirja afatgjatë rënëse e normave natyrore reale të interesit në 
vendet e zhvilluara, për shkak të uljes së produktivitetit dhe të 
popullatës në plakje (Laubach dhe Williams (2001), Giammarioli 
dhe Valla (2003)).

2. Mekanizmi i dobët i transmetimit, për shkak të tregjeve financiare 
të stresuara dhe të dëmtuara pas krizës (FMN, -2014).

3. Sheshimi i vazhdueshëm i kurbës së Phillips-it, për shkak të 
globalizimit të intensifikuar, të besueshmërisë më të lartë 
të bankave qendrore dhe për shkak të pritjeve afatgjata për 
inflacionin të shkëputura nga zhvillimet afatshkurtra (Blanchard 
(2016), Watson (2014), Yellen (2012)).

Për më tepër, u propozuan disa zgjidhje të mundshme, duke u 
përqendruar në modifikimin e mandateve të bankave qendrore, por 
edhe në shtimin e instrumenteve të politikave, të cilat lejojnë më 
tepër fleksibilitet në vendimmarrje. Këto tema u mbuluan gjerësisht 
dhe përfundimet ishin gjithëpërfshirëse dhe shumë të vlefshme.

Prezantimi im sot, i cili përqendrohet vetëm mbi përvojën shqiptare, 
do të fillojë me implikimet e krizës për politikën monetare në 
Shqipëri dhe me sfidat kryesore me të cilat jemi përballur. Më pas do 
të flas për politikat që kemi ndërmarrë në përgjigje të këtyre sfidave, 
për përfundimet e për rezultatet e arritura, për ta mbyllur me disa 
konsiderata dhe mësime të marra nga kriza. 

Një nga sfidat më kryesore që duhej të merrnim parasysh në 
vendimmarrje ishte rënia e ekuilibrit ose e normave natyrore reale të 
interesit, të mbështetura nga ndryshimet ekonomike dhe financiare që 
ndodhën pas krizës. Ç’është më shqetësuese, kjo rënie reflekton edhe 
ndryshime të tjera strukturore themelore në ekonomi. Sipas një studimi 
të fundit në Bankën e Shqipërisë (Çeliku, Çela dhe Metani (2018)), rritja 
potenciale e ekonomisë shqiptare është zvogëluar pas krizës, kryesisht 
e nxitur nga ngadalësimi i rritjes së TFP-së, por edhe nga produktiviteti 
më i ulët i faktorëve të prodhimit. Prirja e rritjes potenciale në kohë 
është një komponent strukturor thelbësor që përcakton sjelljen në 
kohë të normave natyrore reale të interesit. Për më tepër, trendet e 
ndryshimit demografik janë të lidhura ngushtë me një rritje të ngadaltë 
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por të vazhdueshme të normave të kursimit, duke i vënë akoma më 
tepër nën presion normat natyrore reale të interesit.

Grafik 1. Implikimet e krizës - Ekuilibër NRI më i ulët

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2014T1
2014T2
2014T3
2014T4
2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
2016T3
2016T4
2017T1
2017T2
2017T3
2017T4
2018T1
2018T2
2018T3
2018T4

Norma bazë aktuale
Norma bazë më e lartë, RIR

%

0

1

2

3

4

5

6

7

Trendi Rritja TFP Trendi RIR

Para-krizë
Post-krizë

%

Siç u shpjegua në detaje më parë nga Dimitris, është shumë e 
rëndësishme të faktorizohet rënia e ekuilibrit të normave të interesit 
në procesin vendimmarrës të politikës monetare. Së pari dhe ç’është 
më e rëndësishmja, ne duhet të jemi vazhdimisht të vetëdijshëm dhe 
të përditësojmë vlerësimet tona mbi evolucionin e ekuilibrit të 
normave të interesit në kohë. Përcaktimi, të paktën përafërsisht, i 
pozicionit të tij në kohë ndihmon në mënjanimin e një gabimi të 
paqëllimtë në vendimmarrje. 

Për ta ilustruar këtë, në grafikun djathtas, shohim implikimet që 
mosmarrja në konsideratë si duhet e rënies së ekuilibrit të normave reale 
të interesit do të kishte mbi hapësirën e veprimit të politikës monetare në 
Shqipëri. Vija e zezë ilustron ecurinë faktike të politikës monetare, ex-post, 
kur ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për rënien dhe sjelljen e ekuilibrit të 
normës së interesit. Vija e kuqe ilustron sjelljen tonë hipotetike, sikur të 
mos e kishim faktorizuar këtë rënie. Vendimet e politikës monetare do 
të kishin qenë në drejtimin e duhur dhe konsistente me sjelljen ciklike të 
ekonomisë. Por, intensiteti i stimulit të politikës monetare do të kishte 
qenë nën optimalin e nevojshëm dhe ne do të kishim qenë relativisht më 
shtrëngues, pa dashur ta bënim këtë. Kjo do të kishte vonuar si kthimin 
e inflacionit drejt objektivit, ashtu dhe stabilizimin e ekonomisë drejt 
potencialit të saj.
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Grafik 2. Implikimet e krizës - Mekanizëm transmetimi i dobësuar
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Një sfidë e dytë që ndërlikon vendimmarrjen e politikës monetare në 
Shqipëri lidhet me çështjen e një mekanizmi transmisioni të dobësuar. 
Kjo dukuri përforcohet nga disa dobësi strukturore në përbërjen dhe në 
funksionimin e tregut financiar, të cilat kanë zvogëluar disi efikasitetin 
dhe impaktin e mekanizmit të transmetimit të politikës monetare. Në 
grafikun lart majtas, kam përfshirë një përmbledhje të kompozimit 
strukturor të tregut financiar në Shqipëri, i cili përbëhet kryesisht nga 
bankat. Kjo qartazi nuk përfshin asnjë transmetim të drejtpërdrejtë 
mbi çmimet e aktiveve ose mbi forma të tjera të financimit të kapitalit. 

Grafiku tjetër, ai lart djathtas, tregon kompozimin e pronësisë së 
bankave që veprojnë në vend sipas origjinës. Bankat me kapital nga 
vendet e BE-së mbizotërojnë. Megjithëse kjo është një karakteristikë 
shumë e dobishme për tregun financiar në tërësi, në këndvështrimin 
e pasjes së bankave cilësore me reputacion ndërkombëtar, ajo ka edhe 
efekte të tjera anësore. Prania e bankave me kapital nga vendet e BE-
së na ekspozon ndaj politikave rregullatore shtrënguese në BE. Në 
thelb këto politika kanë frenuar oreksin e bankave me origjinë nga 
vendet e BE-së të ndërmarrin rreziqe në Shqipëri, pavarësisht kushteve 
ekonomike të vendit. Pas krizës, kjo ka shkaktuar ngadalësim të aktivitetit 
ndërmjetësues dhe ulje të kreditimit të tyre në vend. Pavarësisht faktit 
se sektori bankar ka në përgjithësi likuiditet të bollshëm për të financuar 
aktivitetin ekonomik dhe varet gjerësisht nga financimi i brendshëm, 
zgjerimi i aktivitetit kreditues pas krizës ka ardhur kryesisht nga bankat 
me origjinë jashtë BE-së, siç tregohet në grafik nga vija e kuqe.
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Përveç strukturës së tregut financiar, dy dobësi të tjera strukturore kanë 
ndërlikuar më tej transmetimin e impulseve të politikës monetare në 
ekonomi. Së pari, ndonëse në rënie të vazhdueshme nga një kulm prej 
gati 25% e portofolit të kredisë totale, normat ende të larta të kredive me 
probleme kanë përforcuar perceptimin e rrezikut të kredisë dhe kanë 
pasur një ndikim të drejtpërdrejtë negativ mbi zgjerimin e portofolit të 
kredisë.

Faktori i dytë që nuk mund të anashkalohet lehtë dhe është një dobësi 
sfiduese strukturore, është prania e lartë e monedhës së huaj - në rastin 
tonë, të monedhës euro - në të dyja anët e bilancit të sektorit bankar. 
Kjo e bën edhe më të vështirë transmetimin e plotë të impulseve të 
politikës monetare në të gjithë sektorët e ekonomisë. Në këtë rast, 
politika monetare mund të ndikojë normat e interesit në euro vetëm 
nëpërmjet luhatjeve të primit të rrezikut, i cili është i lidhur ngushtë 
me kushtet e brendshme ekonomike.

Grafik 3. Implikimet e krizës - Sheshimi i Kurbës Phillips
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Në mënyrë të ngjashme me prirjet në botën e zhvilluar dhe në vendet e 
tjera në zhvillim, Shqipëria ka përjetuar një sheshim të kurbës së Phillips-
it. Një kërkim empirik i përfunduar së fundi në Bankën e Shqipërisë 
(Çeliku et al. (në proces)) rreket të identifikojë faktorët kryesorë që 
mbështesin këtë zhvillim. Materiali studimor arrin në përfundimin 
se dinamika strukturore e tregut të punës edhe deankorimi i lehtë i 
pritjeve të inflacionit janë dy faktorët thelbësorë me impakt negativ. 
Natyrisht, të gjitha këto zhvendosje në sjelljen strukturore të kurbës 
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së Phillips-it kërkojnë që politika monetare të reagojë në përputhje 
me këto rrethana. Si pasojë, procesi vendimmarrës për politikën 
monetare është bërë më i orientuar drejt të ardhmes dhe më proaktiv, 
duke ndjekur më me vëmendje devijimet e pritjeve të inflacionit nga 
objektivi dhe duke ndërmarrë reagime më agresive.

Grafik 4. Përgjigjja e politikës
Reagimi poli�k
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Poli�ka monetare akomoduese, realizuar nëpërmjet instrumente 
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jostandarde (orien�mi i poli�kës monetare në të ardhmen) për të 
mbështetur rimëkëmbjen ekonomike dhe stabilite�n e çmimeve

Rregullimi dhe mbikëqyrja e balancuar, duke synuar të sigurojë 
s�mulin kundërciklik (peshë rreziku më të ulët për rritjen e kredisë, 
inkurajim të ristrukturimit të kredisë), si dhe zvogëlojë rreziqet 
sistemike (koordinim të përmirësuar, mbikëqyrje të bazuar mbi rrezik)

Reforma strukturale (ndërhyrja e jashtëzakonshme e NPL-ve, 
deeuroizimi, mbikëqyrje dhe rregullim financiar të përmirësuar, 
zhvillim i tregut financiar) - për të rritur efektshmërinë e poli�kës 
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Planifikimi i emergjencave, për t’u përga�tur për skenarë 
krize të mëtejshme dhe përmirësuar rezistencën ndaj 
goditjeve

Por cilat qenë reagimet tona në përgjigje të këtyre sfidave të mëdha?

Natyrisht, çdo reagim i politikave ka nevojë të jetë po aq kompleks, 
gjithëpërfshirës dhe i mirëhartuar sa edhe sfidat me të cilat është 
projektuar të ballafaqohet. Ne kemi vepruar në përputhje me 
rrethanat. Kemi përdorur gjithë instrumentet konvencionale të 
politikës monetare, si dhe disa instrumente të tjera jokonvencionale. 
Për më tepër, kemi zbatuar një sërë reformash strukturore për të 
përforcuar mekanizmin e transmetimit, si dhe masa makroprudenciale 
për të plotësuar dhe mbështetur politikën monetare.

Në frontin e politikës monetare, norma bazë e interesit është ulur disa herë 
nga 6,25% në 1,0%. Kemi zgjeruar spektrin e kolateralit të pranueshëm 
për operacionet bankare të rifinancimit, dhe kemi injektuar likuiditet 
të bollshëm dhe afatgjatë. Sidoqoftë, më specifik për këtë periudhë 
është fakti se kemi përdorur rregullisht dhe në mënyrë të vazhdueshme 
politikën jokonvencionale të orientimit të tregut mbi kahun e pritur 
të politikës monetare në të ardhmen. Më specifikisht, kemi filluar të 
komunikojmë drejtimin e pritur në të ardhmen të politikës monetare 
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së bashku me kushtet ekonomike që do të kërkonin një ndryshim të 
qëndrimit të politikës monetare. Për më tepër, kemi prezantuar një 
paketë masash kundërciklike makroprudenciale që synon:
•	 të zgjerojë rritjen e kreditimit, duke ulur peshat e rrezikut për 

rritjen e kredisë mbi një prag specifik;
•	 të lehtësojë barrën e shërbimit të borxhit, duke inkurajuar një 

ristrukturim të hershëm të borxhit;
•	 të dekurajojë flukset dalëse të fondeve të bankave, duke shtuar 

peshat e rrezikut për vendosje të reja jashtë vendit.

Për përmirësimin e mekanizmit të transmetimit të politikës monetare, 
u ndërmorën disa reforma strukturore, kryesisht për të trajtuar 
nivelet e larta të kredive me probleme dhe euroizimin në bilancet e 
sektorit financiar.

•	 Në vitin 2015 u prezantua një plan gjithëpërfshirës për uljen e 
kredive me probleme (NPL). Ai është në fazën e zbatimit të tij dhe 
që tani ka kontribuar në rënien e theksuar të nivelit të NPL-ve.

•	 Vitin e kaluar prezantuam një strategji deeuroizimi për të 
promovuar ndërmjetësimin në monedhën vendase dhe për ta 
bërë huadhënien në monedhë të huaj më të shtrenjtë.

Duhet të shtoj këtu se kemi bërë shumë përpjekje dhe kemi shpenzuar 
shumë kohë për të planifikuar për eventualitete të papritura dhe për 
të krijuar skenarë me instrumente jokonvencionale në dispozicion të 
Bankës së Shqipërisë, të cilat mund të përdoren në rast nevoje.

Grafik 5. Rezultatet e përgjigjes politike - Tregu Financiar
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Masat dhe reformat strukturore të ndërmarra në bankën qendrore për 
trajtimin e dobësive në tregun financiar prodhuan rezultate pozitive 
shumë të dukshme dhe ndikime të rëndësishme me bazë të gjerë. Në 
Grafikun 5 majtas, mund të vihet re qartazi që impulset e politikës 
monetare u transmetuan plotësisht në normat e interesit të tregut 
financiar. Si pasojë, kushtet e financimit u lehtësuan ndjeshëm, si për 
individët ashtu edhe për bizneset, duke rritur shpenzimet për konsum 
dhe investimet private, të cilët janë nxitësit kryesorë të rritjes ekonomike 
në vend. Për më tepër, rritja e kredisë, megjithëse ende e moderuar, po 
përparon gradualisht drejt niveleve të synuara. Ne do të kishim 
parashikuar një zgjerim dhe përparim më të shpejtë të saj, por duhet të 
jemi të duruar dhe të lejojmë kohë të mjaftueshme në mënyrë që reformat

 

strukturore të ndërmarra, të përmbushin potencialin e tyre të plotë.

Grafik 6. Rezultatet e përgjigjes politike – PBB dhe inflacion
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Për sa i përket rritjes së PBB-së dhe të inflacionit, kemi arritur rezultate 
të mira. Inflacioni bazë është duke u rritur, hendeku i prodhimit po 
mbyllet (shih Grafikun 6 djathtas) dhe ekonomia pritet të operojë 
mbi potencialin e saj në vitet në vazhdim. Kushtet e favorshme 
të financimit, forcimi i tregut të punës dhe rritja e qëndrueshme 
e të ardhurave dhe e fitimeve priten të vazhdojnë të mbështesin 
konsumin dhe investimet private. Më tej, zgjerimi i qëndrueshëm 
ekonomik dhe normat në rritje të shfrytëzimit të kapaciteteve priten 
të mbështesin forcimin e presioneve inflacioniste. Ne parashikojmë 
që inflacioni të afrohet gradualisht drejt objektivit në periudhën 
afatmesme dhe rritja ekonomike të ketë norma mesatare rreth 3% në 
4%, të ngjashme me normat aktuale të rritjes.
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Grafik 7 . Mësime për të ardhmen

Cilat janë mësimet kryesore që kemi nxjerrë nga këto zhvillime?

Është e qartë se duhet të jemi të përqendruar dhe të mbetemi të 
përkushtuar ndaj arritjes së objektivit tonë kryesor, stabilitetit 
të çmimeve, dhe të jemi të qartë dhe transparentë mbi politikat e 
ndërmarra për ta përmbushur këtë objektiv. Duhet të shmangim 
mbivendosjen apo rëndimin e objektivit parësor me objektiva të tjerë 
të paarritshëm ose kontradiktorë. Gjithashtu, ka hapësirë të gjerë për 
të përforcuar qasjen tonë ndaj operacioneve të bankës qendrore. 
Një nga pengesat që kemi hasur dhe që e shohim të domosdoshme 
ta përmirësojmë është komunikimi i mëtejshëm dhe koordinimi 
me institucione të tjera të rëndësishme. Kjo është me rëndësi 
thelbësore. Nga ana tjetër, është po aq e rëndësishme që planifikimi 
për eventualitete të papritura të jetë pjesë e instrumenteve standarde 
të politikëbërjes. Për më tepër, duhet të përdorim vazhdimisht 
instrumente të përzgjedhura jokonvencionale, të cilat janë vërtetuar 
të funksionojnë në Shqipëri. Nuk duhet të kemi frikë t’i përdorim ato 
kur është e nevojshme, pavarësisht se sa e ndërlikuar mund të jetë 
situata në të cilën ndodhemi.

Pasi diskutova në detaje përvojën vendimmarrëse në Shqipëri, dua të 
bëj një përmbledhje të shpejtë të pikave të paraqitura në prezantimin 
tim. Po, politika monetare në Shqipëri qartësisht u ndikua nga 
pasojat e krizës financiare globale. Reagimi ynë kërkonte përdorimin 
e një pakete të zgjeruar instrumentesh të politikës monetare - 
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konvencionale dhe jokonvencionale - dhe veçanërisht kërkonte 
ndërmarrjen e një grupi reformash dhe masash që synonin adresimin 
e dobësive strukturore. Kjo ishte shumë e rëndësishme për ne. Në 
të ardhmen, duhet të përpiqemi të zgjerojmë gamën e politikave që 
mund të përdoren dhe të rrisim mundësitë tona për të zgjedhur midis 
politikave të ndryshme. Ne duhet të përqendrohemi në një objektiv 
të qartë, që duhet të mbetet stabiliteti i çmimeve.

Faleminderit!
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1. HYRJA DHE KONTEKSTI

Grafik 1. Konteksti
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Në prezantimin tim do të argumentoj që “normaliteti i ri” i politikës 
monetare do të karakterizohet nga:

1. kufiri i poshtëm i efektshëm i normës bazë, që do të bëhet më 
shpesh detyrues në kontekstin e një norme reale të interesit në 
ekuilibër më të ulët;

2. një marrëdhënie më e rreptë dhe më e gërshetuar ndërmjet 
politikës monetare dhe stabilitetit financiar;

3. këta faktorë kanë implikime mbi kuadrin operacional dhe 
instrumentet e politikës monetare, duke vënë në pikëpyetje 
mbështetjen ekskluzive te drejtimi i normave afatshkurtra të 
interesit, drejt një norme bazë interesi, në përputhje me rregullin 
Taylor;

4. tregjet në zhvillim kanë karakteristika specifike, të cilat do të 
bëjnë të mundur që instrumentet dhe qasjet e ekonomive të 
zhvilluara të mos jenë menjëherë të zbatueshme. Kjo do të 
kërkojë më tepër kërkime dhe përvojë operacionale.

Në prezantimin tim do të përqendrohem në dy karakteristikat e para 
të “normalitetit të ri”, nëpërmjet të cilave do të ilustroj pasojat mbi 
kuadrin operacional dhe sfidat për tregjet në zhvillim. 

2. MJEDISI ME NORMA TË ULËTA INTERESI 

Grafik 2. Normat reale të interesit në botë që prej vitit 1980
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Në vitet ‘80, mesatarja botërore e normave reale të interesit ishte rreth 
4%. Me një normë inflacioni prej 2%, kjo do të thoshte që mesatarja 
e normave nominale të interesit, gjatë një cikli tipik, ishte rreth 6%. 
Në këto nivele, politika monetare kishte hapësirë të bollshme për 
të manovruar mbi kufirin zero - 6 pikë përqindjeje - për të zbutur 
efektet e pikave të ulëta në ciklin e biznesit. Megjithatë, gjatë 30 
viteve të fundit, normat reale të interesit në botë kanë qenë në ulje 
të vazhdueshme. Në fillim të krizës, ato u përgjysmuan në rreth 2%. 
Që nga ajo kohë, normat vijuan me rënie, duke iu afruar zeros, madje 
duke kaluar edhe në territor negativ. Me një objektiv inflacioni prej 
2%, kjo do ta vinte normën nominale të interesit, mesatarisht përgjatë 
ciklit, në 2%. Pra, në thelb, kemi më pak hapësirë për manovër në 
politikën monetare se sa gjenerata paraardhëse.

Grafik 3. Faktorët kontribuues
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Ekuilibri i normave reale të interesit mund të ketë rënë si pasojë e 
disa faktorëve, duke përfshirë si më poshtë.

Demografinë. Popullata në moshë të mesme zë një peshë më të 
lartë në krahasim me atë në moshë 65 vjeç e sipër, meqenëse moshat 
e mesme kanë një prirje më të lartë për të kursyer. Sa më e madhe të 
jetë pesha e moshës së mesme në popullatën totale, aq më të mëdha 
do të jenë kursimet. Bean et al. (2015) vërejnë se normat e interesit 
në rënie përkojnë me një rritje të peshës së popullatës në moshë 
të mesme, të cilët kanë kursime të larta, në totalin e popullatës, në 
krahasim me peshën e popullatës mbi 65 vjeç.
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Pabarazinë më të madhe të të ardhurave. Meqenëse të pasurit 
kanë një prirje margjinale më të lartë për të kursyer, natyrshëm rritja 
e pabarazisë brenda vendeve do të sillte norma kursimi më të larta. 
Sipas Atkinson et al. (2011), pasuria dhe të ardhurat e segmentit më 
të pasur të popullatës janë rritur shumë më shpejt se ato të pjesës 
tjetër të popullatës, përgjatë dekadave të fundit.

Rënien e përgjithshme të normave të investimit për arsye të një 
ngadalësimi të përparimeve teknologjike. 

Mbikursimin global1, me të ardhura më të larta në tregje në 
zhvillim që kanë tregje kapitali të nënzhvilluara. Rritja e të ardhurave 
në vendet në zhvillim me tregje kapitali të nënzhvilluara ka bërë që të 
rriten edhe kursimet e ricikluara drejt ekonomive të zhvilluara. Bean 
et al. (2015) konstatojnë se integrimi i pjesshëm i Kinës në tregjet 
financiare globale dhe flukset dalëse të kapitalit që i shoqërojnë, 
kanë ushtruar presion për poshtë mbi normat e interesit. Rachel dhe 
Smith (2015) sugjerojnë se ky efekt është përkeqësuar nga një rritje 
e dukshme e rezervave valutore në shumë tregje në zhvillim, si një 
masë parandaluese pas krizës financiare aziatike të vitit 1998. 

Nivelet në rritje të borxhit privat dhe publik me përpjekje të 
herëpashershme për ulje të tij, që frenojnë kërkesën, duke çuar në 
norma të ulëta. Nivelet në rritje të borxhit në ekonomitë e zhvilluara 
mund të jenë njëkohësisht shkak dhe pasojë e normave të ulëta të 
interesit. Kur nivelet e borxhit janë të larta, agjentët e sektorit privat, 
ashtu si dhe qeveritë, e rivlerësojnë pozicionin e tyre borxhmarrës 
dhe fillojnë ta shlyejnë borxhin për të arritur në një nivel më të 
qëndrueshëm. Nëse kjo bëhet në një nivel makroekonomik, mund të 
rëndojë mbi kërkesën (Vlieghe, 2016). Për të nxitur kërkesën, reagimi 
i natyrshëm i një banke qendrore është të ulë normat e interesit. Por, 
nëse individët janë të vendosur ta ulin borxhin, atëherë procesi i uljes 
do të vazhdojë gjithsesi dhe do të frenojë kërkesën, duke çuar në 
norma interesi më të ulëta. 

Së fundi, ashtu siç kanë theksuar Del Negro et al. (2018), normat e 
ulëta reale të interesit mund të jenë rezultat i kërkesës më të lartë 
për “aktive të sigurta” dhe i primeve më të larta, të cilat investitorët 

1 Global Savings Glut
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janë të gatshëm t’i paguajnë për siguri dhe likuiditet. Bonot e thesarit 
vlerësohen jo vetëm për kthimin e tyre financiar, por edhe për 
sigurinë dhe likuiditetin që ofrojnë. Del Negro et al. ia atribuojnë 
rënien e vazhdueshme të normave të thesarit që në fund të viteve ‘90, 
në masë të madhe, rritjes së primeve që investitorët janë të gatshëm 
të paguajnë për këto karakteristika.

Grafik 4. Normat reale 3-m, ex post, që prej vitit 1875

Burimi: Gourinchas, P-O., H. Rey, 2018.

Mund të argumentohet që disa nga faktorët që kontribuojnë për të 
ulur normat reale të interesit janë të natyrës ciklike dhe normat reale 
të interesit duhet të kthehen te “normalja”. Ky argument nuk duket 
bindës. E para, megjithëse disa prej faktorëve që kontribuojnë në 
norma më të ulëta reale të interesit janë sigurisht ciklikë, të tjerë mund 
të jenë më strukturorë dhe afatgjatë. Për më tepër, nëse shohim normat 
reale që në vitin 1875, të llogaritura si norma nominale të interesit 
mbi bonot e thesarit 3-mujore, minus inflacionin IÇK të realizuar, që 
nga viti 1950, siç tregohet në Grafikun 4, vëmë re se përjashtim bën 
më tepër norma reale e interesit e viteve ‘80 që përfaqëson edhe një 
parantezë të nevojshme për të nxitur deflacionin gjatë asaj dekade, 
pas goditjeve të përsëritura inflacioniste dhe befasive të normave 
të inflacionit në rritje, gjatë viteve ‘70. Nëse ndodh kështu, Kufiri 
Efektiv i Poshtëm i Normës Bazë do të bëhet gjithnjë e më shpesh 
detyrues. 

Një studim i fundit i Kiley dhe Roberts (2017) ilustron shkallën 
e mundshme të ashpërsisë të problemit. Bazuar në simulimet e 
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modeleve ekonometrike, këta autorë tregojnë se përdorimi i qasjeve 
konvencionale të para krizës, mund të çojë në norma bazë interesi 
të kufizuara nga kufiri i poshtëm zero (KPZ) deri në një të tretën 
e rasteve, me efekte negative mbi aftësinë e Fed-it, për të arritur 
objektivin e inflacionit 2%. 

3. PËRGJIGJJA E POLITIKËS

Grafik 5. Opsionet e mundshme për politikat
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Bankat qendrore mund t’i përgjigjen një mjedisi me norma interesi 
të ulëta në dy mënyra. Ato janë të ndërlidhura dhe jo reciprokisht 
ekskluzive. E para, në vend që të mbështeten vetëm mbi administrimin 
e normave afatshkurtra të interesit, politikëbërësit mund të përdorin 
më tepër instrumentet e reja, të zhvilluara në vitet e fundit. 

Grafik 6. Instrumente në dispozicion të politikës monetare
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Një përgjigje e dytë ndaj problemit është modifikimi i kuadrit të 
përgjithshëm të politikave, me qëllim përforcimin e aftësisë së 
politikëbërësve për t’i bërë ballë situatave të tilla.

Ndër instrumentet e reja të zhvilluara gjatë krizës dhe të përdorura 
gjerësisht, vlen të përmendim: orientimin për qëndrimin e ardhshëm 
të politikës monetare; blerjet e aktiveve në shkallë të madhe, 
njohur edhe si lehtësim sasior; normat negative të interesit dhe 
kontrolli i kurbës së normave të interesit, të cilat, tashmë, mund të 
konsiderohen pjesë e instrumenteve të politikës monetare standarde 
të ekonomive të zhvilluara. Ato janë instrumentet e reja të përdorura 
nga ekonomitë e zhvilluara në kufirin e poshtëm efektiv ose pranë 
tij. 

Mbi pjesën më të madhe të këtyre instrumenteve, ekziston tashmë 
një literaturë mjaft e gjerë. Megjithatë, vlen të theksojmë dy 
aspekte.

Së pari, mbështetja në rritje te këto instrumente e ndërlikon kuadrin 
operacional dhe përkthehet në një largim nga mbështetja ekskluzive 
mbi administrimin e normës afatshkurtër të interesit nëse, ashtu siç 
argumenton edhe Coeure i BQE-së, “sasia e likuiditetit që do të 
furnizohet mund të bëhet një objektiv pothuaj i ndërmjetëm, thuajse 
po aq i rëndësishëm sa niveli i normës bazë të interesit” (Coeure, 
2016a). 

E dyta, përvoja e tregjeve në zhvillim me këto instrumente jostandarde 
është më e kufizuar. Disa karakteristika të tregjeve në zhvillim mund 
t’i bëjnë këto instrumente më pak të përshtatshme dhe më pak të 
efektshme në këto kontekste. Prandaj, mbetet pyetja se cilat do të 
ishin instrumentet më të përshtatshme për të ballafaquar një mjedis 
me norma interesi të ulëta në vendet në zhvillim.

Në këndvështrimin tim, tiparet e tregjeve në zhvillim, që pengojnë 
efektivitetin e instrumenteve jostandarde të reja të politikës monetare 
të përdorura nga ekonomitë e zhvilluara, përfshijnë:
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•	 goditjet më të mëdha, të vështira për t’u parashikuar, dhe 
aftësitë më pak të sofistikuara të parashikimit. Këto e bëjnë 
orientimin “Odiseas” për kahun e pritur të politikës monetare të 
padëshirueshëm dhe orientimin “Delfik” për kahun e pritur të 
politikës të vështirë për t’u respektuar; 

Grafik 7. Veçoritë e tregjeve në zhvillim

Pursuit of price stability
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• E bëjnë orien�min e kahut të pritshëm të PM të llojit “Odyssean” të padëshirueshëm dhe të �pit “Delphic” më pak të 
mundshëm për t’u respektuar. 

Tregje kapitali të nën-zhvilluara
• Ankorimi i yield-eve afatmesme dhe afatgjata më i vësh�rë për shumë instrumente financiare brenda një sistemi 

financiar me në qendër bankat të financuar nga depozitat afatshkurtra. 

Rrezik më i madh i dominimit fiskal
• Mund të pengojë efektshmërinë e poli�kës monetare dhe të kontribuojë në një kombinim të paqëndrueshëm të 

poli�kave

Destabilizimi i zhvillimeve në stabilite�n financiar mund  të sjellë cenueshmëri më të madhe
• Normat e interesit duhet të mbeten pozi�ve në një spread mbi monedhën “ankorë” për të parandaluar 

ridenominimin e ak�veve, destabilizimin e flukseve të kapitalit dhe reduk�min e ndërmjetësimit nga bankat, ndërsa 
inkurajohen kursimet dhe formimi i kapitalit. 

•	 tregjet e kapitalit të nënzhvilluara që e bëjnë më të vështirë 
ankorimin dhe drejtimin e kostove të huamarrjes dhe huadhënies, 
afatmesme dhe afatgjata, në sisteme financiare të përqendruara te 
bankat, që të mbështeten mbi depozita afatshkurtra nga sistemi 
bankar, kryesisht për hua me interesa variabël;

•	 rrezik më të lartë ose perceptim të tij, të dominimit fiskal që mund 
të frenojë efektivitetin e politikës monetare dhe të kontribuojë 
në një kombinim të paqëndrueshëm të politikave. Kjo mund të 
shtojë rreziqet dhe të zvogëlojë përfitimet e blerjeve të mëdha 
të aktiveve; 

•	 dobësi më të madhe ndaj zhvillimeve destabilizuese në sistemin 
financiar që ngre kufirin e ulët efektiv dhe bën që normat 
negative të interesit të kenë më pak gjasa që të përdoren në 
tregje në zhvillim, për arsye se nevojitet të mbahet një ndryshesë 
pozitive kundrejt monedhës ankoruese dhe norma nominale 
interesi pozitive (Della Valle et al. 2018). 
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Grafik 8. Modifikimi i kuadrit të politikave

Pursuit of price stability

Rritje e objek�vit të inflacionit

Kalimi në shënjestrimin e çmimeve (Svensson, 1999; Gaspar, 2007)

Shënjestrim fleksibël i çmimeve (Bernanke, 2017)

Pursuit of price stability
Më shumë fleksibilitet; komunikimi më i vësh�rë; varësi 

ndaj besueshmërisë

Grupi i dytë i opsioneve për të përballuar një mjedis me norma 
të ulëta interesi, ka për qëllim një ndryshim të thellë të kuadrit të 
politikës monetare, përkundrejt futjes së instrumenteve të reja 
brenda kuadrit aktual.

Megjithëse qasjet e ndryshme janë diskutuar gjerësisht në Shtetet 
e Bashkuara, ato nuk janë miratuar. Prandaj, marrja e tyre në 
konsideratë si pjesë e “normalitetit të ri” në politikën monetare, 
mund të jetë e parakohshme.

Ato përfshijnë idenë e ngritjes së objektivit të inflacionit. Ideja është 
sa e thjeshtë aq edhe intuitive. Nëse, si pasojë e ekuilibrit më të ulët 
të normave reale të interesit, kufiri i poshtëm efektiv i politikës bëhet 
gjithmonë e më kufizues, mund të ngrihet objektivi i inflacionit për 
të pasur hapësirë më të madhe mbi kufirin e poshtëm. Por, kjo ide 
nuk merr parasysh kostot fillestare për të ndikuar mbi kalimin në një 
objektiv më të lartë, ndikimin mbi besueshmërinë e bankës qendrore, 
nëse krijohet ideja që po manovron me objektivin për qëllime taktike 
dhe luhatjen në rritje të normës së inflacionit në nivele më të larta. 

Ato përfshijnë edhe idenë e kalimit tek shënjestrimi i çmimeve. Një 
bankë qendrore që shënjestron nivelin e çmimeve, mundohet të mbajë 
normën mesatare afatgjatë të inflacionit pranë vlerës së objektivit për 
inflacionin, le të themi 2%. Ndryshimi kryesor ndërmjet shënjestrimit 
të çmimeve dhe shënjestrimit të inflacionit konvencional është 
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trajtimi i “të kaluarave”. Një bankë qendrore me objektiv inflacionin 
ka për qëllim ta mbajë inflacionin të qëndrueshëm rreth objektivit 
të saj. Kjo qasje i lejon politikëbërësit të “vështrojnë përtej” një 
ndryshimi të përkohshëm të normës së inflacionit, mjafton që 
inflacioni të kthehet në objektiv pas njëfarë kohe. Përkundrazi, duke 
pasur objektiv nivelin e çmimeve, vjen angazhimi për të përmbysur 
devijime të përkohshme të inflacionit nga objektivi, duke bërë që një 
periudhë rritjeje e përkohshme e inflacionit të ndjekë një periudhë 
inflacioni poshtë objektivit. Gjithashtu, një episod me inflacion të 
ulët, pasohet nga një periudhë inflacioni mbi objektiv. 

Megjithëse një angazhim “i përhershëm” ndaj një qasjeje të tillë 
është teorikisht optimal (nëse ka besueshmëri të plotë), praktikisht 
angazhimi për të përmbysur efektin e goditjeve të ofertës, duke 
krijuar një periudhë inflacioni poshtë objektivit, mund të mos jetë i 
besueshëm; në rast të kundërt, përpjekjet për të kompensuar goditjet 
pozitive të inflacionit ka gjasa të jenë të kushtueshme.

Një opsion i tretë, që është njëkohësisht variant i të dytit, është 
adoptimi i shënjestrimit fleksibël të nivelit të çmimeve, pra të zbatosh 
një objektiv të çmimit të lidhur me parim “kompensimin” vetëm për 
periudha rreth episodeve të kufirit të poshtëm zero, duke mbajtur 
kuadrin e objektivit të inflacionit dhe objektivin aktual në 2%, në rastet 
e tjera. Ky tip politike do të rezultojë në tejkalimin e përkohshëm të 
objektivit të inflacionit për të kompensuar për periudhën e mëparshme 
ku norma është nën objektiv. Por, një politikë e tillë është e vështirë 
për t’u kalibruar e komunikuar, ndërkohë që mund të dëmtojë 
besueshmërinë. Një sfidë e mëtejshme e kuadrit të propozuar është 
përcaktimi i një rruge për normën bazë të interesit, që pason menjëherë 
heqjen e kufirit, e cila lehtësisht dhe gradualisht ta çojë inflacionin në 
objektiv, dhe lehtëson një rregullim gradual të tregut të punës.

Përveç këtyre pengesave, në mendimin tim, këto opsione i japin 
bankës qendrore fleksibilitet më të madh, mund të jenë më të 
vështira për t’u komunikuar dhe efektet e tyre varen së tepërmi 
nga besueshmëria. Si pasojë, ato janë, a fortiori, të papërshtatshme 
në kontekste ku banka qendrore duhet të punojë për përforcimin e 
besimit në shënjestrimin e inflacionit dhe mund t’i vënë ato përballë 
rrezikut të presioneve për të modifikuar kuadrin, për shembull, 
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duke rregulluar më tepër objektivin ose duke lejuar një tejkalim të 
objektivit të inflacionit, për një periudhë më të gjatë se e duhura.

Grafik 9. Konsiderata përmbyllëse për tregjet në zhvillim

Pursuit of price stabilityPursuit o

Zgjidhjet nga ekonomitë e 
përparuara për normat e 

ulëta të interesit vësh
rë të 
zbatohen dhe norma më të 

larta ELB ce stability

Mjedisi me norma të 
ulëta interesi nuk është 
një prioritet emergjent

Më lejoni ta përfundoj këtë pjesë të prezantimit me disa konstatime 
në lidhje me tregjet në zhvillim.

Nga njëra anë, nëse është e vërtetë që reagimi i ekonomive të zhvilluara 
ndaj normave të ulëta të interesit mund të mos jetë drejtpërdrejt i 
aplikueshëm për tregjet në zhvillim, dhe se ekonomitë në zhvillim 
mund të kenë një kufi të poshtëm efektiv në nivel më të lartë, nga 
ana tjetër, është po aq e vërtetë se problemi i mjedisit me norma të 
ulëta interesi nuk shfaqet në të njëjtën masë në tregjet në zhvillim. 

Grafik 10 Inflacioni pranë objektivit dhe hendeku i prodhimit i pamjaftueshëm për 
stabilitetin makroekonomik

Burimi: World Economic Outlook (Shtator 2007 për hendekun e prodhimit) dhe Haver Analytics
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Kjo ndodh pasi ato nuk kanë të njëjtën tepricë kursimesh apo të 
njëjtën demografi. Gjithashtu, normalisht tregjet në zhvillim kanë 
objektiva inflacioni dhe norma natyrore interesi më të larta.

POLITIKA MONETARE DHE STABILITETI FINANCIAR

Diçka tjetër që na mësoi Kriza Financiare Globale (KFG) është 
se inflacioni afër objektivit, hendeku i prodhimit dhe fokusi te 
mbikëqyrja mikro-prudenciale dhe rregulloret nuk mjaftojnë për të 
arritur stabilitetin makroekonomik. Rreziqet e stabilitetit financiar 
u rritën, kryesisht pa u vënë re, nën sipërfaqen e inflacionit dhe 
hendekut të prodhimit në dukje afër objektivit. Ka pasur një rritje të 
theksuar të raportit të kredisë ndaj PBB-së dhe të çmimit të pasurive 
të paluajtshme - dy masa të rëndësishme të dobësive financiare të 
evidentuara në grafik. KFG-ja gjithashtu na ka mësuar se krizat 
financiare janë të kushtueshme për sa u përket humbjeve afatgjata. 
Më tej, edhe politika duhet të synojë ta ulë probabilitetin e krizave, jo 
vetëm të trajtojë pasojat e tyre pasi ato kanë ndodhur.

Supozimi i modeleve të reja Kejnesiane se stabiliteti i çmimeve - në 
kushte të gjera - do ta mbante prodhimin rreth nivelit të tij natyror, 
u shkatërrua nga KFG-ja, pasi materializimi i rreziqeve të stabilitetit 
financiar solli një humbje të madhe e afatgjatë në prodhim. 

Grafik 11. Politika monetare dhe stabiliteti financiar

Pursuit of price stability

Strukturore
Ciklike

Marrëdhënia midis poli�kës monetare dhe 
stabilite�t financiar

Raporti mes politikës monetare dhe stabilitetit financiar përfshin dy 
dimensione: një strukturor dhe një ciklik. 
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Politikat strukturore të stabilitetit financiar mbështeten mbi kërkesat 
për kapital dhe likuiditet, si dhe mbi kufizimet e ekspozimeve 
ndaj rreziqeve të kursit të këmbimit dhe të riblerjes. Studimet më 
të fundit sugjerojnë se politika të forta drejt stabilitetit strukturor 
mund të përmirësojnë materialisht rezistencën sistemike. Në këto 
raste, pesha mbi politikat ciklike - përfshirë politikën monetare 
- për të mbështetur stabilitetin financiar mund të jetë më e lehtë. 
Megjithatë, provat empirike dhe përvoja ime në këtë fushë tregon se 
këto lloje politikash strukturore kanë një ndikim të rëndësishëm mbi 
efektivitetin e mekanizmit të transmetimit të politikës monetare dhe 
kuadrin operacional të politikës monetare. 

Dimensioni ciklik i referohet masës në të cilën duhet përdorur 
politika monetare, në disa rrethana në mënyrë kundër-ciklike, 
dhe të bashkëpunojë në zbutjen e çdo burimi të madh rreziku për 
stabilitetin financiar që, nëse materializohet, ka ndikim domethënës 
dhe afatgjatë mbi prodhimin. 

Grafik 12. Politikat jokonvencionale

Burimi: FMN

Duke pasur parasysh provat empirike dhe mungesën e një kuadri 
teorik të pranuar, pyetjes se deri në çfarë mase politika monetare 
duhet të përdoret në mënyrë kundërciklike, ende nuk i është dhënë 
një përgjigje shteruese. Ekonomistë dhe politikëbërës me peshë 
nuk ndajnë të njëjtat pikëpamje - disa vlerësojnë virtytet e politikës 
monetare për të ndikuar kreditimin dhe me gjasë edhe sjelljen 
rrezikmarrëse në të gjitha tregjet; ndërsa të tjerë theksojnë rreziqet 
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dhe kostot e përdorimit të një instrumenti të vetëm për dy objektiva. 
Skenari nën të cilin mund të përdoret politika monetare është 
ilustruar në grafik. Është një skenar në të cilin ka rreziqe financiare 
në rritje kundër të cilave masat makroprudenciale perceptohen si 
joefektive dhe ka një kompromis me funksionin reagues të politikës 
monetare që kërkon zbatimin e një politike monetare më të ngushtë 
“për të çarë” flluskat e aktiveve dhe për të parandaluar humbje më të 
rënda të prodhimit, në rast se në të ardhmen rreziqet materializohen. 

Grafik 13. Efektet e politikave jokonvencionale

Stronger business case for deploying macropruden�al tools

Pursuit of price stability
Flukset e kapitalit shumë elas�ke ndaj ndryshimeve në normat e 
interesit

Forcimi i kursit të këmbimit mund të ulë peshën e detyrimeve në 
valutë

Rast biznesi më i fortë për përdorimin e instrumenteve makroprudenciale

Çështja se deri në çfarë mase duhet përdorur politika monetare 
jokonvencionale kundërciklike ka mbetur ende e pazgjidhur në 
ekonomitë e zhvilluara. Nga ana tjetër, ajo paraqitet edhe më 
problematike në ekonomitë në zhvillim. Rasti i politikës monetare 
kundërciklike, në kushtet e rritjes së rreziqeve të stabilitetit financiar, 
është më pak bindës në tregjet në zhvillim për disa arsye. Në 
këto ekonomi, një politikë monetare më e shtrënguar mund të 
përkeqësojë rreziqet e stabilitetit financiar në vend që t’i zbusë, për 
shkak të elasticitetit të lartë të flukseve të kapitalit ndaj diferencialeve 
të normave të interesit dhe euroizimit të bilancit. Në fakt, një politikë 
monetare më e shtrënguar, në përgjigje të rreziqeve të stabilitetit 
financiar, mund të nxisë flukse kapitali spekulative afatshkurtra që 
ushtrojnë presion për lart mbi kursin e këmbimit. Në të njëjtën kohë, 
mbiçmimi i kursit të këmbimit mund të ulë peshën e detyrimeve 
valutore, duke nxitur më tepër euroizimin e huave dhe levës 
financiare, në mungesë të një kuadri prudencial efektiv. 
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Grafik 14. Ndikimi kryesor i rregullimeve për kapitalin dhe likuiditetin mbi 
funksionimin dhe sjelljen e tregut 

 

Stronger business case for deploying macropruden�al tools
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Rritet ndërveprimi i bankave me bankën qendrore si rrjedhojë e rregullimit dhe 
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Ekziston edhe një tjetër dimension i raportit mes stabilitetit financiar 
dhe politikës monetare: dimensioni strukturor. Politikat strukturore 
të stabilitetit financiar e rrisin rezistencën e sistemit financiar në 
përgjithësi. Prandaj, duke e zvogëluar mundësinë e ndodhjes së 
krizave kundër të cilave politika monetare mund të duhet të veprojë, 
mund të lindin implikime të mëdha mbi funksionimin e tregjeve 
financiare, veçanërisht mbi funksionimin e tregut të parasë, që është 
pika fillestare e mekanizmit të transmetimit.

Në mendimin tim, në këtë prizëm ekzistojnë, tre pasoja kryesore.

Së pari, penalizimi i tregut ndërbankar dhe qarkullimi i likuiditetit. 
Një pjesë e madhe e kuadrit operacional para krizës mbështetej mbi 
tregun ndërbankar për rishpërndarjen e likuiditetit. Pas krizës, bankat 
mbështeten më tepër në rolin ndërmjetës të bankave qendrore.

Së dyti, arbitrazhi bëhet më i vështirë e më i shtrenjtë. Kjo mund 
ta bëjë më të vështirë drejtimin e normave afatshkurtra të interesit 
pranë normës bazë dhe mund të minimizojë luhatshmërinë e tyre, 
përveç rastit kur banka qendrore ndërvepron me disa palë të treta në 
tregje dhe segmente të ndryshme.

Së treti, ndërveprimet e bankave me bankat qendrore shtohen si pasojë 
e rregullimit dhe e raportit të pajtueshmërisë me Bazel III. Niveli në 
të cilin bankat qendrore duhet dhe mund të pengojnë përdorimin e 
lehtësive të tyre për qëllime rregullatore mbetet i paqartë.
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Këto rrjedhoja mund të shtrojnë nevojën për ndryshime në mënyrën 
se si bankat qendrore ndërveprojnë me tregjet.

Unë besoj se ato vënë në pikëpyetje kuadrin operacional të parakrizës, 
ku bankat qendrore i ofronin tregut, sasinë e saktë të rezervave të 
nevojshme për të stabilizuar normat afatshkurtra ndërbankare të 
interesit në korridorin e mesit të normave të interesit. Gjithashtu, 
ato mbështeteshin te tregu ndërbankar për ta rishpërndarë këtë 
likuiditet, duke mbajtur gamën e normave të interesit në segmentet 
e ndryshme, pas peshimit për rrezik, në linjë me normat bazë të 
interesit. 

Grafik 15. Ndikimi kryesor i rregullimeve për kapitalin dhe likuiditetin mbi 
funksionimin dhe sjelljen e tregut
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Me fjalë të tjera, nëse bankat qendrore nuk mund të mbështeten më 
mbi tregun ndërbankar, efektiviteti i sistemeve të korridorit të mesit 
mund të jetë i diskutueshëm.

Kjo pranohet nga Cœuré (2016b) i BQE-së, i cili në një fjalim 
në Jackson Hole u shpreh: “Në mjedisin e ri rregullator mund të 
ketë nevojë për të akomoduar një kërkesë të tepërt strukturore për 
pretendime financiare likuide dhe të sigurta. Kjo mund të kërkojë 
krijimin e një kuadri ku bankat qendrore të ndajnë nivelin e rezervave 
nga niveli i normave bazë të interesit në baza të përhershme. 
Shpërndarja e plotë me norma fikse do ta mbështeste një shkëputje 
të tillë të normave të interesit nga kushtet e likuiditetit.”.



119

Ky kuadër i ri operacional është në thelb një zhvendosje nga një 
sistem që shënjestron një normë të tregut në korridorin e mesit tek 
një sistem dysheme ose tek një sistem i korridorit të mesit me një 
normë bazë të bashkangjitur me një instrument të bankës qendrore 
(Adrian et al. 2018). 

Ndërkohë që në një sistem të korridorit të mesit që shënjestron një 
normë të tregut, bankat qendrore duhet të kishin një kontroll të 
rreptë dhe të kalibronin ofertën e parasë, në një sistem dysheme ose 
një sistem të korridorit të mesit me një normë bazë të shoqëruar me 
një instrument të bankës qendrore, ato mund ta humbin kontrollin 
mbi ofertën e parasë, meqenëse objektivi operacional afatshkurtër 
mund të arrihet me sasi të ndryshme rezervash. Shkaqe të shumta 
mund t’i tundojnë ato që ta rrisin ofertën e parasë përtej asaj çka 
është ngushtësisht e nevojshme, duke sjellë pasoja negative fiskale 
dhe të kursit të këmbimit.

Këto rreziqe mund të rëndojnë jo vetëm mbi bankat qendrore të 
vendeve në zhvillim me kuadër tranzitor të politikës monetare që 
ruajnë elemente të shënjestrimit të parasë, por edhe mbi vende me 
shënjestrim të plotë të inflacionit të cilat duhet të përpiqen ende të 
kontrollojnë me rigorozitet përmasat dhe përbërjen e bilancit.

PËRFUNDIME

KFG-ja nuk ka thyer strukturat kyçe të politikës monetare të parakrizës, 
por ka theksuar nevojën për të përdorur një shumëllojshmëri 
instrumentesh të reja në një ambient me norma interesi të ulëta dhe 
ka përforcuar rolin e politikave makroprudenciale në parandalimin e 
rritjes së rreziqeve të stabilitetit financiar, në identifikimin e tyre në 
një fazë të hershme dhe në rritjen e përgjithshme të qëndrueshmërisë 
së sistemit ndaj goditjeve të stabilitetit financiar. 

Pyetjet kryesore për “normalitetin e ri” pas krizës mbeten pa përgjigje, 
pasi “normalja e re” është ende në proces përcaktimi. 

Në të njëjtën kohë, kuadri makroprudencial është ende duke u 
përmirësuar e përforcuar dhe bankat qendrore duhet të njihen me 
treguesit dhe instrumentet e reja (përfshirë mbulimet kundërciklike). 
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Megjithatë, në këtë fazë mund të nxirren disa përfundime paraprake.

1. Në vend të një “normaleje të re”, ne mund të kemi një 
shumëllojshmëri situatash të ndryshme, siç dëshmohet edhe nga 
instrumentet e ndryshme jostandarde të përdorura gjatë krizës.

2. Karakteristikat specifike të tregjeve në zhvillim i bëjnë disa nga 
masat e përdorura nga ekonomitë e zhvilluara, të padëshirueshme 
ose të pazbatueshme. Prandaj ka nevojë për më tepër kërkime 
dhe prova empirike në lidhje me zgjidhjet më të përshtatshme 
në këto kontekste. 

Faleminderit!
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SESIONI I DYTË

GLOBALIZIMI FINANCIAR 
DHE EVOLUIMI I 

ORGANIZMAVE TË 
BASHKËPUNIMIT RAJONAL 

DHE GLOBAL
Ky panel diskuton mbi përvojat dhe mësimet nga disa vende 

në zhvillim; koherencën dhe komplementaritetin në peizazhin 
e ri të stabilitetit; si dhe domethënien për bashkëpunimin 

e autoriteteve në vendin e origjinës - pritës në fushën e 
mbikëqyrjes me ato në vendet joanëtare.

Moderator: Natasha Ahmetaj, Zëvendësguvernatore e Dytë, 
Banka e Shqipërisë
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Charles Wyplosz*

A PO PËRBALLEMI ME FUNDIN E RRJETËS SË 
SIGURISË FINANCIARE GLOBALE?

Kjo është një përmbledhje e një studimi të fundit (de Gregorio et al., 
2018) mbi FMN-në, shkruar së bashku me José de Gregorio, Barry 
J. Eichengreen dhe Takatoshi Ito. Në këtë studim, ne rishqyrtojmë 
çfarë ka ndryshuar në FMN që nga një raport i publikuar njëzet vjet 
më parë (de Gregorio et al., 1999). 

1. BURIMET E FMN-SË

Tabela 1 prezanton burimet e FMN-së në fund të vitit 2017, në 
miliardë USD. Kuotat u dyfishuan rreth dy vite më parë. Këto 
burime plotësohen nga dy marrëveshje huamarrëse: të ashtuquajturat 
Marrëveshje të Reja për Huamarrje (NAB1); dhe Marrëveshje 
Dypalëshe për Huamarrje. Totali është 1400 miliardë USD ose 
diçka më pak se 2% e PBB-së botërore. Lajmi i keq është se, nëse 
nuk rinovohen, marrëveshjet NAB fillojnë të përfundojnë në 
vitin 2022, ndërsa Marrëveshjet Dypalëshe për Huamarrje fillojnë 
të përfundojnë në 2020. Për rinovimin e marrëveshjeve është e 
nevojshme dakordësia e të gjitha qeverive, përfshirë atë të SHBA-
së. Në këtë fazë, ne natyrisht nuk dimë nëse marrëveshjet do të 
rinovohen, dhe nëse po, cilat prej tyre dhe në çfarë mase. Nëse palët 

* Charles Wyploszv, Graduate Institute Geneva.
1 New Arrangement to Borrow
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nuk bien dakord, burimet e FMN-së do të përgjysmohen nga niveli 
aktual i tyre. Ky nuk është një kërcënim i ri. Që nga krijimi i saj, FMN-
ja është përballur periodikisht me kërcënime ndaj burimeve të saj. 
Megjithatë, aktualisht rrethanat politike paraqiten më shqetësuese. 

Tabela 1. Burimet e FMN-së
Fundi i vitit

Burimi 2000 2008 2017
Kuota 306 316 691
Marrëveshje të Reja për Huamarrje (NAB) 76 76 265
Huamarrje dypalëshe n.a. n.a. 450
Total 382 392 1,407
Për qind i PBB Globale 1.13 0.62 1.77

n.a. = nuk është rasti; FMN = Fondi Monetar Ndërkombëtar
Shënime:
(1) Zëra të veçantë mund të mos rakordojnë në total për shkak të rrumbullakimit
(2) Të gjitha shifrat që nuk janë në dollar amerikan janë konvertuar në dollar amerikan 
nga SDR me kursin e dt. 24 janar 2018 $1.4547 për SDR. (Kursi më 20 mars 2018 
ishte 1.4509 për SDR).
(3) Huamarrja dypalëshe përfshin disa angazhime që nuk janë formalizuar ende; shih 
footnote 4.
(4) Burimet financiare të FMN-së nuk janë të gjitha të përdorshme në operacionet 
kredidhënëse të FMN-së për shkak se kushtet për financimin e jashtëm për disa vende 
janë shumë të dobëta që ato të përmbushin këto angazhime; mesatarisht rreth 15 për qind 
e totalit nuk do të ishte i disponueshëm, një përqindje më e madhe e angazhimeve të kuotave 
dhe një numër më i vogël NAB dhe burimeve të huamarrjes dypalëshe sepse këto të fundit 
janë me vende anëtare që janë zakonisht në pozita më të forta për financim të jashtëm.
Burimi: Edwin M. Truman, “IMF quota and Governance Reform Once Again,” PIIE 
Policy Brief  18-9, Mars 2018. Tabela 1.

2. MARRËVESHJET FINANCIARE RAJONALE

Në të njëjtën kohë, vihet re një rritje e marrëveshjeve financiare 
rajonale. Më të mëdhatë apo ato më sistematike janë:

•	 Fondi FLAR2 në Amerikën e Jugut, që përfshin një numër 
vendesh të vogla të Amerikës Latine, me shuma të kufizuara. Ky 
fond është projektuar kryesisht që të shërbejë si urë për huatë e 
FMN-së gjatë procesit të aplikimit. Për këtë arsye, nuk përfshin 
kushtëzimin. Kjo marrëveshje, më e vjetra rajonale, nuk është 
rritur; 

2 Fondo Latino Americano de Reservas
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•	 Nisma Chiang Mai bashkon 10 vende të vogla të Azisë Juglindore 
dhe tre të mëdha: Kinën, Japoninë dhe Korenë e Jugut. Ajo 
funksionon si një rrjet marrëveshjesh shkëmbimi. Fillimisht, 
marrëveshjet mes vendeve pjesë e nismës ishin dypalëshe, 
ndërsa tani ato janë shumëpalëshe, ashtu si dhe FMN-ja. Në 
fillim, kjo e fundit ishte e shqetësuar se nisma mund të ishte 
një konkurrente. Prandaj, hapat e para ishin modeste dhe huatë 
përtej një vlere maksimale ishin të kushtëzuara nga një program 
i FMN-së, por gradualisht vlerat maksimale janë rritur. Në ditët 
e sotme, shumat në dispozicion arrijnë në 240 miliardë USD. 
Nëse marrëveshjet huamarrëse të FMN-së nuk rinovohen dhe 
rezervat e saj bien afër 700 miliardë USD për të gjithë botën, 
nisma Chiang Mai do të jetë e aftë t’u japë anëtarëve të saj shuma 
të krahasueshme me ato të FMN-së ose edhe përtej tyre; 

•	 Marrëveshja rajonale e krijuar më së fundi, Mekanizmi Evropian 
i Stabilitetit, u ngrit në vitin 2011, gjatë krizës së borxhit sovran. 
Ajo vepron përafërsisht në të njëjtën mënyrë si FMN-ja, me 
kushtëzim dhe mbikëqyrje të detajuar. Me një aftësi financimi 
aktual prej 580 miliardë USD, e që me gjasa do të rritet, mekanizmi 
ka afërsisht të njëjtën madhësi me FMN-në, nëse marrëveshjet 
nuk rinovohen. Për nevojat evropiane, ofron shumë më tepër 
nga sa mund të përballojë FMN-ja e vetme. 

Duke pasur parasysh këto zhvillime, mund të shihet se FMN-ja nuk 
është më e vetmja zgjedhje. Organizatat shumëpalëshe botërore po 
humbasin terren përballë atyre rajonale.

3. KONTRATAT DYPALËSHE SWAP

Pas krizës financiare globale, Fed-i, BQE-ja, Banka e Anglisë, Banka 
Kombëtare e Zvicrës etj. filluan t’i ofronin njëra-tjetrës marrëveshje 
të tipit swap. Qëllimi ishte që bankave me pozicione në një monedhë 
të caktuar t’u krijohej mundësi të gjenin burime për raste emergjence. 
Grafiku 1 tregon që swap-et në dollarë që Rezerva Federale u ofroi 
bankave të tjera qendrore - linjat më të mëdha swap - u zhvilluan 
në dy valë. Vala më e madhe ishte gjatë krizës financiare globale 
dhe tjetra gjatë krizës evropiane të borxhit. Është e rëndësishme 
të theksohet se, gjatë valës së parë, sasia e huazuar nga Fed-i ishte 
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afërsisht 600 miliardë USD gjatë kulmit, një shumë kjo e përafërt me 
vetë burimet e FMN-së. 

Grafik 1. Marrëveshjet e tipit swap në USD të ofruar nga Fed-i

Burimi: Bahaj dhe Reis (2018).

f j p p f g

Që nga koha e këtyre dy krizave, Banka Popullore e Kinës ka krijuar 
një rrjet për marrëveshjet swap dypalëshe. Grafiku 2 ilustron situatën. 
Në të majtë, tregohen këmbimet dypalëshe ndërmjet bankave 
qendrore të mëdha të përmendura më sipër, të cilat janë të gjitha 
dypalëshe. Rrjeti i Kinës paraqitet në të djathtë. Megjithëse shifrat në 
rrjetin me Kinën në qendër janë të vogla, numri i marrëveshjeve - që 
me shumë gjasa do të vazhdojnë të rritet - dhe mbulimi i tyre global 
është tregues se po zhvillohet një sistem i ri. 

Grafik 2. Linjat e marrëveshjeve swap

Burimi: Essers dhe Vincent (2017)
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4. FAKTORI KINEZ

Me gjasa Kina do të bëhet ekonomia më e madhe e botës dhe kjo 
do të ketë pasoja për FMN-në. Së pari, pesha votuese e Kinës do të 
duhet të rritet përsëri dhe, në një mënyrë apo në një tjetër, ajo do të 
ketë herët a vonë peshën më të madhe. Rrjedhojat janë tejet serioze. 

Së pari, nenet e Marrëveshjes3 së FMN-së përcaktojnë së selia 
kryesore është në vendin me kuotën më të lartë. 

Së dyti, drejtuesit e lartë duhet të reflektojnë situatën e re. Aktualisht, 
është rënë dakord (jo zyrtarisht, por qartësisht) që Drejtori 
Administrues të jetë nga Evropa, ndërsa Zëvendësdrejtori i Parë të 
jetë nga SHBA-ja, ashtu si edhe Presidenti i Bankës Botërore. Çfarë 
do të thotë kjo për FMN-në? Çfarë do të ndodhë nëse SHBA-ja nuk 
e udhëheq më atë dhe selia zhvendoset? Në këtë fazë, nuk e dimë 
çfarë do të bëjë Kina me këtë “pushtet të ri” dhe ekziston mundësia 
që ata ende të mos i kenë plotësisht të qarta qëllimet e veta. Një gjë 
është e sigurt, FMN-ja nuk do të jetë më e njëjta. 

PËRFUNDIME

Pavarësisht nëse burimet e saj bien për shkak të marrëveshjeve ose 
jo, FMN-ja nuk është më i vetmi huadhënës ndërkombëtar i fundit 
në radhë. Rendi shumëpalësh i krijuar në vitin 1944 gradualisht po 
zëvendësohet. Në vend të tij, po shohim lindjen e institucioneve 
shumëpalëshe rajonale dhe marrëveshjeve swap dypalëshe4, përveç 
vetësigurimit nëpërmjet akumulimit të rezervave valutore. Grafiku 
3 tregon se burimet e FMN-së përfaqësojnë më pak se një të tretën 
e totalit në dispozicion dhe rezervat valutore të akumuluara janë 
edhe më të mëdha se këto tre burime asistence financiare të marra 
së bashku.

3 Articles of  the Agreement
4 Swap lines
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Grafik 3. Burime për huadhënien e fundit në radhë, në nivel global

Burimi: Essers dhe Vincent (2017).

Jo vetëm që FMN-ja është tashmë thjesht një pjesëz e rrjetës globale 
të sigurisë, por SHBA-së dhe Evropës do t’i duhet të heqin dorë 
nga kontrolli i saj (dhe i Bankës Botërore). Mbase do të gjenden 
mënyra për ta mbajtur FMN-në në Washington, por ndryshimet që 
po përjetojmë janë me të vërtetë historike. Aspekti më i habitshëm i 
këtij evolucioni është se ai nuk po diskutohet pothuajse fare në nivel 
zyrtar, dhe gjithsesi jo aq sa duhet në nivel kërkimesh akademike. 
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Erik Berglof*

TA BËSH SISTEMIN TË FUNKSIONOJË SI I 
TILLË - REFORMA GLOBALE E QEVERISJES 

FINANCIARE NË EPOKËN TRUMP

Shumë faleminderit! 

Meqenëse po flas pas z. Charles Wyplosz, nuk mund të rri pa 
përmendur se ai ka një kontribut të çmuar në karrierën time. Falë tij, 
unë u përfshiva sërish në sferën e hartimit të politikave. Në atë kohë 
isha profesor, por dikur kisha studiuar rusisht, dhe Charles-i më 
bindi të punoja bashkë me të për reformat në Rusi. Bashkë punuam 
gjatë periudhës që i parapriu krizës financiare ruse. Prej tij, mund të 
themi, merrja pjesën më të madhe të informacionit. Nga afër, unë 
kisha parë vetëm krizën financiare suedeze dhe ato nordike, por 
kisha eksperiencë sa i përket krizave në vende në zhvillim. Charles-it 
nuk i mungonte një përvojë e tillë dhe ai më shkruante çdo muaj për 
të më ndihmuar të kuptoja situatën. Mund të them se në 12 muajt që 
i paraprinë krizës dukesha mjaft i informuar, një gjeni, por kjo ishte 
e gjitha falë Charles-it. Prandaj, gjej rastin të të falënderoj Charles! 

Gjithsesi, mendoj se prezantimi im do të plotësojë më së miri fjalën 
e Charles-it. Do të përpiqem ta nis aty ku ai e la, duke nxjerrë në 
dritë disa nga pikat e dobëta në rrjetet e sigurisë financiare globale. 
Do të përpiqem të lidh rrjetet e sigurisë financiare rajonale me atë 
çfarë duhet të ndodhë në nivel kombëtar, veçanërisht rrjedhojat për 
një vend si Shqipëria. Për këtë, do të mbështetem te një ushtrim në 
* Erik Berglof, Drejtor, LSE Instituti për Çështje Globale.
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kuadrin e G20-s – unë kam qenë pjesë e Sekretariatit të Grupit të 
Ekspertëve të G20 për Qeverisjen Financiare Globale. Ne patëm fatin 
të përfitonim nga një raport në të cilin Charles-i ishte bashkautor, në 
kohën kur përgatitëm raportin tonë për G20-n. Kështu që shpresoj 
që edhe në këtë rast të ketë një lloj konsistence me prezantimin e z. 
Wyplosz. 
 
Argumenti për këtë ushtrim të G20-s është se duhet ndoshta të 
kthehemi e të shohim pas në sistemin financiar global si një i tërë, 
si një sistem, dhe të shohim nëse me të vërtetë funksionon si i tillë, 
apo nëse ka vend për përmirësim. Sigurisht, pika e referimit ishte 
Konferenca e Bretton Woods1, e vitit 1944. Lufta e Dytë Botërore 
ishte në zhvillim e sipër dhe vendet fituese u takuan në Bretton Woods 
(SHBA) për të diskutuar mbi strukturën globale pas përfundimit të 
saj. Kështu, pas 75 vjetësh, mund të themi se jemi përsëri në një 
moment të ngjashëm me Bretton Woods. Siç sugjeroi edhe Charles-i, 
ne duhet të mendojmë për sistemin që kemi dhe nëse mund ta bëjmë 
atë të funksionojë më mirë në një botë me shumë pole. Kina dhe 
ekonomi të tjera në zhvillim e kanë rritur peshën e rëndësisë së tyre; 
janë ngritur institucione të reja dhe në disa institucione ekzistuese ka 
pasur një ndryshim gradual të objektivave. Bota është e angazhuar 
në një agjendë shumë ambicioze 2030, me objektiva për zhvillim të 
qëndrueshëm në një sërë aspektesh. Ka disa kërcënime globale në 
rritje, përfshirë ndryshimet klimatike, pandemitë dhe shpërnguljet e 
detyruara. 

Megjithatë, mjedisi dhe atmosfera politike kanë qenë gjithashtu në 
ndryshim. Emri i Presidentit Trump është përmendur disa herë 
sot; sigurisht, që SHBA-ja sot është shumë ndryshe nga SHBA-ja e 
procesit që çoi tek Bretton Woods, dhe roli i saj sot dallon shumë 
nga roli që ajo ka luajtur në mbështetje të sistemit të krijuar nga 
Bretton Woods. 

Pra, në këtë botë kaq të ndërlikuar, si mund të krijojmë një sistem 
funksional për këdo?
1 Konferenca e Bretton Woods, e njohur zyrtarisht si Konferenca Monetare dhe Financiare e 

Kombeve të Bashkuara, mblodhi 730 delegatë nga 44 kombe, nga 1 deri në 22 korrik 1944, 
në Bretton Woods, New Hampshire (SHBA), për dakordësimin e rregullave të reja për sistemin 
monetar ndërkombëtar, pas Luftës së Dytë Botërore. Dy arritjet kryesore të konferencës ishin 
krijimi i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim 
dhe Zhvillim (IBRD).
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Nën kryesimin e Gjermanisë, G20 vendosi të krijojë atë që quhet Grupi 
i Ekspertëve për Qeverisjen Financiare Globale, me 16 përfaqësues, 
8 nga ekonomitë e zhvilluara dhe 8 nga ekonomitë në zhvillim. 
Guvernatori Belka ishte një nga anëtarët e këtij grupi, ndërsa unë kam 
pasur kënaqësinë të isha pjesë e sekretariatit të tij. Shumë domethënës 
është fakti që grupi drejtohej nga Tharman Shanmugaratnam, 
Zëvendëskryeministri i Singaporit, pra i një ekonomie në zhvillim. 
Ai kishte mandat për të analizuar të gjithë sistemin e institucioneve 
financiare ndërkombëtare - të gjitha bankat për zhvillim, përfshirë 
Bankën Botërore, bankat rajonale të zhvillimit dhe FMN-në. A po 
funksionon me të vërtetë si një sistem dhe a mund të përmirësohet ai? 

Raporti përfundimtar u paraqit disa javë më parë në mbledhjet 
vjetore të Bankës Botërore dhe FMN-së. 

Figura 1 

Si të bëjmë të mundur që kapitali të
shkojë nga lart poshtë?

• Ekonomitë në zhvillim dhe në tranzicion
• Qeverisje dhe kapital njerëzor i përmirësuar
• Tregje financiare lokale më të zhvilluara

• Komuniteti ndërkombëtar
• Ndërmjetësim më efek�v dhe koherent nga ins�tucionet

financiare ndërkombëtare
• Kuadër më i mirë për të rregulluar flukset kapitale dhe

për të ofruar rrjet sigurie

Objektivi i përgjithshëm i këtij raporti ishte të siguronte që flukset e 
kapitalit nga vendet e pasura me kapital të shkonin tek ato të varfra 
me kapital. Për ekonomistët, kjo është diçka e dëshirueshme – pra, 
kapitali është më i dobishëm në vendet në zhvillim dhe në tranzicion 
– por një gjë e tillë ndodh shumë rrallë. Ka shumë kapital që qarkullon 
i lirë në sistemin financiar global, por nuk po hyn në këto tregje, në 
veçanti në investime produktive në infrastrukturë.

Për të arritur këtë objektiv të përgjithshëm duhet të ndërmerren masa 
në ekonomitë në zhvillim. Këto masa kanë të bëjnë me përmirësimin e 
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qeverisjes, kapitalit njerëzor, kryerjen e investimeve në infrastrukturë 
dhe zhvillimin e tregjeve financiare lokale. Gjithashtu, nevojitet 
ndërmjetësim shumë më i efektshëm dhe më koherent nga ana e 
institucioneve financiare ndërkombëtare dhe një kuadër më i mirë 
për rregullimin e flukseve të kapitalit, për të siguruar që ato të jenë 
më të qëndrueshme dhe të mbështetura nga një rrjetë sigurie globale 
që funksionon.

Koherenca e sistemit financiar global duhet të përfshijë jo vetëm 
aktorët globalë dhe ata rajonalë, por edhe institucionet dypalëshe 
apo kombëtare, çka është shumë e rëndësishme. Sërish, Kina 
është një lojtar tepër i rëndësishëm - Banka për Zhvillim e Kinës, 
për shembull, është shumë më e madhe se çdo institucion tjetër 
zhvillimi ndërkombëtar. Ne duhet të bëjmë të mundur që ato të 
bashkëpunojnë. Ky ka qenë më së shumti mesazhi i këtij raporti.

Figura 2  

Të bësh të mundur që sistemi të
funksionojë si i tillë

• Koherencë (operacionale, politike, financiare, aksionere)
• Pla�orma të vendeve (përfshirë FMN-në dhe ins�tucionet dypalëshe të

zhvillimit)
• Pla�orma globale për çështje globale të përbashkëta (klima, 

pandemitë…)
• Kuadër rregullator për bankat shumëpalëshe për zhvillim

• Flukset kapitale ndonjëherë duhen administruar
• Si vendet e burimit dhe ato të shënjestruara kanë rëndësi + lehtësirën e 

likuidite�t
• Rrjet sigurie financiare globale më të fortë dhe më të lidhur

• Forcim i burimeve të ngjarjeve + Hartë të përbashkët të Rrezikut Global 
• Mbledhje të përbashkëta dy herë në vit të KMFN+ KZhBB

• G20+ ngarkuar gjatë peridhës 3-vjeçare të zbatimit

Po si ta bëjmë sistemin të funksionojë në mënyrë më koherente? 
Raporti propozon që dy herë në vit, dy komitete kyçe në arenën 
globale: IMFC (Komiteti Ndërkombëtar Financiar dhe Monetar) 
dhe Komiteti për Zhvillim i Bankës Botërore të punojnë së bashku 
për të gjetur një mënyrë që ta bëjnë sistemin të funksionojë si një i 
tillë.
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Figura 3  

Një RrSFG i qëndrueshëm dhe i
parashikueshëm

• Mbështet poli�ka të mira të brendshme + redukton vetësigurimin

• Protokolle më të qarta për bashkëpunim ndërmjet niveleve të

ndryshme të drej	mit

• Skenarë të stresit (likuidite�, paaësi paguese; rrezik sistemik + 

sipas ras�t)

• Ushtrim të paralajmërimit të hershëm => Harta Globale e Rrezikut

• Angazhim i përbashkët BIS-BSF-FMN

• Ngjarje të rrezikut, sipas ras	t – duhet gjetur një mënyrë efek�ve për

të rritur burimet

Më lejoni të përfundoj me specifikat për rrjetin e sigurisë financiare 
globale. Sot, shumë burime shpenzohen kot, pasi njerëzit apo vendet 
mbajnë shumë rezerva. Kemi parë rritje masive të vetësigurimit çka 
nënkupton një përdorim shumë të paefektshëm të kapitalit. Ne duhet 
të gjemë mënyra për të krijuar një rrjet më të mirë sigurie. Charles 
Wyplosz foli për FMN-në dhe për marrëveshjet në nivel rajonal. 
Ne duhet të bëjmë që bashkëpunimi i këtyre të përmirësohet - ky 
është një mësim shumë i mirë i nxjerrë nga kriza financiare globale. 
Gjithashtu, duhet të sigurohemi që institucionet globale - kryesisht 
BIS, BSF dhe FMN - bashkëpunojnë pa qenë domosdoshmërish 
dakord për gjithçka. Raporti sugjeron që ushtrimi duhet të synojë 
arritjen e marrëveshjeve lidhur me hartën globale të rrezikut të 
përbashkët, duke u siguruar që informacione dhe perspektiva të 
ndryshme të gjejnë pasqyrimin e duhur. E dimë për shembull që 
BIS ka informacion të vlefshëm mbi krizën financiare globale, 
informacion i cili nuk arriti të filtrohet në vendime përfundimtare 
për politikat. 

Së fundi, ne duhet të kuptojmë më mirë ngjarjet që mbartin rrezik 
për të ardhmen dhe se si mund të reagojmë ndaj tyre. Çfarë mund 
të bëhet për të rritur burimet e disponueshme? A mund të përdorim 
tregjet? A mund të përdorim disa nga burimet e fjetura brenda FMN-
së apo brenda institucioneve të bashkëngjitura me të? Ka shumë ide 
që vlejnë të eksplorohen. 
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Ndikimet në rrjetin evropian të
sigurisë

• Rrjeti rajonal i sigurisë (MES) është më i fortë, por ende ka çështje

të pazgjidhura…

• Cili është roli i FMN-së: Cili është roli i SHBA-së?

• Çështje të rëndësishme me vendet pjesë e sistemit financiar

rajonal, por pa akses në backstop

• Çfarë do të ndodhë me arkitekturën evropiane të zhvillimit? Grup i 

Ri i Nivelit të Lartë…

Figura 4

Pra, çfarë do të thotë e gjitha kjo për Evropën? Së pari, sot ne kemi 
një rrjet rajonal të sigurisë shumë më të mirë se sa disa vite më parë. 
Por ende ka disa probleme të pazgjidhura, përfshirë mungesën 
e sigurimit të depozitave në nivel evropian dhe një rol të qartë të 
FMN-së. Cili është roli i SHBA-së në sistemin global? Shumëçka 
mbështetet në pjesëmarrjen e saj. Por a do të jetë rrjeti i sigurisë 
i disponueshëm edhe për vendet që nuk janë domosdoshmërish 
dakord me presidentin aktual të SHBA-së? 

Çfarë do të ndodhë me vende si Shqipëria, apo si vendi im, Suedia, 
që janë pjesë e këtyre sistemeve financiare rajonale, por që aktualisht 
nuk kanë akses tek këto rezerva? Ne patëm shumë diskutime në këtë 
fazë të dytë të Iniciativës së Vjenës në rajon. Si mund të përdorim 
ESM-në dhe Unionin Bankar për ankorimin e politikave dhe nxitjen 
e stabilitetit financiar jashtë Eurozonës? Mendoj se kemi ecur mjaft 
hapa përpara, por ka ende shumë rrugë për të bërë. 

Më lejoni ta përfundoj me këtë pikë të fundit. Ka një diskutim që 
lidhet shumë me trajektoren e diskutimeve të Grupit të Ekspertëve 
dhe ka të bëjë me fatin e arkitekturës evropiane të zhvillimit financiar 
në të ardhmen. Për mendimin tim, ajo ka funksionuar më së miri në 
procesin e pranimit. Kemi marrë ankesa të të gjitha llojeve, por nëse 
analizoni efektivitetin e zhvillimit në botë, mendoj se çfarë ndodhi 
në Evropën Qendrore dhe Lindore është me të vërtetë unike dhe se 
Shqipëria është me të vërtetë një shembull në këtë rast. Nuk dua të 
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them se çfarë ndodhi këtu u arrit kryesisht nga procesi i pranimit, por 
se ky proces i dha një mbështetje të dobishme ambicieve vendase 
për reforma, dhe krijoi një lloj shtyse politike. A mund ta bëjmë 
arkitekturën evropiane të zhvillimit të funksionojë më mirë edhe 
jashtë vendeve aderuese? Si mund të funksionojë ajo edhe në Afrikën 
e Veriut? Ndoshta edhe në Afrikën Sub-Sahariane? Ajo që ndodh në 
këto vende prek edhe Evropën. Së fundmi, BE-ja vendosi të ngrejë 
një Grup të Nivelit të Lartë të të Urtëve për Arkitekturën Evropiane 
të Financës për Zhvillim. Shqipëria ka përfituar nga kjo mbështetje 
gjatë kohës. Pasi të jeni anëtarësuar në Bashkimin Evropian, do t’ju 
duhet të hulumtoni - ashtu si Polonia - mbi kontributin që mund 
dhe duhet të japë Shqipëria, me përvojën e saj, në formësimin e 
arkitekturës së zhvillimit evropian në të ardhmen. 

Shumë faleminderit!
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Marek Belka*

A MUNDET NJË EKONOMI E VOGËL 
DHE E HAPUR TË NDJEKË NJË POLITIKË 

MONETARE TË PAVARUR? 
SHEMBULLI I POLONISË 2010-2016

Përvoja e transformimit të Polonisë zakonisht lidhet më një strategji 
të llojit “big-bang1”. Kjo është vetëm pjesërisht e vërtetë. Liberalizimi 
i çmimeve, hapja e ekonomisë dhe eliminimi i subvencioneve për 
ndërmarrjet shtetërore ndodhi pak a shumë me “një të rënë të lapsit”. 
Kështu u krijuan kushtet bazë makroekonomike për një ekonomi 
tregu dhe të lirë. Krijimi i institucioneve të reja (sistemi i taksave, 
rregullat e konkurrencës etj.) zgjatën pak më shumë në kohë, por 
vijuan pa vonesë. 

Megjithatë, politika monetare dhe stabilizimi i çmimeve ishin çështje 
tjetër. Nisur nga shqetësimi për koston e konsiderueshme sociale 
të transformimit, papunësia në rritje dhe falimentimet masive të 
kompanive shtetërore, qeveria hoqi dorë nga trajtimi i inflacionit 
sipas qasjes “big-bang”. Përkundrazi, për pothuajse një dekadë, u 
ndoq një politikë “eklektike” monetare dhe e këmbimit valutor, në 
formën e asaj që quhet “crawling peg2”.

Kursi i këmbimit i zlotit polak u zhvlerësua rregullisht, për të siguruar 
një masë mbrojtëse për prodhuesit vendas ndaj konkurrencës së 

*  Marek Belka, Ish-President i Bankës Kombëtare të Polonisë dhe Profesor i ftuar i LSE-së. 
1  Sipas strategjisë “big-bang”, ndryshimi është radikal dhe ndodh menjëherë (jo me faza).
2 “Crawling peg” është një sistem kursi këmbimi që lejon disa rregullime në kurs, me qëllim sigurimin 

e stabilitetit të kursit. Në varësi të zhvillimeve në ekonomi, monedhës me kurs fiks këmbimi, i 
lejohet të luhatet brenda një intervali të caktuar për të korrigjuar situatën.
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huaj. Indeksimi i pagave shtoi presionet inflacioniste. Si rezultat, 
norma e rritjes së çmimeve me pakicë u ngadalësua vetëm në mënyrë 
graduale, ndërsa norma e inflacionit total ishte mbi 10% deri në fund 
të dekadës së parë të tranzicionit. Kështu, pritshmëritë inflacioniste 
hodhën rrënjë të thella, si te individët ashtu edhe te bizneset. 

Në vitin 1998, sipas Kushtetutës, roli i Bankës Kombëtare të Polonisë 
u forcua në aspektin institucional. Kështu, kemi një Këshill për 
Politikën Monetare, një organ i pavarur dhe përgjegjës për drejtimin 
e politikës monetare. Ky këshill, i përbërë prej 9 anëtarësh, u mor 
me inflacionin me një zell që nuk ishte parë në dekadën e kaluar. 
Shënjestrimi i inflacionit u shpall strategji zyrtare. Norma e interesit 
u rrit në mënyrë drastike, ekonomia u ngadalësua, papunësia u rrit me 
shpejtësi në mbi 20%, por inflacioni u ul shpejt në intervalin 2-3%. 
Ai vazhdon të qëndrojë në këtë territor edhe në ditët e sotme, me 
prirje për të qenë nën objektivin zyrtar prej 2.5% (+/- 1%). Kostoja 
ekonomike dhe sociale e luftës ndaj inflacionit ishte shumë e lartë, 
gjë që sugjeron në fakt se një politikë antiinflacioniste sipas qasjes 
“big-bang”, teorikisht, do të kishte qenë me më pak kosto. Gjithsesi, 
inflacioni i ulët dhe besimi i rifituar në monedhën vendase zloti, në 
përgjithësi në shoqëri, trajtohet si një arritje e rëndësishme. 

Pikërisht në prag të Krizës Financiare Globale të vitit 2008 (KFG), 
qeveria polake deklaroi qëllimin për t’iu bashkuar sa më shpejt euros. 
Një javë më vonë, planet ndryshuan, pasi ekonomia globale u zhyt në 
kaos dhe pasiguri. Zloti u dobësua përkundrejt të gjitha monedhave 
kryesore, veçanërisht ndaj euros. Nga ana tjetër, kjo i ndihmoi 
eksportuesit polakë t’i mbijetonin kolapsit tregtar të javëve të para 
të krizës globale. Ky u bë argumenti më i fortë kundër adoptimit 
të monedhës euro - zhvlerësimi u pa si linjë efektive mbrojtëse 
kundrejt goditjeve nga jashtë. Duke parë tmerret e “zhvlerësimit 
të brendshëm” që përjetuan disa vende të Eurozonës, arsyetimi i 
mësipërm fitoi peshë dhe terren. 

Megjithatë, ndoshta këtij argumenti iu dha më shumë vlerë seç duhej. 
Në periudhën deri në KFG, zloti u mbiçmua menjëherë, si rezultat 
i hyrjeve masive të kapitalit të huaj që financonte huatë hipotekare, 
shpesh të denominuara në franga zvicerane. Një diferencë e madhe 
në nivelin e normave të interesit, shoqëruar me integrimin e thellë 
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financiar (pjesa më e madhe e bankave ishin me kapital të huaj) e 
bënë këtë lloj carry-trade3 shumë tërheqës dhe të lehtë. Këto kredi 
hipotekare në monedhë të huaj, të ofruara për individë të pambrojtur 
ndaj kursit të këmbimit, u kthyen në faktorin më destabilizues të 
sektorit bankar polak, që përndryshe ishte i fortë dhe i qëndrueshëm. 
Gjithashtu, duhen mbajtur parasysh edhe pasojat e mundshme ndaj 
një ekonomie të vogël e të hapur që mbetet jashtë një monedhe më 
të madhe, e cila është ngushtësisht e integruar. 

Për ta përmbledhur, politika monetare në Poloni hasi në sfida të 
papajtueshme në aspektin teorik. Nga njëra anë, ne duhet të ishim 
vigjilentë ndaj inflacionit. Normat e interesit duhet të ishin më 
të larta se sa në vendet e zhvilluara evropiane (efekti Samuelson-
Balassa, rigjallërim i mundshëm i pritshmërive inflacioniste). Ndërsa 
nga ana tjetër, po të lejonim që diferenca e normave të interesit 
të ishte e lartë, do të shkaktonim flukse hyrëse të padëshiruara të 
kapitalit afatshkurtër, forcim të monedhës vendase dhe destabilizim 
të mundshëm të ekonomisë. Episodi i viteve 2006-2008 ishte 
shembulli i qartë për të na kujtuar që ky ishte një rrezik material. 
Duke qenë vend anëtar i OECD-së dhe BE-së, Polonisë nuk i 
lejohej të përdorte kontrollet e kapitalit, ndonëse përvoja e KFG-së 
e ndryshoi praktikën dhe teorinë lidhur me këtë çështje. Të paktën 
ky ishte mendimi mbizotërues, sipas të cilit ne duhej të vepronim. 

Tre elementet në të cilat konsistonte politika jonë monetare ishin:
- regjimi fleksibël i kursit të këmbimit;
- ndërhyrjet me raste në tregun valutor; dhe
- përdorimi më aktiv i instrumenteve makroprudenciale. 

Kjo bëri të mundur që të ndiqnim një politikë të normës së interesit, 
që menduam se ishte e duhura për ekonominë polake. Ne ishim 
të aftë të reagonim me politikën tonë ndaj presioneve aktuale e të 
ardhshme, si dhe të ruanim normën referencë rreth 200 pikë bazë 
mbi normën e BQE-së. 

Regjimi fleksibël i kursit të këmbimit ofroi luhatshmëri afatshkurtra, 
duke e rritur rrezikun për investimet e ardhshme të portofolit. Mund të 

3 Carry-trade: strategji tregtimi që përfshin huamarrjen me norma të ulëta interesi dhe investim 
në një aktiv që ofron normë më të lartë kthimi.
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ngjajë e çuditshme, por luhatjet e përditshme çuan në qëndrueshmëri 
më afatgjatë të kursit të këmbimit. Për zbatimin e suksesshëm të 
regjimit të lirë, është e domosdoshme të bindësh tregun se autoriteti 
monetar nuk ka në mendje ndonjë objektiv numerik të kursit të 
këmbimit dhe as ndonjë interval për të. Përndryshe, spekuluesit do të 
venë në provë vendosmërinë e bankës qendrore dhe do të prodhojnë 
lëvizje të rastësishme të monedhës. 

Ndërhyrjet rastësore. Tregu në monedhën zloti, tradicionalisht, ka 
qenë mjaft likuid. Ne kemi vënë re, në fillim të dekadës aktuale, se 
vëllimi i transaksioneve në monedhën zloti në tregun ndërkombëtar 
e tejkaloi vëllimin e transaksioneve në një monedhë shumë më të 
madhe, si reali brazilian. Kjo ndodhi për shkak se tregu në monedhën 
zloti u trajtua si përafrues për të gjithë rajonin e EQL-së, me një ofertë 
relativisht të bollshme të bonove të thesarit dhe aksioneve. Si rezultat, 
u vunë re luhatje të mëdha të çmimit në tregun valutor që nuk mund 
të shpjegohen me faktorët globalë apo domethënës të brendshëm. 
Ne arritëm në përfundimin se ngjarje të tilla nuk duheshin lënë jashtë 
vëmendjes. Në disa raste (5-6), vendosëm të qaseshim në treg me 
shuma mjaft të moderuara, zakonisht nën 500 milion euro. Ndërhyrjet 
rezultuan efektive dhe kursi i këmbimit u kthye pothuajse menjëherë 
në nivelet e mëparshme. Më e rëndësishmja, trafiku në monedhën 
zloti u ngadalësua shumë. Kjo tregoi se luhatshmëria e monedhës 
zloti nuk kishte bazë strukturore dhe u shkaktua nga spekulatorë të 
vegjël. Në çdo rast, ne deklaruam se qëllimi i ndërhyrjes ishte për të 
reduktuar luhatshmërinë e pajustifikuar dhe jo për të arritur nivelin 
e kursit të këmbimit. 

Politika makroprudenciale. Instrumentet makroprudenciale, kohët 
e fundit, janë bërë masa standarde për të trajtuar ciklet financiare. Ato 
janë përdorur gjerësisht në Azi pas krizës së vitit 1997, në veçanti 
për të administruar tregun e pasurive të paluajtshme. Në Poloni, 
rregullatori ynë mikrofinanciar nisi të përdorë masa të caktuara, të 
tilla si sistemi i ponderimit të bazuar gjerësisht në rrezik, apo raporti i 
kredisë për vlerën LtV (loan-to-value-ratio), madje përpara se të bëhej e 
qartë se të tilla masa, me natyrë makrosistemike, mund të zbatoheshin 
ligjërisht. Megjithatë, para KFG-së, politika makroprudenciale 
ishte përdorur vetëm në mënyrë sporadike, udhëhequr nga intuita 
dhe jo nga analizat e rregullta. Pas krijimit të Bordit Evropian për 
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Rrezikun Sistemik në vitin 2012 (në Poloni, Komiteti për Stabilitetin 
Financiar - përgjegjës për veprimet e tij u krijua vetëm në vitin 2014), 
u ndërmor një përqasje më e strukturuar ndaj stabilitetit financiar. 
Huatë hipotekare në monedhë të huaj u ndaluan, raporti i kredisë për 
vlerën LtV (loan-to-value ratio) dhe raporti i borxhit ndaj të ardhurave 
DtL (debt-to-income ratio) u pranuan gjerësisht si instrumente praktike 
ndaj rregullimit të sektorit financiar. Ndaj një fluks i papritur i 
kapitalit nëpërmjet sektorit financiar u bë i pamundur. 

“Përzierja” e politikës së mësipërme tregoi se ishte mjaft efektive. 
Të gjithë objektivat e politikës monetare u arritën. Megjithatë, nuk 
duhet të arrijmë në përfundimin se një rezultat i tillë është 100% i 
qëndrueshëm. Sjellja e tregjeve financiare pas krizës është e shënjuar 
ende nga një sasi e vogël moderimi dhe mjedisi me inflacion të ulët 
që mbizotëron në Evropë. Nëse këto të dyja ndryshojnë, ne mund 
të përballemi përsëri me një dilemë karakteristike për ekonomitë e 
vogla dhe të hapura. 
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ABSTRAKT

Pjesa më e madhe e literaturës mbi ndikimet e tërthorta 
përqendrohet te Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dollarin amerikan 
dhe Bordin e Rezervës Federale. Në përgjithësi, ky fokusim është 
i justifikueshëm. Për shembull, kur mendohet për denominimin e 
monedhës si një kanal nëpërmjet të cilit kreditimi bankar mund 
të transmetojë goditjet monetare, dollari luan qartësisht një rol të 
rëndësishëm, duke përbërë gjysmën e zbulimeve të ndikimeve të 
tërthorta globale bankare. Pra, për shumicën e vendeve, rajoneve 
dhe tregjeve në zhvillim, fokusi mbi dollarin është i justifikueshëm. 
Për shumicën, por jo të gjithë. Kështu, megjithëse dollari amerikan 
është mbizotërues në nivel global, në nivel rajoni është monedha 
euro që mbizotëron, veçanërisht në ekonomitë evropiane në 
zhvillim. Prandaj, vendimmarrësit në këto vende duhet të tregojnë 
kujdes të madh për zhvillimet e euros dhe për politikën monetare të 
ndjekur nga Banka Qendrore Evropiane.
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HYRJE

Ndikimet e tërthorta të politikës monetare janë në qendër të 
veprimtarisë së politikëbërësve. Normat e interesit në nivele 
historikisht të ulëta dhe instrumentet jotradicionale të politikës 
monetare të aplikuara në një pjesë të madhe të ekonomive të 
zhvilluara si pasojë e Krizës Financiare Globale (KFG), ngritën 
pyetjen: Si përçohen ndikimet e tërthorta të politikës monetare në 
vende të tjera? Në këtë kontekst, çfarë roli luan kreditimi bankar 
ndërkufitar? Më tej, cili është efekti i monedhës në të cilën realizohet 
kreditimi ndërkufitar mbi vetë kreditimin?

Ka prova që këto ndikime të tërthorta janë materiale.1 Kushtet 
monetare në ekonomitë e zhvilluara kanë rëndësi për flukset e 
kapitalit, normat e interesit dhe likuiditetin ndërkufitar, duke 
përfshirë kreditimin bankar ndërkufitar. Në veçanti, po vërehet 
gjithnjë e më shumë se monedha e kreditimit bankar ndërkufitar 
shërben si një kanal transmetimi të kushteve monetare në vende 
të tjera. Si shembull i asaj që dua të them për monedhën si kanal 
transmetimi: Politika monetare e SHBA-së ka rëndësi për kreditimin 
bankar ndërkufitar në monedhën e gjelbër, nga sistemi bankar 
i Mbretërisë së Bashkuar (MB) drejt një huamarrësi malajzian, 
megjithëse as huadhënësi as huamarrësi nuk janë në juridiksionin e 
SHBA-së. Avdjiev dhe Takáts (2018) dëshmojnë se dollari amerikan 
luajti një rol të tillë gjatë goditjes nga reagimi i tregut ndaj reduktimit 
të mundshëm të lehtësimit sasior (njohur si taper tantrum). Takáts 
dhe Temesváry (2016) tregojnë në aspektin metodologjik se politika 
monetare transmetohet jo vetëm nëpërmjet dollarit amerikan, por 
edhe nëpërmjet euros dhe jenit japonez gjatë një periudhe më të 
gjatë. Në të vërtetë, natyra dhe madhësia e këtij transmetimi është 
shumë e ngjashme për të gjitha monedhat. 

1 Një literaturë e pasur hulumton kreditimin bankar ndërkombëtar global (për shembull De 
Haas dhe Van Lelyveld (2011), Rose dhe Wieladek (2011), Cetorelli dhe Goldberg (2012a), 
Giannetti dhe Laeven (2012), De Haas dhe Van Horen (2012), Buch et al. (2014), Cerutti 
et al. (2014), Cerutti et al. (2015)). Përveç kësaj, një numër studimesh kanë hulumtuar 
kreditimin drejt tregjeve në zhvillim, më specifikisht McGuire dhe Tarashev (2008), Takáts 
(2010), Cetorelli dhe Goldberg (2011), Schnabl (2012), Avdjiev et al (2012), Beck (2014)) 
dhe Avdjiev dhe Takáts (2014).
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Në fakt, politikëbërësit jashtë Shteteve të Bashkuara i konsiderojnë 
seriozisht ndikimet e tërthorta nëpërmjet dollarit amerikan dhe 
politikës monetare të Bordit të Rezervës Federale. Ky fokus është 
në përgjithësi i justifikuar: shumica e kreditimit bankar ndërkufitar 
është realizuar në fakt në monedhën amerikane. Në veçanti, pjesa 
më e madhe e kreditimit bankar ndërkufitar drejt tregjeve në zhvillim 
është në këtë monedhë.

Sidoqoftë, ashtu si vë në dukje edhe ky artikull i shkurtër, fokusimi 
vetëm te dollari amerikan do të ishte i gabuar për politikëbërësit e 
vendeve evropiane në zhvillim. Megjithëse dollari amerikan është 
monedha globale për kreditimin bankar ndërkufitar, euroja mbetet 
një monedhë rajonale e rëndësishme, veçanërisht për kreditimin 
bankar ndërkufitar drejt vendeve të Evropës në zhvillim, sidomos 
të Evropës Qendrore dhe Juglindore. Pra, politikëbërësit në këtë 
rajon nuk duhet të fokusohen vetëm te dollari amerikan dhe politika 
monetare e ndjekur nga Bordi i Rezervës Federale, siç duhet të bëjnë 
rajone të tjera. Përkundrazi, ata mund të ndjekin nga afër lëvizjet e 
euros dhe politikën monetare të Bankës Qendrore Evropiane për të 
kuptuar më mirë ndikimet e tërthorta të mundshme të rëndësishme 
për ekonomitë e tyre.

Rrjeti i dollarit amerikan në kreditimin bankar ndërkufitar

Dollari amerikan është monedha që mbizotëron në kreditimin bankar 
ndërkufitar (Tabela 1). Afërsisht gjysma e kreditimit total është në 
këtë monedhë, si në kreditimin ndërbankar dhe në atë jobankar 
(paneli i sipërm). 

Megjithatë, ndryshimi në përbërjen e monedhës të kreditimit 
bankar ndërkufitar për nga gjeografia e vendeve huamarrëse është 
shumë më i madh (paneli i poshtëm). Dollari luan një rol me peshë 
në kreditimin e ekonomive të zhvilluara jashtë Eurozonës, duke 
regjistruar gati gjithë (afër nëntë të dhjetat) kreditimin drejt Shteteve 
të Bashkuara. Kreditimi drejt Eurozonës duket të jetë një përjashtim, 
me një peshë shumë të vogël të dollarit (më pak se një e pesta). Pesha 
e dollarit është veçanërisht e ulët për kreditimin brenda Eurozonës 
(më pak se një e dhjeta). Kreditimi drejt tregjeve në zhvillim priret të 
jetë kryesisht në dollar amerikan, me rreth gjysmën e vëllimit total, 
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gjë që përputhet mesatarisht me mesataret globale. Megjithatë, në 
këtë drejtim, vendet evropiane në zhvillim përbëjnë një përjashtim, 
ku pesha e dollarit amerikan është një e treta e totalit.

Tabelë 1. Pozicionet e monedhave të kreditimit bankar ndërkufitar në fund të 2018 T2
Në trilionë USD

Shumat e papaguara Përqindja
Gjithë 

monedhat USD EUR JPY USD EUR JPY

Sektori i kundër-palës
Gjithë sektorët 29,5 14,1 8,7 1,8 47,9 29,6 6,1
Banka, totali 15,5 7,3 4,9 0,7 47,1 31,8 4,3
Jobanka, totali 13,4 6,7 3,5 1,1 49,7 26,3 8,3
Vendet kundërpalë
Ekonomitë e zhvilluara 20,3 8,8 7,7 1,0 43,2 38,1 5,0
Eurozona 7,9 1,6 5,6 0,1 20,1 70,4 1,9
Nga të cilat: brenda Eurozonës 4,0 0,4 3,5 0,0 9,4 87,2 0,3
SHBA 4,9 4,2 0,3 0,1 87,0 6,0 1,6
Japonia 1,4 0,6 0,1 0,6 41,3 8,5 46,5
Të zhvilluara të tjera 6,2 2,4 1,8 0,1 38,8 28,5 2,3
Qendra offshore 4,7 2,9 0,3 0,7 61,1 6,9 14,8
Tregje në zhvillim 4,0 2,3 0,5 0,1 58,2 12,9 2,1
Evropa në zhvillim 0,6 0,2 0,3 0,0 26,0 42,5 0,9
Amerika Latine 0,6 0,4 0,0 0,0 73,8 6,3 1,2
Afrika dhe Lindja e Mesme 0,7 0,5 0,1 0,0 67,2 12,5 1,0
Azia në zhvillim 2,1 1,2 0,1 0,1 59,7 6,3 3,1

Burimi: BIS, statistika bankare lokale.

Të dhënat e zgjeruara të Statistikave Bankare Ndërkombëtare (SBN) 
të gjeneruara nga Banka për Rregullime Ndërkombëtare (BIS) 
lejojnë krijimin e “hartave të nxehtësisë” globale sipas Avdjiev dhe 
Takáts (2018). Siç mund të pritet nga diskutimi i mësipërm, shumica 
e nyjave huamarrës-huadhënës në hartën tonë të kreditimit bankar 
ndërkufitar kanë tendencën të bien në rrjetin e dollarit amerikan 
(Grafiku 1). 
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Grafik 1. Pesha e USD-së në kreditimin bankar ndërkombëtar në 2014 T4
Sipas shtetësisë së bankës huadhënëse (kolonat) dhe rezidencës së huamarrësit (rreshta), në % 
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ASI = Azia në zhvillim; LAT = Amerika Latine; OFC = Qendra offshore.
AO = Angola; AT = Austria; AU = Australia; BE = Belgjika; BG = Bullgaria; BR = Brazili; CA = Kanadaja; 
CH = Zvicra; CL = Kili; CN = Kina; CY = Qipro; CZ = Republika Çeke; DE = Gjermania; DK = Danimarka; 
ES = Spanja; FI = Finlanda; FR = Franca; GB = Mbretëria e Bashkuar; GR = Greqia; HR = Kroacia; HU = 
Hungaria; IE = Irlanda; IL = Izraeli; IT = Italia; JP = Japonia; KR = Koreja; LR = Liberia; LT = Lituania; 
LU = Luksemburgu; MA = Maroku; MH = Ishujt Marshall; MT = Malta; MX = Meksika; NG = Nigeria; 
NL = Holanda; NO = Norvegjia; NZ = Zelanda e Re; PL = Polonia; PT = Portugalia; RO = Rumania; RU 
= Rusia; SE = Suedia; SI = Sllovenia; SK = Sllovakia; TR = Turqia; TW = Tajvani; UA = Ukraina; US = 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës; VN = Vietnami; ZA = Afrika e Jugut.

1 Austria, Finlanda, Irlanda dhe Portugalia. 
2 Hong Kongu, Singapori dhe Panamaja.  
3 Brazili, Kili dhe Meksika.  
4 Tajvani, India dhe Koreja.
Burimi: BIS, statistika bankare lokale të zgjeruara sipas shtetësisë, Avdjiev dheTakáts (2018).
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RRJETI I EUROS DHE VENDET EVROPIANE NË 
ZHVILLIM

Kreditimi bankar ndërkufitar në euro përbën rreth një të tretën e 
totalit global, jo shumë poshtë gjysmës së peshës së dollarit amerikan 
(Tabela 1). Për më tepër, ai është përafërsisht i shpërndarë në mënyrë 
të barabartë ndërmjet kreditimit ndërbankar dhe jobankar (paneli i 
sipërm).

Megjithatë, në kontrast me rrjetin global të dollarit amerikan, 
euroja është më tepër një monedhë rajonale për kreditimin bankar 
ndërkufitar (Tabela 1). Rezidentët e Eurozonës marrin më tepër 
kredi bankare ndërkufitare në euro, dhe pesha e euros është rreth 
tre të katërtat. Siç mund të pritet, kreditë bankare ndërkufitare në 
euro përbëjnë gati të gjithë kreditimin brenda Eurozonës, me një 
peshë rreth nëntë të dhjetat e totalit. Me fjalë të tjera, kreditimi 
ndërmjet sistemeve të kreditimit bankar dhe huamarrësve bëhet 
gati ekskluzivisht në euro brenda Eurozonës. Gjithashtu, vendet 
evropiane në zhvillim dallohen si rajon me një prani të fortë të 
kreditimit në euro, me gati gjysmën e totalit të kredisë, ku pesha e 
euros e tejkalon ndjeshëm peshën e dollarit. Pesha e euros është edhe 
më e madhe për huamarrësit e Evropës Qendrore dhe Juglindore.

Duke përdorur prapë të dhënat e zgjeruara BIS SBN mund të 
krijojmë “hartën e nxehtësisë” globale për rrjetin e euros (Grafiku 
2). Harta tregon peshën e euros në raportet dypalëshe të kreditimit 
bankar ndërkufitar. Për shembull, kreditimi nga banka me seli 
qendrore në Gjermani drejt huamarrësve rezidentë në Poloni është 
përfaqësuar nga qeliza ku kolona “DE” dhe rreshti “PL” takohen. 
Ngjyra e qelizës tregon që pesha e euros në këtë raport kreditimi 
dypalësh është ndërmjet 50 dhe 70% të totalit.

Është e rëndësishme të vërejmë se të dhënat e zgjeruara i lidhin 
huamarrësit me sistemet bankare të kreditimit, domethënë gjithë 
bankat me seli qendrore në një vend, jo bankat rezidente në një 
vend. Për shembull, në rastin e raporteve dypalëshe “DE” dhe “PL”, 
shënimi “DE” përfshin gjithë bankat me seli qendrore në Gjermani, 
edhe filialet rezidente në Mbretërinë e Bashkuar të këtyre bankave 
gjermane. Kjo gjithashtu shpjegon se si bankat gjermane mund t’u 
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japin hua ndërkufitare huamarrësve gjermanë, domethënë pse qeliza 
“DE” në “DE” nuk është bosh. Për shembull, filiali në Londër (MB) 
i Deutsche Bank mund t’i japë kredi një firme rezidente në Gjermani. 
Siç mund të shihni, pesha e euros në këtë raport kreditimi DE-në-
DE është ndërmjet 50 dhe 75%. 

Harta e “zonave të nxehta” të euros nënvizon rolin rajonal të 
euros (Grafiku 2). Në kreditimin e ekonomive të zhvilluara, euro 
përdoret më tepër për kreditimin e brendshëm (këndi majtas lart). 
Gjithashtu, megjithëse në masë më të vogël, përdoret në kreditimin e 
huamarrësve rezidentë të Eurozonës prej huadhënësve të tjerë (këndi 
djathtas lart) dhe nga sistemet bankare të Eurozonës për kreditimin 
jashtë saj (këndi majtas poshtë). 

Ndërmjet ekonomive në zhvillim, pesha e euros është tipikisht e ulët, 
me shumë qeliza që sinjalizojnë më pak se 25% të peshës së kreditimit 
në euro. Megjithatë, vendet evropiane në zhvillim dallohen nga 
tregjet në zhvillim sepse rezidentët kanë tendencën të marrin hua në 
euro. Kjo është më e theksuar për bankat e Eurozonës (majtas), por 
mund të vërehet gjithashtu edhe me kreditimin e sistemeve bankare 
të tjera, për shembull kreditimi nga Shtetet e Bashkuara ose Japonia 
(paneli djathtas).
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Grafik 2. Pesha e euros në kreditimin bankar ndërkombëtar në 2014 T4.
Sipas shtetësisë së bankës huadhënëse (kolona) dhe rezidencës së huamarrësit (rreshta), në %. 
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ASI = Azia në zhvillim; LAT = Amerika Latine; OFC = Qendra offshore.
ASI = Azia në zhvillim; LAT = Amerika Latine; OFC = Qendra offshore.
AO = Angola; AT = Austria; AU = Australia; BE = Belgjika; BG = Bullgaria; BR = Brazili; CA = 
Kanadaja; CH = Zvicra; CL = Kili; CN = Kina; CY = Qipro; CZ = Republika Çeke; DE = Gjermania; 
DK = Danimarka; ES = Spanja; FI = Finlanda; FR = Franca; GB = Mbretëria e Bashkuar; GR = Greqia; 
HR = Kroacia; HU = Hungaria; IE = Irlanda; IL = Izraeli; IT = Italia; JP = Japonia; KR = Koreja; LR = 
Liberia; LT = Lituania; LU = Luksemburgu; MA = Maroku; MH = Ishujt Marshall; MT = Malta; MX 
= Meksika; NG = Nigeria; NL = Holanda; NO = Norvegjia; NZ = Zelanda e Re; PL = Polonia; PT = 
Portugalia; RO = Rumania; RU = Rusia; SE = Suedia; SI = Sllovenia; SK = Sllovakia; TR = Turqia; TW 
= Tajvani; UA = Ukraina; US = Shtetet e Bashkuara të Amerikës; VN = Vietnami; ZA = Afrika e Jugut.
1 Austria, Finlanda, Irlanda dhe Portugalia.  
2 Hong Kongu, Singapori dhe Panamaja.  
3 Brazili, Kili dhe Meksika.  
4 Tajvani, India dhe Koreja.
Burimi: BIS, statistika bankare lokale të zgjeruara sipas shtetësisë, Avdjiev dhe Takáts (2018).
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PËRFUNDIME PËR POLITIKËN

Hartat e rrjeteve të monedhave të paraqitura në këtë artikull nxjerrin 
në pah se vendet evropiane në zhvillim përbëjnë një përjashtim. 
Ndërkohë që në shumicën e vendeve në zhvillim në botë, dollari 
amerikan është qartësisht dominues, në vendet evropiane në zhvillim 
kreditimi bankar ndërkufitar ka tendencën të dominohet më tepër 
nga euroja se sa nga dollari.

Ky fakt është me interes politik. Një pjesë e mirë e diskutimit 
mbi ndikimin e tërthortë ndërkombëtar përqendrohet në dollarin 
amerikan dhe politikën monetare amerikane. Harta e monedhave e 
BIS SBN tregon se ky është një përafrim i dobishëm për shumicën 
e botës. Megjithatë, fakti, që vendet evropiane në zhvillim bëjnë 
përjashtim, është i rëndësishëm për vendimmarrësit e rajonit. Kjo 
thekson edhe njëherë nevojën për të ndjekur nga afër lëvizjet e euros 
dhe politikën monetare të Bankës Qendrore Evropiane për ndikime 
të tërthorta të mundshme. Këto leksione politike mund të jenë 
veçanërisht të dobishme në vitet e ardhshme, pasi politika monetare 
e Rezervës Federale dhe ajo e Bankës Qendrore Evropiane mund të 
vazhdojnë të largohen nga njëra-tjetra.
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Charles Enoch*

BASHKIMI EVROPIAN: QENDRA DHE 
PERIFERIA GJEOGRAFIKE

* Charles Enoch, Drejtor, Ekonomia politike e tregjeve financiare (PEFM), St Antony’s College, 
Universiteti i Oksfordit.

Dëshiroj të falënderoj Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë 
dhe Shkollën Ekonomike të Londrës që më ftuan të jem pjesë e 
këtij organizimi. Jam shumë i lumtur që kam qenë dhe jam pjesë 
e konferencave të Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, nuk mund të 
konkurroj me të tjerë që kanë qenë pjesë e këtij organizimi prej një 
kohe edhe më të gjatë. Dëgjova parafolësit për arritjet e Shqipërisë 
dhe i bashkohem entuziazmit të tyre. Arritjet janë mbresëlënëse dhe 
të admirueshme. Nga një vend që më parë vetëm merrte këshilla, sot 
Shqipëria është një vend i aftë dhe i gatshëm për të dhënë këshilla e 
për të ndihmuar vendet që janë në rrugën e tyre drejt zhvillimit.

Fjala ime fokusohet te Bashkimi Evropian dhe vendet që e rrethojnë 
(periferia e BE-së). Me periferi nuk kam parasysh vendet e prekura 
nga kriza, të cilat ndodhen në jug dhe perëndim të Eurozonës, por 
flas për vendet e Bashkimit Evropian që nuk janë në Eurozonë. Pra, 
në lidhje me këtë, po ndjek prezantimin e z. Marek Belka, dhe do 
të analizoj disa çështje të trajtuara prej tij. Vendeve si Mbretëria e 
Bashkuar - për sa kohë është pjesë e BE-së - pjesa më e madhe e 
vendeve skandinave dhe shumë nga anëtarët e rinj të BE-së, nga 
Evropa Qendrore, Lindore dhe Juglindore, janë vendet të cilave 
Shqipëria, me gjasë do t’u bashkohet kur të bëhet anëtare e BE-së.
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Pjesa më e madhe e punës analitike në BE, ka si pikënisje një bashkim 
gjithnjë e më të ngushtë.

Rrënjët e kësaj analize i gjejmë në një fazë më të hershme të 
Komunitetit Ekonomik Evropian dhe mbështeten në premisën se 
integrimi ekonomik, dhe me gjasa edhe ai politik i Evropës, është 
progresiv, i pakthyeshëm dhe së fundmi, i plotë. Çështjet që duhet 
të gjejnë zgjidhje janë vetëm përcaktimi i radhës dhe i kohës. Kjo 
perspektivë shihet qartë në planin e z. Junker për “Evropa 2022”, 
i cili u prezantua disa muaj më parë, duke shfaqur një rrugë të 
mundshme për zhvillimin e BE-së në të ardhmen.
 
Alternativat e përfshira në plan kanë të bëjnë të gjitha me pyetjen, 
nëse BE-ja dëshiron të jetë më shumë apo më pak e guximshme në 
çuarjen para të integrimit, gjatë 5 viteve të ardhshme. Në përputhje 
me studimet e tjera të BE-së, edhe në këtë rast, vëmendja fokusohet 
mbi mënyrën se si Unioni përparon me integrimin, dhe jo te kush 
përparon brenda tij dhe në çfarë mënyre. 

Figura 1
Ambienti i mirë për aleancat rajonale në 
një botë të rrezikshme globale

Shkurtimisht theksoj se, për momentin, integrimi ekonomik nuk 
është i lidhur vetëm me Evropën. Integrimi rajonal po përparon në 
të gjithë botën, duke reflektuar momentin e vështirë për integrimin 
global dhe një mjedis të rrezikshëm global, në shumë drejtime. Për 
sa i përket tregtisë, për shembull, raundi i Dohas nuk arriti në ndonjë 
përfundim, dhe kohët e fundit u përmbyll. Pra ka një numër rajonesh, 
ku integrimi shihet me prioritet. Një prej tyre është Aleanca e Paqësorit, 
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ku presidentët e Kilit, Kolumbisë, Meksikës dhe Perusë mblidhen për 
të integruar ekonomitë e tyre, dhe kjo për disa arsye. Së pari, ata janë të 
ndërgjegjshëm për përfitimet ekonomike të integrimit brenda rajonit. Së 
dyti, ka të ngjarë që integrimi rajonal të jetë një formë reagimi kundrejt 
një fqinji autoritar, siç është SHBA-ja apo Brazili në rastin e Aleancës 
së Paqësorit, ose Kina në rastin e ASEAN-it. Së treti, integrimi mund 
të jetë pjesërisht për të qenë pjesë e diskutimeve apo për të pasur një 
vend në tryezë me organizma të tilla si G20. Pra, nëse Peruja si shtet i 
mëvetshëm nuk e ka peshën e duhur për të qenë pjesë e tryezave, prirja 
mund të jetë që Aleanca e Paqësorit, BE-ja, ASEAN-i apo organizma 
të tjera rajonale, të përfaqësohen atje, duke u dhënë kështu zë anëtarëve 
të tyre. Pra, ka një sërë arsyesh pse integrimi evropian dhe integrimi 
rajonal, në përgjithësi, kanë rëndësi më të madhe sot, pavarësisht 
vështirësive në sistemin shumëpalësh më gjerë. 
 
Secila nga aleancat rajonale është e ndryshme, ashtu sikurse shtetet 
anëtare të BE-së kanë marrëdhënie të ndryshme me BE-në. Çdo 
marrëdhënie dhe situatë është e ndryshme. Kjo shumëllojshmëri 
pozicionesh reflektohet në diagramin e Këshillit të Evropës.

Figura 2 Këshilli i Evropës
 

Një aspekt kritik i diagramit është qendra në planin Juncker. 
Diagrami, pjesë e prezantimit të planit të tij, e vendos Eurozonën 
në qendër, dhe vendet e tjera në periferi. Faktikisht, vetëm 17 nga 
47 vende të Këshillit të Evropës janë anëtare të Eurozonës dhe të 
Zonës Shengen. Në BE, dominimi i Eurozonës është më i madh, 
megjithatë 9 vende qëndrojnë jashtë saj. 
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Kjo situatë nuk ka gjasa të ndryshojë rrënjësisht në një të ardhme 
të afërt. Nga z. Marek Belka dëgjuam se Polonia është e lumtur me 
pozicionin e saj aktual jashtë Eurozonës. Ndërkohë që përparimi drejt 
bashkimit gjithnjë e më të afërt mund të jetë një qëllim afatgjatë, për 
momentin, shumëllojshmëria sa i përket vendeve apo pozicioneve, 
është një element thelbësor i BE-së. Kjo shumëllojshmëri meriton të 
njihet dhe të analizohet më mirë. 

Nëse kthehemi pas në të shkuarën, sipas Traktatit të Mastrihtit, të 
gjitha vendet duhet t’i bashkohen në mënyrë formale Euros sapo të 
jenë certifikuar se kanë përmbushur tre kritere specifike: pavarësinë 
operacionale të bankës qendrore; inflacionin brenda një intervali pak 
mbi nivelin e regjistruar në tre vendet me performancën më të mirë; 
dhe borxhin nën 60% të PBB-së. Nëse konsiderohet se këto kushte 
janë plotësuar, 17 nga 28 vendet anëtare të BE-së do të pranohen në 
Eurozonë.
 
Megjithatë, Traktati i Mastrihtit lidhet me një sërë problemesh. Së 
pari, traktati bën diferencim midis anëtarëve të vjetër të BE-së, të 
cilët ishin pjesë e bisedimeve në Mastriht dhe atyre që iu bashkuan 
më pas BE-së. Mbretëria e Bashkuar dhe Danimarka kanë zyrtarisht 
të drejtën të zgjedhin të mos i bashkohen euros, kështu që ndaj tyre 
nuk ushtrohet presion. Ato mund të bashkohen me Eurozonën, 
duke supozuar se i kanë përmbushur kushtet, nëse dhe kur të kenë 
dëshirë. 

Së dyti, në disa vende është ushtruar presion politik për t’iu bashkuar 
euros, pasi ky veprim është konsideruar si politikisht i dëshirueshëm. 
Rezultati ishte hyrja e parakohshme, si p.sh. për rastin e Greqisë. 
Pasojat e përfshirjes së Greqisë në Eurozonë ndoshta kanë qenë të 
padobishme për zhvillimet ekonomike, si për vetë Greqinë ashtu 
edhe për BE-në, dhe ato mbeten të pranishme ende edhe sot. 

Së treti, unioni monetar nuk është i projektuar plotësisht dhe është 
i paplotë. Nuk ka union fiskal, madje edhe në aspektin monetar, 
struktura ka nevojë për përmirësime: nuk kemi ende një huadhënës 
të fundit në radhë të euros, as sigurim të depozitave, si dhe mungojnë 
një numër elementesh të tjera kritike. Të gjitha këto bëjnë që të qenit 
pjesë e unionit, para adresimit të këtyre sfidave, të jetë diçka me 
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risk. BQE-ja ka liri veprimi të konsiderueshme mbi mënyrën se si 
administron sistemin; angazhimi i zotit Draghi për ‘‘të bërë atë që 
duhet bërë’’ për të shpëtuar Eurozonën shënoi një pikë kthese që 
reflekton lirinë e veprimit në dispozicion të vendimmarrësit, të cilën 
pasardhësi i tij mund ta mbajë ose jo. 

Së katërti, përfitimet ekonomike prej anëtarësimit në Eurozonë 
vazhdojnë të jenë të dyshimta. Fillimisht argumentohej se 
anëtarësimi do të prodhonte konvergjencë ekonomike. Megjithatë, 
një sërë studimesh dëshmojnë për konvergjencë të kufizuar brenda 
Eurozonës që nga themelimi i saj. Italia është shembulli më i qartë, 
pasi ka përjetuar rritje shumë të kufizuar ekonomike që kur iu 
bashkua euros, ndërsa përpiqet të mbetet konkurruese përkundrejt 
vendeve partnere. 

Së pesti, shohim se përfitimet politike të të qenit në Eurozonë nuk 
i kompensojnë liritë ekonomike të cilat vende jashtë saj, si p.sh. 
Polonia, vazhdojnë t’i kenë.

Nga ana tjetër, nëse kushtet e Mastrihtit nuk janë të mjaftueshme për 
anëtarësim, ndoshta nuk janë as të domosdoshme. Raporti maksimal 
i borxhit prej 60% si një nga kushtet për t’u bërë pjesë e Eurozonës, 
duket si kusht i dalë mode, duke qenë se në shumë vende të saj, 
raporti i borxhit është ndjeshëm mbi këtë nivel. 
 
Do të përmend shkurtimisht disa shtete si kundërshembull, të cilat 
nuk janë pjesë e BE-së, por që gjithsesi kanë miratuar në mënyrë të 
njëanshme përdorimin e monedhës euro: Bosnje-Hercegovina, Mali 
i Zi dhe Kosova, janë disa prej tyre. Problematika e këtyre vendeve 
është disi e ndryshme, pasi u duhet të krijojnë besueshmëri në politikat 
dhe institucionet e tyre ekonomike. Përdorimi i euros pasqyron 
gjithashtu faktin se sipërfaqja e tyre e vogël kufizon hapësirën për 
pavarësi politike. Analiza të ngjashme mbështetën përdorimin e 
sistemit me kurs fiks këmbimi (currency board) në Bullgari, në mes 
të krizës financiare që ajo përjetoi në vitet ‘90. Shqipëria mund të 
anojë më shumë nga grupi i Polonisë se sa nga grupi i Malit të Zi në 
këtë fazë. Megjithatë, në çdo rast, zgjedhja e llojit të marrëveshjes 
dhe sistemit për monedhën do të jetë një zgjedhje me rëndësi për 
politikat. 
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Pra, si mund ta shmangë një vend të qenit pjesë e një bashkimi 
gjithnjë e më të ngushtë si ai i vendeve që adoptojnë euron? Kjo 
është një çështje krejt e ndryshme krahasuar me atë të daljes nga 
Eurozona apo nga Bashkimi Evropian. Edhe në periudhën më të 
keqe të krizës greke, popullsia nuk donte të dilte prej tyre. Dalja do 
të kishte shkaktuar përçarje të mëdha. Kjo në thelb nuk është e njëjta 
zgjedhje me të cilën përballet një vend jashtë Eurozonës që ka për 
qëllim t’i bashkohet asaj. 

Një heqje dorë formale do ta bënte më të lehtë shmangien e përfshirjes 
në Eurozonë. Në mungesë të saj, ekzistojnë dy mundësi, ose të luash 
me kushtet ose të shmangësh rregullat. Dhe përtej kësaj, në këtë rast 
do të kishim të bënim me anëtarësimin në euro vetëm formalisht, që 
mund të përfshijë bashkimin zyrtar me unionin, duke ruajtur de facto 
ndarjen - për shembull sa i përket rregullave të kontabilitetit - gjë që 
nuk pritet të jetë e qëndrueshme në afat të gjatë. Por në përgjithësi, 
përveç se kur një vend angazhohet të jetë në unionin monetar në 
parim, në praktikë kjo është diçka që duhet shmangur. 
 
Brenda BE-së, Bashkimi Bankar në vetvete përbën pranimin formal 
të faktit që “një masë nuk i përshtatet gjithkujt”. Për herë të parë, 
kushtet e pranimit përcaktojnë që ndërsa vendet që kanë adoptuar 
euron si monedhë të tyre, duhet të bëhen pjesë e Bashkimit Bankar, 
për vendet e tjera kjo nuk është e detyrueshme. Bashkimi Bankar 
u krijua gjatë krizës së euros që pasoi krizën financiare globale. 
Mekanizmi i vetëm mbikëqyrës (SSM), krahu operacional i Unionit 
Bankar, ishte vendosur në BQE sepse sipas Traktatit të Mastrihtit, 
BQE-ja ishte potencialisht e autorizuar për të kryer funksione të tilla. 
Megjithatë, siç vuri në dukje Ministri gjerman i Financave i asaj kohe, 
z. Schaeuble, BE-ja po krijonte një “Bashkim Bankar në kornizë 
të drunjtë”, dhe jo një Bashkim të përforcuar me çelik. Vetëm një 
krizë e ardhshme mund të përcaktojë forcën goditëse që mund të 
përballojë ky bashkim. 

Vlen të theksohet se, edhe pse shtetet anëtare të BE-së që nuk 
përdorin euron kanë mundësinë të mos bëhen pjesë e Bashkimit 
Bankar, në disa raste zgjedhja mund të jetë më e qartë dhe reale 
se në të tjerat. Për shumë shtete anëtare jashtë Eurozonës, sistemet 
financiare dominohen nga banka të saj. Bashkimi me SSM-në 
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nënkupton se të paktën ato do të jenë në një tavolinë me BQE-në 
kur të diskutohen çështje që prekin pjesë thelbësore të sistemeve 
të tyre bankare. Gjithashtu, rregulloret bankare janë të përcaktuara 
për të gjitha vendet e BE-së nga Autoriteti Bankar Evropian (EBA), 
kështu që mundësia e devijimeve nga standardet e BE-së është e 
kufizuar. Nga ana tjetër, vendet mund të mendojnë se nëse mbeten 
jashtë Unionit mund të ruajnë përfitimet nga autoriteti mbikëqyrës 
kombëtar dhe mund të përdorin më mirë njohjen e kushteve lokale. 

Për sa kohë të kemi vende brenda dhe jashtë sistemit, duhet një 
qeverisje e mirë për mbrojtjen e vendeve që janë jashtë tij. Sa i përket 
bankingut, për shembull shumicës së vendeve, si të atyre brenda 
zonës edhe atyre jashtë saj, u është kërkuar që t’i përçojnë masat 
përmes EBA-s. Nëse Mbretëria e Bashkuar largohet nga BE-ja, 
bilanci zhvendoset dhe do të jetë më e vështirë për ta ruajtur këtë 
ekuilibër.
 
Çfarë do të thotë të jesh integruar në BE? Disa zona në fakt, janë 
integruar përtej dispozitave të përcaktuara për anëtarët e Eurozonës, 
siç është rasti i Skandinavisë. Gjithashtu, Britanisë do t’i duhet të 
ketë marrëveshje të ndërlikuara në rast se del nga BE-ja, dhe pjesë 
të ndryshme të Britanisë së Madhe do të rezultojnë me marrëveshje 
të ndryshme.
 
Dua gjithashtu të diskutoj shkurtimisht mbi politikat 
makroprudenciale të BE-së. Këto politika kanë një strukturë 
të veçantë qeverisjeje. Vendimet e Bordit Evropian të Rrezikut 
Sistemik (ESBR), përgjegjës për këtë fushë, merren nga një komitet 
tepër i gjerë. ESBR-ja përfshin si vendet jashtë dhe ato brenda BE-
së. Në fakt, ky bord përfshin edhe vendet e Zonës Ekonomike 
Evropiane (EEA): Norvegjia, Islanda dhe Lihtenshtejni kanë të 
drejtë të ndjekin dhe të marrin pjesë në çdo takim, por pa të drejtë 
vote. ESBR-ja është gjithëpërfshirëse edhe për sa i përket agjencive 
të ndryshme të një vendi, duke përfshirë deri në tre agjenci për çdo 
vend pjesëmarrës - autoritetin bankar, autoritetin e sigurimit dhe 
autoritetin e letrave me vlerë - sepse shumë nga problemet që hasen 
në forume ndërkombëtare janë pasojë e mungesës së koordinimit 
midis agjencive brenda vendit.
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PËRFUNDIME

BE-ja nuk ka një “përmasë të vetme”, por vendet kanë alternativa të 
ndryshme politikash në lidhje me pjesëmarrjen në bashkim. 

Marrëveshjet e qeverisjes duhet të reflektohen në BE për të pasqyruar 
faktin se bashkimi gjithnjë e më i ngushtë është një thjeshtëzim i 
tepërt. 

Mbrojtja nga vendimet e marra nga “bërthama” e BE-së mund të jetë 
e nevojshme për vendet jobërthamë, të cilat përbëjnë edhe shumicën.
Zgjedhja e adoptimit ose jo të euros brenda një periudhe të shkurtër, 
është e mundur edhe për vendet e reja që hyjnë në BE. Pra, vlen 
vetëm për vendet që fituan të drejtën formale për të qëndruar jashtë 
në Mastriht. Në praktikë, një numër vendesh kanë vendosur të mos 
i bashkohen tani për tani Eurozonës. 

Ndoshta disa nga ndryshimet e nevojshme të marrëveshjes (traktatit) 
janë të vonuara, përfshirë këtu formalizimin, dhe do të shërbenin për 
të trajtuar një sërë çështjesh të tjera. Megjithatë, rishikimi i traktatit 
ka pak gjasa të ndodhë në një të ardhme të afërt, pasi ekziston 
shqetësimi se rishqyrtimi i tij do të hapte një sërë problematikash 
të reja. Megjithatë, ka hapësirë për përmirësime brenda perimetrave 
ekzistues. Një bashkim i tregjeve të kapitalit, për shembull, do të 
jetë një shoqërues i dobishëm për Bashkimin Bankar, ndërkohë që 
menaxhimi makroprudencial ka qenë risi në këtë drejtim. 

Së fundi, shoh se bashkimi gjithnjë e më i ngushtë po përparon, dhe 
njohja e shumëllojmërisë së shteteve anëtare do ta forcojë BE-në, 
tani dhe në të ardhmen, sa i përket Bashkimit në tërësi, por edhe 
shteteve anëtare apo atyre anëtare potenciale si Shqipëria.
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Lars Nyberg*

BESUESHMËRIA E BANKAVE:  
BILANCET, QEVERISJA DHE LIGJI 

* Lars Nyberg, ish-Zëvendësguvernator i Bankës Qendrore të Suedisë (Riksbank).

Në prezantimin tim do të fokusohem te veprimtaria bankare kryesisht 
në Evropën Lindore dhe Juglindore. 

Kanë kaluar 10 vjet nga rënia e Lehman Brothers dhe nga kriza që 
e pasoi këtë ngjarje. Çfarë ka ndodhur që prej asaj kohe me botën 
bankare? Sigurisht, rregullimi i veprimtarisë bankare është zhvilluar, 
në të mirë të shoqërisë, por njëkohësisht është bërë tejet i ngarkuar 
dhe i ndërlikuar. Për pjesën më të madhe të bankave, përputhshmëria 
ligjore dhe rregullative është aktiviteti që po rritet me hapin më 
të shpejtë. Gjithashtu, mbikëqyrja bankare është përmirësuar më 
dukshëm aty ku është përfshirë dhe Mekanizmi i Vetëm i Mbikëqyrjes 
(SSM). Nëse kjo mjafton për të shmangur krizën e ardhshme është 
çështje tjetër, për të cilën mendoj se nuk është rasti të flas sot.

Do të ndalem tek tri çështje të tjera ku, nga përvoja ime me bankat 
që janë përballur me probleme që nga koha e krizës, gjërat nuk 
janë përmirësuar aq shpejt sa shpresonim. Çështja e parë lidhet me 
bilancet e bankave, e dyta me mjedisin e tyre ligjor, veçanërisht ligjet 
për falimentin dhe e treta me qeverisjen, bordet dhe menaxhimin e 
tyre. 
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Le ta nisim me bilancet. Në shumë vende të EJL-së, bilancet bankare 
përmbajnë ende shumë kredi me probleme (rreth 20, 30, 40% ose 
edhe më shumë). Ne jemi mësuar tashmë me këto shifra të larta, por 
duhet të mbajmë parasysh se për një bankë të shëndetshme as 5% 
nuk do të ishte e pranueshme.

Pse nuk është mirë që bilancet të kenë nivele të larta të kredive me 
probleme? Sepse dëmtohen jo vetëm bankat, por e gjithë ekonomia. 
Pas niveleve të larta të kredive me probleme shpesh fshihen korporatat 
që për një kohë të gjatë kanë qenë në “gjendje zombie”, me kredi që nuk 
kanë mundur t’i shlyejnë. Ato kanë nevojë për ristrukturim financiar 
dhe shpesh edhe për ristrukturim operacional para se të fillojnë të 
zhvillojnë bizneset e tyre. Dhe këto biznese duhet të zhvillohen nëse 
ekonomia do të rritet. Kjo është arsyeja pse kërkohet që bankat të 
kenë bilance të pastra – që ekonomia të rimëkëmbet. Vendet që e 
kuptuan këtë dhe e trajtuan çështjen e kredive me probleme me forcë, 
arritën të dalin nga kriza brenda një kohe mjaft të shkurtër.

Bankat shpesh akuzohen se nuk japin mjaftueshëm kredi për 
përshpejtimin e rimëkëmbjes ekonomike. Megjithatë, zakonisht 
kërkesa për kredi është e ulët, duke qenë se korporatat ku kreditë 
nuk janë të ristrukturuara, nuk investojnë dhe as nuk marrin kredi. 
Zgjidhja e çështjes së kredive me probleme është çelësi për arritjen e 
rritjes së kreditimit dhe rritjes së investimeve.

Atëherë, përse nuk janë të pastra bilancet e bankave kudo edhe pas 10 
vitesh? Zakonisht, arsyeja është shumë e thjeshtë. Shitja e kredive me 
probleme (KMP) krijon një gropë në bilanc, pasi kreditë me probleme 
nuk vlerësohen me çmimin me të cilin mund të shiten. Vlerësimet 
pasqyrojnë historikun ose thjesht një dëshirë. Shitja e KMP-ve e 
nxjerr më në pah këtë gropë dhe banka humbet aftësinë paguese 
ose aftësinë për të plotësuar kërkesat ligjore për kapitalin. Në këtë 
moment nevojitet kapital i ri, nga pronarët ose nga shteti. Mirëpo, 
pronarët nuk kanë as mundësi dhe as dëshirë ta bëjnë këtë, ndërsa 
shtetit nuk i lejohet, si pasojë e rregullave mbi ndihmat shtetërore. 
Për rrjedhojë, bankat e zgjidhin çështjen e KMP-ve, hap pas hapi, me 
një ritëm të përshtatshëm për to. Në këtë mënyrë shtyhet në kohë 
edhe rimëkëmbja e ekonomisë së brendshme. Ekzistojnë disa mënyra 
se si mund të trajtohen kreditë me probleme në mënyrë energjike 
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dhe gjithëpërfshirëse. Zgjidhja më e mirë do të ishte krijimi i një 
kompanie të pavarur për menaxhimin e aktiveve (AMC), dhe kreditë 
me probleme të transferoheshin aty. Kështu është vepruar në Irlandë, 
Spanjë, Slloveni etj. Por kjo do të nxjerrë në pah gropën në bilancin e 
bankave dhe do të kërkojë kapital të ri, privat ose publik. Një zgjidhje 
tjetër e përshtatshme do të ishte krijimi i një departamenti të pavarur 
AMC brenda bankës dhe shfrytëzimi i ekspertizës së nevojshme për 
ristrukturim. Në këtë mënyrë, gropa nuk do të dukej, por të paktën 
procedura do të trajtohej si duhet. Nuk do të ishte e përshtatshme 
që trajtimi i aktiveve joperformuese t’i lihej në dorë personelit të 
zakonshëm të bankës, duke qenë se ishin vetë ata që i krijuan këto 
probleme. Megjithatë, zakonisht ndodh pikërisht kështu.

Çështja e dytë që do të trajtoj ka të bëjë me ligjin. Në shumë vende, 
ekzistojnë pengesa ligjore për trajtimin racional të KMP-ve, në 
këndvështrimin e shoqërisë si e tërë. Pikënisja zakonisht është politike. 
Kur ekuilibri midis huamarrësve dhe huadhënësve është i pirur të 
jetë në mbrojtje të huamarrësve, pastrimi i bilanceve të bankës do të 
jetë i ngadaltë dhe i komplikuar. Sigurisht, ligjet reflektojnë qëndrimin 
publik ndaj bankave - siç kam dëgjuar nga një ministër financash: 
“Detyra kryesore e bankës qendrore është të mbrojë njerëzit nga 
bankat”. Kur mbizotërojnë qëndrime të tilla, aksesi në kolateral dhe 
shitja e aktiveve do të jetë e vështirë dhe do të zgjasë në kohë.

Por dhe në rastet kur bankat shihen me dyshim, mund të bëhet diçka 
për të lehtësuar çështjen e KMP-ve. Pyetjet që duhen shtruar janë: A 
mund t’ua shesin bankat kreditë me probleme institucioneve jobanka 
dhe blerësve të huaj? Në shumë vende, procesi i shitjes është i 
kufizuar në mënyrë të panevojshme. Sa kohë i duhet një banke të 
ketë qasje përfundimtare në kolateral, një apo dhjetë vjet? Një sistem 
i cili i mundëson kreditorit t’i thotë bankës: “Shihemi në gjyq pas 
dhjetë vjetësh” nuk mbështet rimëkëmbjen e shpejtë ekonomike të 
një vendi. A ekzistojnë procedura jashtëgjyqësore për ristrukturimin 
e borxhit dhe a ka stimuj për përdorimin e tyre? A ka procedura të 
përcaktuara për ankande, të cilat do të krijojnë besueshmëri për sa i 
përket vendosjes së çmimeve të aktiveve? Në shumicën e vendeve, 
ligjvënësit mund të kontribuojnë në rimëkëmbjen ekonomike, duke 
e përshtatur kuadrin ligjor të bankave në ligjin e falimentimit dhe 
gjetkë, pa qenë të gjithë të polemizuar. 
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Çështja e tretë që dua të trajtoj ka të bëjë me qeverisjen e bankave. 
Bordet e bankave shpesh janë pasqyrë e mënyrave të përdorura para 
krizës për qeverisjen e tyre, duke u përbërë më shumë nga individë 
me lidhje në rrjetet e brendshme (ose zyrtarët e qeverisë) se sa nga 
profesionistë kompetentë në fushën e financave. Nëse ndonjëherë 
do të ndryshojë kultura e bankave – pra zakoni i keq i kredidhënies 
te njerëzit e gabuar për arsyet e gabuara – ndryshimi do të duhet të 
fillojë nga lart, nga bordi dhe administrimi. Dikush mund të hedhë 
hipotezën se kjo gjë duhet të arrihet nga pronarët, megjithatë këtu 
është në lojë edhe interesi publik. Prandaj mund të kërkohen stimuj 
nga ligjvënësit dhe mbikëqyrësit, siç ndodhi në Greqi, dhe së fundmi 
në Ukrainë.

Çfarë duhet të pritet nga bordi i një banke profesionale me rëndësi 
sistemike? Kushti i parë duhet të jetë kompetenca financiare dhe jo 
lidhja me rrjetin. Në mënyrë që të krijohet besueshmëri, përbërja e 
bordeve duhet të jetë ndërkombëtare. Duhet të ekzistojë një proces 
i përcaktuar i përzgjedhjes së anëtarëve për të garantuar pavarësinë e 
tyre. Gjatë procesit të përzgjedhjes, duhet të njihet mirë çdo konflikt 
interesi. Bordet duhet të ofrojnë rregullat e nevojshme etike (një 
politikë), si dhe të mbikëqyrin dhe të sigurohet që këto rregulla të 
depërtojnë në bankë. Çdo bord duhet të zgjedhë një menaxhim 
ekzekutiv mjaftueshëm energjik dhe të pavarur për të drejtuar 
programin e duhur të reformës së brendshme. 

Të pasurit e një bordi profesional ka efekte praktike. Në rastin e një 
banke në të cilën punoja me bordin, pasi kuptova kulturën e bankës, 
u ndryshuan 50 nga drejtuesit e lartë të saj. 

Bordet profesionale dhe të pavarura janë çelësi për reformimin e 
peizazhit financiar të çdo vendi. Nëse do të bëhet ndonjë kompromis, 
atëherë reforma do të dështojë.

Në përfundim, pyetja që duhet shtruar mund të jetë: A janë përmirësuar 
mjaftueshëm bilancet bankare, qeverisja e bankave dhe strukturat 
ligjore përkatëse, sa për t’i bërë bankat institucione të besueshme 
gjatë recesionit të ardhshëm - i cili nuk është domosdoshmërish një 
krizë? Bazuar në përvojën time, nuk mund të jemi të sigurt. Në disa 
vende po; në disa vende ndoshta; dhe në disa të tjera qartësisht jo.
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Valeria Gontareva*

UKRAINA NË RRUGËN DREJT BE-SË - 
RREZIQE DHE MUNDËSI PËR NJË EKONOMI 

TË VOGËL E TË HAPUR  

* Valeria Gontareva, Ish-Guvernatore e Bankës Kombëtare të Ukrainës dhe Senior Policy Fellow, 
IGA - LSE.

Të nderuar kolegë,

Do ta nis fjalën time me një reflektim të shkurtër për panelin e parë, 
pasi e vlerësoj si diskutim me shumë rëndësi. 

Së pari, jam e lumtur të jem sot këtu në këtë vend kaq të këndshëm. 
Guvernatorin Sejko e njoh që nga koha kur drejtoja Bankën Qendrore 
të Ukrainës, dhe nga ekipi i Bankës së Shqipërisë kam mbresa tepër 
të mira. Keni një ekip shumë profesional dhe të përkushtuar. 

Për më tepër, jeni një Bankë Qendrore me fat dhe mund t’jua them 
arsyen përse mendoj kështu. Së pari, keni një Kryeministër që ju 
mbështet. Së dyti, keni një politikë fiskale të kujdesshme me një 
suficit prej 0.5%. Gjithaq e rëndësishme, bankat e huaja që operojnë 
në Shqipëri janë të qëndrueshme. Natyrisht, mund të pretendohet se 
ka mungesë të kredisë së re për të mbështetur një rritje më të madhe 
të ekonomisë shqiptare, për shkak të oreksit të kufizuar për aktive 
të ponderuara me rrezik nga ana e bankave mëmë dhe e BQE-së. 
Por më besoni, jeni absolutisht me fat që në territorin tuaj operojnë 
banka të huaja transparente dhe të shëndetshme. Në këtë mënyrë, 
jeni në gjendje të ofroni një politikë monetare të kujdesshme dhe të 
bëni reforma reale për sektorin tuaj financiar. 
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Gjithashtu, do të dëshiroja të bëhesha pjesë e diskutimit për 
përgjegjësinë e dyfishtë të bankës qendrore. Mund t’ju siguroj se 
nuk ka asnjë mosmarrëveshje apo dyshim midis bankave qendrore 
mbi politikën makroprudenciale, stabilitetin financiar dhe politikën 
monetare. Të gjitha janë njësoj të rëndësishme; kjo është një 
përgjegjësi e dyfishtë dhe të gjitha bankat qendrore janë duke ndjekur 
këtë rrugë pas krizës financiare globale të vitit 2008.

Ndërkohë, do të ishte më mirë për ne që të diskutojmë mbi veprimet 
e bankave qendrore gjatë krizës së ardhshme financiare? E gjithë 
pesha e krizës së fundit financiare iu ngarkua Ministrisë së Financave 
nëpërmjet borxhit publik, dhe bankës qendrore nëpërmjet zgjerimit 
të bilanceve të tyre. Në të vërtetë, nuk bie dakord me kolegun tonë nga 
Greqia mbi pikëpamjen se një bankë qendrore me bilanc të zgjeruar 
do të ishte ide e mirë. Nuk e mbështes idenë se banka qendrore është 
një magazinë për aktivet e këqija dhe jolikuide - absolutisht, mendoj 
se ky nuk është vendi i duhur për të ruajtur aktivet e tua të këqija. 

Gjithashtu, sot kolegët tanë diskutuan mbi kreditë me probleme. 
Këtu dëshiroj të theksoj përsëri se Shqipëria është një vend tepër 
me fat, pasi ju mundët t’i përgjysmonit kreditë me probleme, nga 
24% në 12%. Kur dëgjova këtë, menjëherë mendova se Shqipëria 
është një vend ku respektohet ligji. Do të thotë se keni sistem të mirë 
drejtësie dhe gjykate. Pasi në mendjen time ka një lidhje 100% midis 
sundimit të ligjit në një vend dhe progresit të zgjidhjes së kredive 
me probleme. Për këtë ju përgëzoj, pasi kjo është shenjë e mirë e 
zhvillimit tuaj të ardhshëm. 

Tani le t’i kthehemi prezantimit tim fillestar. 

Prezantimi im titullohet: “Ukraina në rrugën drejt BE-së - rreziqe 
dhe mundësi për një ekonomi të vogël e të hapur”. 

Ukraina ende është një ekonomi e vogël dhe e hapur, megjithëse 
territori ynë është sa ai i Francës dhe popullsia 43 milionë banorë. 

Le ta nisim nga fillimi. Diskutimi ynë sot është rreth Eurozonës dhe 
integrimit të bankave, bankave qendrore dhe tërësisë së ekonomive 
të vogla e të hapura në BE.
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Mund të thuhet se aspirata evropiane provokoi revolucionin 
ukrainas të dinjitetit, në fillim të vitit 2014. Lidhur me diskutimin 
mbi pohimin “një masë vlen për të gjithë” të Eurozonës, unë mendoj 
se PO - një masë vlen për të gjithë, pasi kështu sundon ligji. Nëse një 
vend dëshiron të jetë anëtar i Bashkimit Evropian, besoj se duhet të 
zbatojë ligjet e Bashkimit Evropian. 

Ukraina firmosi një marrëveshje me Bashkimin Evropian dhe 
marrëveshja e asociimit hyri në fuqi më 1 shtator 2017, por ne i patëm 
nisur reformat tona 3 vite më parë. Marrëveshja ngjan me planin që 
vendet e Evropës Lindore miratuan për të hyrë në BE. Ukraina nuk 
“shpiku sërish rrotën”, por zbatoi parimet dhe standardet evropiane. 
Banka qendrore shpalli vizionin e saj për t’u kthyer në një bankë 
qendrore të hapur, bashkëkohore dhe të pavarur, që gëzon besimin 
e publikut, dhe e integruar në komunitetin evropian të bankave 
qendrore kombëtare.

Gjithashtu, tri vite më parë me kolegët diskutuam se pas 10 vitesh, 
kur Ukraina të jetë pjesë e Eurozonës, Banka Qendrore e Ukrainës 
nuk do të nevojitet më. Për shkak se politika monetare orkestrohet 
nga BQE-ja dhe mbikëqyrja me procese të automatizuara mund të 
transferohet lehtësisht tek ajo, bankat qendrore në vendet e vogla 
nuk do të nevojiten më. 

Së pari, ne zhvilluam Programin tonë Gjithëpërfshirës për sektorin 
financiar 2020. Programi ishte në përputhje të plotë me direktivat 
financiare të BE-së. Të gjithë pjesëmarrësit: Banka Qendrore, 
Ministria e Financave, Komisioni Shtetëror i Letrave me Vlerë, 
Rregullatori Shtetëror për Institucionet Jobanka, Fondi i Garantimit 
të Depozitave, Shoqatat e Bankave, drejtues të grupeve parlamentare 
dhe shoqëria civile, ishin pjesë instrumentale e programit. Por, banka 
qendrore “si kalorës”, nisi e para reformat për të ruajtur stabilitetin 
makrofinanciar të vendit. Përmbushja e funksioneve të bankës 
qendrore për të siguruar stabilitetin e çmimeve dhe atë financiar është 
parakusht për zhvillimin e sistemit financiar dhe rritjen ekonomike 
në vend. 

Vetëm pak fjalë për “furtunën e përsosur” në Ukrainë.
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Ekonomia jonë kishte akumuluar disbalanca të pabesueshme deri 
në vitin 2014, dhe më pas u përballëm me “furtunën e përsosur”. 
Ajo nisi nga aneksimi i Krimesë, ku ne humbën 3.6% të PBB-së dhe 
dy milionë banorë. Pas kësaj, rajoni ukrainas i Donbass, në lindje, 
u pushtua nga Rusia. Si pasojë, ne humbëm 20% të PBB-së dhe 
15% të territorit. Në një ditë, më 14 gusht 2014, humbëm 30% të 
të ardhurave nga eksporti. Si bankierë qendrorë, mund ta merrni me 
mend ndikimin e këtyre ngjarjeve në bilancin tonë të pagesave dhe 
në llogarinë korrente. Bilanci i pagesave “u shkërmoq”, dhe kursi i 
këmbimit, i cili është pasqyrë e bilancit të pagesave, iu kundërpërgjigj. 

Gjithsesi, falë komunitetit ndërkombëtar, FMN-së, BB-së, BERZh-
it, BE-së dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara, ne mbijetuam. Ata 
na mbështetën me programe të ndryshme; prezantuan një program 
të përgjithshëm prej 40 miliardë dollarësh nga burime të ndryshme; 
bashkuan të gjitha përpjekjet për të ndihmuar Ukrainën. Për këtë arsye, 
në këndvështrimin tonë, diskutimi për Rrjetet e Shpëtimit Global 
përkundrejt Rrjeteve të Shpëtimit Vendor bëhet tepër interesant. 

Si e arriti banka qendrore këtë? Ne nisëm zbatimin paralel të tre 
shtyllave të reformës sonë. 

Së pari, u zhvendosëm në një kurs këmbimi fleksibël dhe zbatuam 
një politikë monetare të re, atë të shënjestrimit të inflacionit. 

Pastruam sistemin bankar nga bankat me paaftësi paguese dhe 
forcuam qëndrueshmërinë e tyre. Jo vetëm që mbyllëm 90 banka, 
po gjithashtu shtetëzuam bankën më të madhe ukrainase të quajtur 
Private Bank, pronë e një oligarku ukrainas tepër agresiv. Ishte një 
punë e jashtëzakonshme, ishte shumë e vështirë, por ne ia dolëm. 

Gjithashtu, transformuam plotësisht bankën qendrore, duke e 
kthyer atë në një bankë qendrore bashkëkohore të pavarur. Jo vetëm 
miratuam ligjin për pavarësinë e bankës qendrore, por riorganizuam 
plotësisht të gjitha procedurat, strukturat dhe hierarkinë e brendshme. 
Ne ndryshuam tërësisht procesin e vendimmarrjes, krijuam komitete 
plotësisht funksionale për mbikëqyrjen, kreditimin, stabilitetin 
financiar, politikën monetare dhe administrimin e proceseve. 
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Figura 1. Fazat e programit gjithëpërfshirës 

Deri më sot, banka qendrore ka përfunduar dy faza të reformës gjithëpërfshirëse dhe ka nisur 
fazën përfundimtare, e cila ka për qëllim sigurimin e zhvillimit të qëndrueshëm 
të sistemit bankar vendas. 

Banka Kombëtare e Ukrainës tashmë ka përmbushur dy faza të 
reformave. Faza e parë ishte “Pastrimi” dhe faza e dytë “Rinisja” 
nga fillimi e sektorit bankar. Tani jemi në fazën e tretë, “Zhvillimi i 
Qëndrueshëm”. 

Objektivat strategjikë të Bankës Kombëtare të Ukrainës janë të njëjtë 
me ata të bankave qendrore në rajonin tonë. 

•	 Inflacion i ulët dhe i qëndrueshëm (stabilitet i çmimeve, objektivi 
i inflacionit 5%); sistem bankar i qëndrueshëm, transparent 
dhe efektiv, si dhe mbikëqyrje bankare e përditësuar; rifillim 
i kreditimit (trajtimi i kredive me probleme, rritja e vëllimit të 
kredidhënies që mbështet rritjen ekonomike, ndërsa nuk përbën 
rrezik për stabilitetin financiar).

•	 Flukset e Lira të Kapitalit (heqja e kufizimeve antikrizë në valutë, 
pa kërcënuar stabilitetin financiar, hapi rrugën për të zbatuar 
fluksin e lirë të kapitalit). Për Ukrainën, kjo detyrë është shumë 
e rëndësishme sepse kishim prezantuar kufizime drakoniane në 
valutë, të cilat i eliminuam gradualisht. 

•	 Rregullim efektiv i Sektorit Financiar (rregullore për sektorin 
jobankar dhe FinTech, zhvillim i infrastrukturës dhe instrumenteve 
të tregut të kapitalit). 

•	 Përfshirja financiare (individët po përfshihen gjithnjë e më 
shumë në përdorimin e shërbimeve financiare).

•	 Zbatimi i konceptit të një ekonomie jo të bazuar në cash. Sot, ish-
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Zëvendësguvernatori i Bankës së Suedisë është këtu me ne, dhe gjej 
rastin të falënderoj mentorin tim, z. Ingves, Guvernator i Bankës 
Qendrore të Suedisë, që më ndihmoi me zbatimin në Ukrainë të 
projektit për një ekonomi jo të bazuar në cash. Ne e vlerësojmë me 
të vërtetë kontributin e tij, pasi ky është një projekt i rëndësishëm për 
vendin tonë. 

Nëse do t’i bëjmë detyrat tona si duhet, sektori financiar i Ukrainës do 
të jetë plotësisht në përputhje me standardet e BE-së dhe plotësisht 
funksional në vitin 2020. 

Përpjekjet e kohëve të fundit për të kthyer mbrapsht globalizimin 
dhe për t’u rikthyer në proteksionizëm kanë alarmuar të gjitha bankat 
qendrore. Sigurisht, ne mund të krijojmë rrjeta të mbrojtjes financiare 
për çdo vend, rajon madje dhe qytet, por mendoj se tashmë kemi 
urtësinë tonë kolektive që është FMN-ja. Ata janë profesionistë të 
vërtetë. Kam punuar shumë me asistencën teknike (më shumë se 50 
projekte) të shumë institucioneve të tjera financiare ndërkombëtare. 
Por vlerësimi im personal është se FMN-ja është profesionalisht 
organizata më e mirë në botë. Ne nuk duhet të mendojmë si të 
shkatërrojmë globalizimin, por si të bashkojmë përpjekjet tona. 

Pas dekadash vendosjeje rregullash, zbatimi normash prudenciale 
bankare dhe rregulloresh mbikëqyrjeje, po zhvendosemi në drejtimin 
e kundërt. Kujtoni kritikën e SHBA-ve ndaj parimeve të Bazel III, të 
cilat Ukraina po i zbaton që prej vitit 2015. Nuk na duhet të “shpikim 
përsëri rrotën”. Parimet bazë janë të mira dhe në vijim do të jenë 
pjesë e rekomandimeve të mia për të gjitha ekonomitë e vogla.

Pas dekadash bashkëpunimi ndërkombëtar dhe me tregje të hapur, 
ne po zhvendosemi drejt ballafaqimit në të gjitha frontet: konsultime 
pafund për Brexit-in; politikë e re tregtare në dollarë; luftërat hibride 
ruse; lëvizje nacionaliste në Evropë dhe sulme populiste. 

Gjithashtu, nuk jemi ende të përgatitur si duhet për një erë të re të 
zhvillimit FinTech – nuk kemi rregullore në nivel global që të mund të 
zbatohen në mënyrë vendore. Për këtë arsye, duhet ta përqendrojmë 
intelektin tonë kolektiv për të krijuar rregullin e nevojshëm. 
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Shqetësimi më i madh për bankierët qendrorë është rreziku i 
inflacionit në rritje. Siç e dini, globalizimi kontribuoi shumë në 
koston e ulët të prodhimit, nëpërmjet Zinxhirëve Globalë të Vlerave. 
Mund ta shihni këtë në Shqipëri. Keni IHD shumë të qëndrueshme 
dhe kjo më gëzon. Por duhet të marrim parasysh se çfarë do të bëjnë 
ekonomitë e mëdha, kur të fillojë proteksionizmi, nëse çmimet e 
prodhimit do të rriten me shpejtësi? Pa dyshim, ekonomitë e vogla e 
të hapura do të dëmtoheshin menjëherë. 

Çfarë mund të bëjnë ekonomitë e vogla e të hapura? 

Duke qenë ekonomi të vogla e të hapura, për t’i mbijetuar krizës 
globale, ne duhet të vazhdojmë politikën tonë monetare. Nuk shoh 
ndonjë alternativë tjetër për ekonomitë si e jona, përveç kursit fleksibël 
të këmbimit dhe regjimit monetar të inflacionit të shënjestruar. 

Sot Marek Belka tha pikërisht të njëjtën gjë për Poloninë. Në krahasim 
me Ukrainën, Polonia tashmë është treg i zhvilluar, anëtare e BE-së. 
Sigurisht, për ne nuk ka mënyrë tjetër përveç politikës monetare të 
pavarur pa dominancë fiskale. Shqipëria është me fat dhe nuk e ka 
këtë problem, por për shumë vende, korrektësia fiskale është ende 
problem i madh. 

Ne duhet të vazhdojmë përgatitjet tona të brendshme për integrimin 
në BE dhe të jemi në përputhje me direktivat financiare evropiane, si 
dhe MIFD-në dhe skemat e garantimit të depozitave. 

Ne duhet të zbatojmë plotësisht parimet e Bazel III për të forcuar 
rregulloret e mbikëqyrjes (kërkesat për kapitalin minimal, normat 
e levës financiare, kërkesat për likuiditetin) dhe administrimin e 
rrezikut, si dhe të krijojmë aftësinë mbrojtëse të kapitalit për strese 
financiare të mundshme. 

Sot, Marko Škreb foli rreth të njëjtit parim, ndoshta pasi punojmë së 
bashku në Ukrainë për zbatimin e tij. 

Ne kemi nevojë të nisim një bashkëpunim aktiv në fushën e mbikëqyrjes 
bankare. Na duhet të krijojmë një kuadër eficient me Unionin Bankar të 
BE-së, BQE-në dhe me rregullatorët e vendeve joanëtare. 



178

Gjithashtu, ne duhet të forcojmë bashkëpunimin dypalësh, 
shkëmbimin e informacionit dhe të inspektimeve mbikëqyrëse. 
 
Ne duhet të forcojmë bashkëpunimin në fushat e sigurisë kinerbetike, 
luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 

Gjithashtu, duhet të përshpejtojmë zbatimin e parimeve të Erozionit 
të Bazës dhe Transferimit të Fitimit, të njohura si BEPS. Të paktën 
5 nga 15 parimet duhet të zbatohen menjëherë. 

Ne duhet të forcojmë bashkëpunimin në fushën e zhvillimit të inovacionit 
dhe zhvillimit të mjedisit rregullator të zbatimit të FinTech-ut.

Gjithashtu, siç diskutuam sot, ekzistojnë edhe marrëveshjet swap. 
Kam qenë guvernatori që ka bërë një nga marrëveshjet më të 
mëdha swap. Ishte një marrëveshje me Bankën Popullore të Kinës 
në juan për ekuivalentin e 2.6 miliardë dollarëve amerikanë. Miqtë 
tanë më të mëdhenj nga Banka e Suedisë gjithashtu nënshkruan 
marrëveshjen swap me Bankën Qendrore të Ukrainës për 500 
milionë euro. Falënderoj gjithashtu për mbështetjen Marek Belkan. 
Ne nënshkruam marrëveshjen swap midis Bankës Kombëtare të 
Polonisë dhe Bankës Kombëtare të Ukrainës në monedhën polake 
për 1 miliard euro. Swap-i është mekanizëm shumë efektiv përmes të 
cilit bankat qendrore mund të mbështesin reciprokisht njëra-tjetrën. 

Më tej, mund të përdorim marrëveshjet swap për përshpejtimin e 
tregtisë dhe financës. Rajoni ynë vazhdon të jetë mjaft i ndjeshëm, 
si ndaj goditjeve rajonale ashtu dhe ndaj atyre globale. Kriza e vitit 
2008 na dëshmoi që bota është globale dhe është e tillë pavarësisht 
lëvizjeve kundër globalizimit. Kështu që, ekonomitë e vogla dhe të 
hapura duhet të jenë mjaft të kujdesshme ndaj zhvillimeve ekonomike 
rajonale dhe globale në planifikimin e politikës së tyre. 

Kështu, politika monetare e kujdesshme e pavarur, rregulli i duhur 
makroprudencial, si dhe krijimi i aftësisë mbrojtëse për rezervën 
valutore dhe për kapitalin e sektorit bankar, duhet të jenë përgjigjet 
tona ndaj sfidave serioze që shpalosen para nesh. 

Shumë faleminderit!
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SESIONI I TRETË: 

INOVACIONI NË FUSHËN 
FINANCIARE DHE RRJEDHOJAT 

PËR POLITIKËN MONETARE 
DHE QËNDRUESHMËRINË E 

SISTEMIT FINANCIAR
Paneli diskuton efektshmërinë e ndryshimeve rregullative të 

prezantuara në periudhën pas krizës dhe ndikimin transformues 
të FinTech-ut mbi sistemin financiar, ekonominë në përgjithësi 
dhe përfshirjen financiare, dhe se si kuadri rregullator dhe ai i 

politikës monetare mund të jenë të përgatitur për këtë botë të re.

Moderator: Erik BERGLOF, Drejtor, Instituti LSE 
për Çështjet Globale
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Kevin R. James*

GABIMI KING KONG” DHE SI TA 
SHMANGIM ATË: PËRMIRËSIMI I REAGIMIT 
RREGULLATOR NDAJ KFG-SË TË VITIT 2008

Çfarë është “gabimi King Kong” dhe pse duhet të shqetësohen për 
të, bankat qendrore dhe rregullatorët financiarë?

Imagjinoni që një tufë majmunësh të formojë një komitet për të projektuar 
një super-majmun. Majmunët janë të mëdhenj, të fortë dhe leshatorë. 
Prandaj komiteti i super-majmunit natyrisht do të dalë në përfundimin 
se supermajmuni duhet të jetë: MË I MADH! MË I FORTË! MË 
LESHATOR! Me fjalë të tjera supermajmuni është King Kongu. 

Por ne e dimë që kjo strategji ka një fund të hidhur - të gjithë e kemi 
parë filmin dhe e dimë si përfundon ai.

Por në të vërtetë, ne jemi super-majmunët, dhe kjo jo sepse jemi 
më të mëdhenj, më të fortë dhe më leshatorë se majmunët normalë, 
sikurse e ilustron më së miri piktura e Adamit dhe Evës. Përkundrazi, 
ne u bëmë supermajmunë sepse hëngrëm mollën e njohurisë dhe 
zhvilluam zgjuarsinë - çka nuk është avantazhi më i dukshëm te 
majmuni.

Për këtë arsye, “Gabimi King Kong” nënkupton të biesh në kurthin 
e të menduarit se mënyra më e mirë për t’u përballur me një sfidë të 

* Kevin R. James, Kërkues shkencor, Qendra për Rrezikun Sistemik, LSE.
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madhe ndaj qasjes tënde aktuale është që të bësh edhe më tepër nga 
ajo çka bën aktualisht.

Por, le të mendojmë për Bazelin.

Qasja e Bazel II ndaj rregullimit financiar ishte ndërtuar mbi kërkesat 
për kapitalin, mbikëqyrjen dhe likuiditetin. Në përgjigje të dështimit 
epik dhe spektakolar të Bazel II në vitin 2008, u mblodh një komitet 
i përbërë nga bankierë qendrorë për të projektuar “superbazelin” 
(shumë nga ju mund të keni marrë pjesë). Nuk na çudit aspak fakti 
që Super-Bazeli ka të bëjë me qasjen: MË TEPËR KAPITAL! 
MBIKËQYRJE MË INTENSIVE! MË TEPËR LIKUIDITET! 
MË TEPËR POLITIKË MAKRO-PRUDENCIALE!

Atëherë a ka për të funksionuar me të vërtetë “superbazeli”? Cilat 
janë provat në favor të tij?

Le të flasim si fillim për kapitalin dhe likuiditetin. Të dhëna nga 
historia tregojnë se kërkesat për më shumë kapital nuk i zvogëlojnë 
shanset e një krize financiare. Në studimin e tyre tepër interesant, 
Richer, Schularick dhe Taylor, hulumtojnë serinë kohore afatgjatë të 
8-12 vendeve të zhvilluara dhe zbulojnë se kapitali dhe likuiditeti nuk 
kanë fare të bëjnë me probabilitetin e ndodhjes së një krize. 

Nga gjetjet e tyre rezulton se kërkesat e kapitalit mbase zvogëlojnë 
ndikimin e krizës - jo mundësinë e ndodhjes, por ndikimin. Ndoshta 
kjo ndodhte vetëm sepse në të kaluarën, politika e huadhënësit të 
fundit në radhë nuk ishte kaq e zhvilluar. Pra, kishte kriza dhe ato 
dilnin nga kontrolli sepse bankat qendrore nuk vepronin në mënyrën 
dhe me intensitetin e duhur, nuk përdornin mirë fuqinë e huadhënësit 
të fundit në radhë dhe kjo shpjegon ndryshimin e ndikimit. Tani që 
kemi përsosur qëndrimin tonë ndaj huadhënësit të fundit në radhë, 
është bërë e mundur që kërkesat për kapital të mos kenë shumë 
efekt as mbi ndikimin e krizës (shih Reinhart dhe diskutimin e tij 
të shkëlqyeer mbi zhvillimet e politikës së huadhënësit të fundit në 
radhë në studimin “The Crisis Next Time: What we should have learned 
from 2008” (shqip: “Kriza e radhës: Çfarë duhet të kishim mësuar nga 
viti 2008”). 
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Pra, në thelb, ka shumë pak të dhëna që rregullimi i kapitalit do të 
ndikojë në zvogëlimin e shanseve të ndodhjes së një krize ose në 
pasojat e saj.

Për ta ilustruar këtë pikëpamje, në Grafikun 1 kemi të dhënat nga viti 
1870 për SHBA-në. Vijat portokalli janë krizat financiare dhe ato blu 
janë raporti i kapitalit në sistemin bankar të Shteteve të Bashkuara. 
Shohim që, në thelb, nuk ka asnjë lidhje (madje lidhja mund të jetë 
negative). Nuk është e thënë që nëse kemi kapital më të lartë do të 
kemi më pak kriza – thjesht, nuk është kështu. Prandaj ideja se mund 
të mbrojmë bankat ose të zvogëlojmë mundësinë e ndodhjes së një 
krize duke i detyruar ato të kenë kapital më të lartë, nuk bazohet mbi 
prova. Ideja se ky proces ka për të funksionuar dhe do të reduktojë 
mundësinë e ndodhjes së një krize nuk ka një mbështetje të fortë. 

Grafik 1 

Tani le të flasim për mbikëqyrjen. Paul Tucker mbajti një fjalim - kur 
ishte Zëvendësguvernator i Bankës së Anglisë - në lidhje me kuptimin 
e mbikëqyrjes, ku u shpreh: “Mbikëqyrësit duhet të përqendrohen mbi 
çështjet e mëdha. Të analizojnë bilancet dhe veprimtarinë e bankave. 
Të gjykojnë me kujdes. Në mendimin tim, mbikëqyrësi bankar është 
një analist shkencor; është i aftë të zëvendësojë gjykimin e tij me atë 
të administrimit. Ai është mjaftueshëm i urtë sa ta bëjë këtë vetëm 
kur është e nevojshme; dhe ka personalitetin e duhur që të zhvillojë 
raportin rregullator pa konflikte të panevojshme.” 



186

Tani po ju pyes, cila është fjalia tjetër pas kësaj? Unë besoj që fjalia 
tjetër duhet të jetë: “Prandaj, mbikëqyrja bankare është një detyrë e 
pamundur.” Ky nuk është drejtimi që Tucker-i i dha fjalimit të tij. 

Në të vërtetë, nuk ka asnjë mënyrë që në botën reale dikush të realizojë 
atë që Paul Tucker-i kërkonte nga mbikëqyrësit bankarë. Në fakt, 
Oliver Williamson fitoi Çmimin Nobel në ekonomi në vitin 2009, 
duke deklaruar që kjo thjesht nuk mund të realizohet – që ishte edhe 
tema kryesore e kërkimit të Williamson-it. Të besosh që mbikëqyrësit 
do të mund të ishin në lartësinë e kësaj detyre do të ishte e tepruar. 

Duke iu referuar të dhënave, ka shumë pak studime empirike mbi 
vetë mbikëqyrjen. Në thelb, qëllimi i mbikëqyrjes është ta shndërrojë 
sektorin financiar në një konglomerat gjigant si General Electric ose 
ITT-ja, ku banka qendrore/rregullatori është Zyra Qendrore dhe 
bankat janë të gjitha kompani operacionale. Ndërkohë, studimi i 
konglomerateve ka një histori të gjatë. 

Në thelb, ideja e mbikëqyrjes, pra, është që ne si zyrë qendrore 
ndërhyjmë për t’i ndaluar kompanitë operacionale bankare nëse 
ato bëjnë diçka të çmendur. Ju mund të mendoni se kjo është diçka 
e mirë, sepse nëse ndërhyni vetëm kur dikush bën diçka të keqe, 
atëherë si mund të mos jetë e dobishme mbikëqyrja? Por problemi 
është që është e pamundur të ndërhysh vetëm kur bëhen gabime. 
Do të krijohet patjetër një dinamikë ku ndërhyrja e mbikëqyrësit 
do të ndikojë mbi stimujt e punonjësve të bankave. Nëse studiojmë 
konglomeratet, shohim se ato tregtojnë me vlerë tregu më të ulët 
nga sa do të ishte sikur kompanitë të administroheshin veçmas - 
në financë ne e quajmë këtë skontim i konglomeratit. Skontimi i 
konglomeratit do të thotë që raporti zyrë qendrore/kompani 
operacionale shkatërron vlerën. Ekzistojnë prova empirike të shumta 
që e vërtetojnë këtë. Nuk ka ndonjë arsye që besojmë se kjo lidhje 
nuk do të ishte e vlefshme edhe për mbikëqyrjen bankare. 

Barth, Caprio dhe Levine, kanë një studim mbi mbikëqyrjen të titulluar 
“Till Angels Govern”. Duke përdorur të dhëna të Bankës Botërore, ata 
kanë analizuar raportin ndërmjet pushtetit të mbikëqyrësve bankarë dhe 
performancës së sistemit bankar dhe gjetën se sa më të pushtetshëm të 
jenë mbikëqyrësit, aq më problematik është sistemi bankar. 
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Studimi më i mirë që munda të gjej pro mbikëqyrjes është një studim 
kërkimor i ri nga Zyra Kombëtare e Kërkimit Ekonomik (National 
Bureau of Economic Research – NBER) nga Eisenbach, Lucca dhe 
Townsend. Ata dalin në përfundimin se ndonëse mund të duket 
sikur mbikëqyrja nuk funksionon, është e vështirë që shkakun e këtij 
mosfunksionimi ta gjesh tek problemet e endogjenitetit. Pra, nëse 
keni shumë mbikëqyrje dhe bankat funksionojnë keq, kjo mund të jetë 
pasojë e mosfunksionimit të mbikëqyrjes ose e aktivitetit të tepruar 
mbikëqyrës kur bankat hasin vështirësi serioze. Prandaj, mund të 
jetë e vështirë të kuptosh cili është efekti i vërtetë i mbikëqyrjes. 
Ndoshta është e vërtetë, por nëse prova më e fortë që kemi në favor 
të mbikëqyrjes është se ajo mund (ose jo) të jetë më efektive se sa 
duket, nuk jam vërtet i sigurt që duhet ta bëjmë atë shtyllë të regjimit 
të ri rregullator.

Në mendimin tim, Bazel III është një “gabim King Kong” klasik. 
Ne morëm Bazel I – i cili nuk funksionoi - dhe e transformuam 
në Bazel II – i cili përsëri nuk funksionoi - dhe tani Bazel II po e 
transformojmë në Bazel III, që gjithashtu nuk ka për të funksionuar. 
Prandaj është shumë e vështirë të jesh optimist se Bazel III do të 
triumfojë kur ta lëmë të lirë në rrugët e Manhattan-it - ose në pjesën 
administrative dhe financiare të Londrës.

Por çfarë mund të bëjmë në vend të mbikëqyrjes? Në Shtetet e 
Bashkuara ka një traditë të gjatë barsoletash me personazhe qytetarin 
spitullaq dhe fermerin. Një ndër to flet për një qytetar që ka humbur 
dhe i drejtohet një fshatari nga ana tjetër e një gardhi me tela me 
gjemba. Qytetari e pyet “- O fshatar, si mund të shkoj në Little 
Rock?” dhe fshatari i përgjigjet “- O i huaj, që këtu nuk shkon dot”. 
Kjo është në thelb çfarë unë mendoj për stabilitetin financiar dhe 
Bazelin. Që këtu ku jemi, nuk mbërrijmë dot atje. Prandaj duhet të 
fillojmë nga një tjetër pikënisje.

Politika Makrokonduktive krahasuar me Politikën Makroprudenciale

Më lejoni t’ia nis me një vëzhgim që mund të duket se bie ndesh me 
çfarë mund të na thotë intuita: disiplina e tregut shpëtoi botën në 
2008-n. Nëse shohim krizat e vitit 2008, vëmë re se Kriza Financiare 
Globale (KFG) e shtyu sistemin rregullator në limite. Ndërsa punoja 
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për Bankën e Anglisë, diskutoja shpesh me të njohur që punonin në 
Fed. Në shtator 2008, ata ishin shumë nervozë për faktin se a do të 
ishin në gjendje rregullatorët ta mbanin sistemin financiar funksional 
dhe të shmangnin shkatërrimin e plotë. 

Kriza ndodhi në shtator 2008, sepse tregu tha “nuk do t’i japim 
më para Lehman-it”. Prandaj njerëzit filluan të shisnin aksionet 
Lehman me qëllimin që t’i blinin përsëri me një çmim më të lirë; 
po kështu po vepronin edhe fondet e investimeve; bankat e tjera 
nuk po ofronin hua; dhe kështu ndodhi kriza. Pra, nuk ndodhi sepse 
SEC-ja (Securities and Exchange Commission) mbylli Lehman-in ose 
sepse Rezerva Federale mbylli Citibank-un, por sepse pjesëmarrësit 
e tregut thanë “s’ka më para për ju djema, sepse jeni të çmendur”. 
Kjo ishte çfarë e nisi krizën dhe në vijim shpëtoi botën. 

Sikur flluska të kishte vazhduar edhe dy vjet dhe kriza të kishte ndodhur 
në vitin 2010 e jo në vitin 2008, nuk dihet nëse ne do të kishim në 
dispozicion burimet e nevojshme për të shpëtuar sistemin financiar pa 
u përballur me një krizë shumë herë më të rëndë se ajo që përjetuam. 
Pra, falë disiplinës së tregut, arritëm të shmangim një katastrofë.

Prandaj, në vend që t’i futemi rrugës së Bazelit, duhet të përpiqemi të 
përmirësojmë gjënë që funksioni, domethënë disiplinën e tregut. Me 
një disiplinim më të mirë të tregut, mbase flluska do të kishte plasur 
që në vitin 2004 dhe ne do të ishim gjendur përballë një krize shumë 
më të vogël.

Pra, si mund ta marrim mjetin që funksionoi dhe ta përdorim si 
themel të reformave tona rregullatore pas krizës?

Kjo është ajo që unë e quaj politika makrokonduktive: Rregullimi 
strategjik i tregjeve financiare, në mënyrë që të funksionojnë mirë. 
Nëse merrni këtë rrugë mund të përmirësoni si rrezikun afatshkurtër 
të stabilitetit financiar, pra një krizë financiare, ashtu dhe rrezikun 
afatgjatë, pra rritjen me norma të ulëta. 

Edhe nëse ia dalim t’i mbijetojmë edhe një krize një tjetër financiare, 
nëse niveli i rritjes mbetet i ulët - aq sa është tani në SHBA dhe 
Evropë – brenda pesë apo dhjetë vjetësh do të ndodhë një katastrofë 
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e plotë ekonomike dhe sociale. Pra, kemi nevojë për nivele më të 
larta rritjeje dhe duhet të shmangim një krizë tjetër financiare. Nëse e 
bëjmë të mundur që sistemi financiar të funksionojë më mirë, mund 
t’i realizojmë të dy këta objektiva. 

Por a ka ndonjë provë që kjo qasje funksionon?

Bashkë me Dimitri Tsomocos (Oxford) dhe Akshay Kotak (LSE), 
jemi duke kryer punë paraprake, bazuar në të dhëna nga SHBA-ja.

 

Grafik 2. Efektshmëria e tregut financiar të SHBA-së, 1840-2015

Në Grafikun 2 tregohet efektshmëria e tregut financiar të SHBA-
së, nga viti 1840 në 2015-ën. Vija blu është vlera e parashikuar dhe 
pikat e verdha janë vëzhgimet mujore. Mund të shihni që ka një 
rënie të madhe rreth vitit 1930. Kjo është periudha kur u krijua SEC, 
me qëllimin që të përmirësonte performancën e tregut financiar 
të SHBA-së. Kjo u arrit duke përmirësuar thelbësisht standardet e 
kontabilitetit dhe duke zbatuar rregullat e sigurisë. Dhe funksionoi 
(sipas matjes sonë, të paktën). Me sa duket, këto janë gjëra me rëndësi 
dhe patën një ndikim të menjëhershëm mbi efektshmërinë e tregut 
financiar në Shtetet e Bashkuara. 

Me kalimin e kohës, vija blu është zhvendosur prapë lart, sepse (ne 
besojmë) njerëzit kanë gjetur mënyra për të anashkaluar rregullat. Pra, 
rregullat janë ende në fuqi, por ato nuk janë aq efektive sa më parë, 
sepse njerëzit kanë gjetur boshllëqe në to. Një problem i studimit të 
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efektivitetit të rregullimit është se kur analizojmë nëse funksionojnë ende 
rregullat, jemi të prirur të shikojmë nëse plotësohen ende formularët - 
dhe kjo ndodh - por ne duhet të pyesim veten nëse ata e kryejnë ende 
funksionin që kryenin dikur” - dhe përgjigjja e kësaj pyetjeje është “jo”. 
Në SHBA apo kudo, ne duhet të kontrollojmë më mirë se sa efektive 
janë në të vërtetë rregulloret, por kjo është një çështje dytësore. 

Grafik 3

Në Grafikun 3 vihet re ndikimi i madh i menjëhershëm i SEC-ut dhe 
pastaj rikthimi i cilësisë së tregut drejt niveleve para saj. Në thelb, kemi 
tregje financiare që funksiononin keq në periudhën 1840-1935, ndjekur 
nga një periudhë tregjesh financiare efektive 1935-1995, për t’u kthyer 
edhe një herë në tregje financiare të dobëta nga viti 1995 deri më sot. 

Grafik 4
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Në grafikun 4, vijat vertikale blu përfaqësojnë krizat financiare, vijat 
e verdha janë bumet e kredisë dhe vijat e kuqe ndajnë periudhat 
kryesore. 

Vihet re që ka një marrëdhënie ndërmjet bumeve të kredisë dhe 
krizave financiare. Vijat blu vijnë pas një rritjeje në vijën e verdhë. 
Sipas Schularick, Taylor dhe Jorda, kjo është marrëdhënia “bumet e 
kredisë krijojnë rrezikun e krizave financiare”. 

Ajo që bën përshtypje është se lidhja mes bumit të kredisë dhe 
rrezikut të krizës financiare është e fortë kur tregjet financiare kanë 
performancë të keqe (sipas matjes sonë) dhe e dobët kur tregjet 
financiare kanë performancë të mirë. Domethënë, megjithëse 
ndërmjet viteve 1940 dhe 2008 ka pasur shumë bume të kredisë në 
SHBA, ato nuk janë shoqëruar me kriza financiare. 

Për të shqyrtuar këtë lidhje në mënyrë më rigoroze, e para vlerësojmë 
regresin e marrëdhënies Schularick, Taylor dhe Jorda me të dhëna 
vetëm nga periudha me efektshmëri të keqe të tregut dhe pastaj ngremë 
pyetjen: duke pasur parasysh këtë raport, cili është probabiliteti që nga 
viti 1948 në 2008 të mos ketë asnjë krizë? Rezulton që ky probabilitet 
të jetë rreth 1.2%. Kjo sugjeron që ka një thyerje strukturale në 
raportin rritje e kreditit / krizë financiare në SHBA, gjatë periudhës së 
“tregut financiar efektiv”. Natyrisht, kjo provë është jashtëzakonisht 
paraprake, ama lë të kuptohet që mund të ketë një ndërlidhje ndërmjet 
cilësisë së tregut financiar dhe probabilitetit të një krize financiare. 

Pra, sipas modelit tonë, SHBA-ja duhet të jetë kthyer në regjimin 
e probabilitetit të lartë të krizave pas vitit 1995. Në këtë regjim, ajo 
përjeton një krizë rreth çdo 13 vjet, mesatarisht. Pra, ngjarjet e vitit 
2008 ishin “në orar”. Analiza jonë sugjeron që reformat e fundit nuk 
kanë bërë shumë për të përmirësuar cilësinë e tregut financiar, prandaj 
mund të gjendemi ende në regjimin me probabilitet të lartë krizash.

Natyrisht, kjo analizë është shumë paraprake dhe spekulative. Pra, 
kjo nuk është një provë përfundimtare, por ajo sugjeron që raporti 
cilësi e tregut financiar/probabilitet krize financiare ia vlen të 
studiohet më tej.
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Grafik 5. Cilësia e tregut financiar dhe rritja e Faktorit Total të Prodhimit (FTP)

Tani më lejoni të kthehem shkurtimisht te cilësia e tregut financiar 
dhe rritja e Faktorit Total të Prodhimit (FTP). Ky është vlerësimi im 
i këtij raporti. 

Një enigmë e madhe ekonomike është: “Pse rritja e prodhimtarisë në 
SHBA ra gjatë periudhës pas luftës?”. Një përgjigje standarde është 
hipoteza e Robert Gordon-it, e cila hedh hipotezën se ne na kanë 
shteruar mendimet (Robert Gordon është profesor në Northwestern 
University). Civilizimi njohu risi masive - për shembull Revolucioni 
Industrial, elektriciteti etj. – të gjitha këto deri në vitin 1930. Por, 
pas vitit 1930, thjesht kemi ecur me inercinë e prodhuar prej këtyre 
risive. Dhe kështu, tepër gradualisht, rritja e FTP-së ka ardhur në 
rënie. 

Teoria jonë është që tregjet financiare me cilësi të dobët e bëjnë më 
të vështirë organizimin e aktiviteteve inovative. Pra rënia në cilësinë e 
tregut financiar shpjegon rënien e rritjes së FTP-së. Kjo marrëdhënie 
është e fortë, nëse shqyrtojmë grafikun. Vija blu është vlera jonë 
e përshtatur për rritje FTP si një funksion i cilësisë së tregut, dhe 
matja jonë e cilësisë së tregut mund të shpjegojë një pjesë të mirë të 
rënies. Gjithsesi, kjo provë është spekulative dhe paraprake, dhe nuk 
është në asnjë mënyrë përfundimtare. Nga ana tjetër, ajo sugjeron 
që raporti ndërmjet cilësisë së tregut dhe rritjes së FTP-së ia vlen të 
eksplorohet më tej.
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PËRFUNDIME

Ne si rregullatorë dhe ekonomistë mund të vëmë buzën në gaz kur 
nga tregjet financiare dëgjojmë se “kësaj radhe është ndryshe”. Në 
fakt, dy nga rregullatorët tanë më të famshëm - Carmen M. Reinhart 
dhe Kenneth S. Rogoff – kanë shkruar një libër të titulluar “This 
Time Is Different- Eight Centuries of Financial Folly” (shqip: “Kësaj 
radhe është ndryshe - Tetë shekuj çmenduri financiare”) ku vënë në 
lojë përfaqësues të tregjeve financiare që thonë “kësaj radhe është 
ndryshe”, menjëherë para një krize financiare. 

Megjithatë, le të bëjmë një hap pas dhe të shohim veten në pasqyrë: 
po ne çfarë themi? Ne themi “radhës tjetër do të jetë ndryshe”. Bazel 
I nuk funksionoi, por radhës tjetër do të jetë ndryshe. Vërtet as Bazel 
II nuk funksionoi, por prisni sa të vijë Bazeli III! 

A ka për të qenë me të vërtetë ndryshe Bazel III? Nuk besoj. Mbase 
jam i gabuar dhe Bazel III do të funksionojë me të vërtetë ashtu si ju 
besoni. Por, dëshiroj që ju të pyesni veten nëse jeni 100% të sigurt 
për këtë. Sepse nëse nuk është kështu, duhet të jemi të ndërgjegjshëm 
që këtu ka shumë gjëra në lojë. 

Nëse në të ardhmen e afërt na pret një tjetër krizë financiare, ajo ka 
për të qenë një katastrofë ekonomike, politike dhe sociale që do të 
prekë të gjitha demokracitë liberale të globit. Duhet të jemi shumë të 
sigurt që po bëjmë gjithçka kemi në dorë për ta kufizuar këtë rrezik. 

Meqenëse, në opinionin tim, nuk mund të jemi të sigurt që politika 
jonë aktuale ka për të funksionuar, do të kishte kuptim të përdorim 
10 ose 15% të burimeve dedikuar Bazel III për të përmirësuar 
tregjet financiare. Mendojeni si mbulim të rrezikut Bazel III. Nëse 
dështojmë këtë radhë, do të përfundojmë pranë precipitimit të 
situatës. Nëse, le të themi pas dy vjetësh, ndodh një tjetër krizë, ajo 
ka për të qenë me të vërtetë e tmerrshme dhe ne duhet të bëjmë 
gjithçka që ta parandalojmë atë.

Duke pasur parasysh rreziqet dhe çfarë dimë mbi masat që 
funksionojnë, nuk do të ishte e arsyeshme “t’i vendosnim të gjitha 
vezët në një shportë” të quajtur Bazel III.
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INOVACIONI NË FUSHËN FINANCIARE, 
NGARKESA E BORXHIT DHE 

BASHKËRENDIMI I POLITIKAVE MONETARE 
DHE MAKROPRUDENCIALE

* Jan Frait, Drejtor Ekzekutiv, Departamenti i Stabilitetit Financiar, Banka Kombëtare e 
Republikës Çeke.

ABSTRAKT

Ky punim bazohet në përvojën e Bankës Kombëtare të Republikës 
Çeke me bashkërendimin e politikave monetare dhe makroprudenciale, 
në faza të ndryshme të ciklit financiar dhe të veprimtarisë që bazohet 
në kanale të identifikuara të transmetimit të këtyre dy politikave dhe 
reagimet e mundshme midis tyre. Pranohet gjerësisht se në disa situata, 
politika monetare dhe ajo makroprudenciale mund të bien ndesh me 
njëra-tjetrën, ndërsa veprojnë për përmbushjen e objektivave të tyre. 
Prandaj, është thelbësore që ato të bashkërendohen dhe të kërkohet 
një kombinim optimal i politikave mbështetur në një vlerësim të 
hollësishëm të perspektivës ekonomike.

Fjalë kyçe: politika monetare, politika makroprudenciale, cikli 
ekonomik, cikli financiar. 

1. HYRJE

Dëshiroj t’ju falënderoj për ftesën tuaj për të marrë pjesë në këtë 
konferencë. Kjo është vizita ime e parë në Tiranë dhe ndihem i 
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nderuar që më është dhënë mundësia të shpreh disa fjalë mbi qasjen 
e Bankës Kombëtare të Republikës Çeke në politikën e saj monetare 
dhe bashkërendimin e saj me politikën makroprudenciale, apo 
potencialisht me politika të tjera. 

Le ta nisim me inovacionin në fushën financiare, që është edhe fokusi 
i këtij paneli. Sigurisht që dhe në sektorin financiar ka disa inovacione 
pozitive. Megjithatë, sot gjejmë dhe shumë inovacione negative në 
industrinë financiare dhe në veçanti në fushën e financimit të kredive 
hipotekare. Ne mund të shohim gjëra të tilla si skema interesi, pagesa 
të ndryshme të interesit dhe kryegjësë, shtrirje të gjerë të maturiteteve 
dhe kredi hipotekare jo të amortizuara. Rezultati final ishte se njerëzit 
që blinin shtëpi dhe apartamente merrnin kredi shumë më të mëdha; 
ata që i shisnin këto pasuri të patundshme përfituan nga çmimet 
më të larta; ndërsa ata në sektorin e ndërmjetësimit financiar dhe të 
pasurive të patundshme përfituan mjaft. Megjithatë, në total u krijua 
një rrezik sistemik me pasoja tejet të rënda në disa vende. Gjithashtu, 
mund të shohim se borxhi i lartë i sektorit privat, veçanërisht ai i 
individëve, mund të krijojë një mjedis shumë problematik për 
politikën monetare apo politikat e tjera, madje duke sjellë edhe 
bllokimin e tyre. Pikërisht për këtë gjë do të flas.

2. LIDHJA MIDIS POLITIKËS MONETARE DHE 
POLITIKËS MAKROPRUDENCIALE 

Bankat qendrore kanë si objektiv stabilitetin e çmimeve dhe atë 
financiar. Për t’i përmbushur këto objektiva, ato kanë në dispozicion 
politikën monetare dhe instrumente të politikës makroprudenciale. 
Një pjesë e mirë e komunitetit të bankingut qendror dhe edhe më 
shumë studiues nga bota akademike mbështesin mendimin se çdo 
politikë duhet të përdoret veçmas për të përmbushur objektivin e 
saj specifik. Unë nuk pajtohem me këtë pikëpamje. Nëse mendojmë 
mbi mekanizmat transmetues të këtyre politikave do të duhet 
të arrijmë në përfundimin se ato nuk janë krejtësisht të pavarura, 
por janë të ndërlidhura. Çdo gjë që ndikon në disponueshmërinë 
dhe çmimin e kredisë (ose aktiveve në përgjithësi) ndikon edhe në 
normën e rritjes së këtyre aktiveve, në cilësinë dhe përfitueshmërinë 
e tyre. Ndryshimet e instrumenteve të politikës monetare dhe të 
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instrumenteve makroprudenciale veprojnë përmes kanaleve që 
punojnë nëpërmjet ofertës dhe kërkesës së kredisë, marrjes së rrezikut 
nga ana e agjentëve ekonomikë, çmimeve të aktiveve, rrezikut të 
kredisë bankare aktuale dhe të pritshme ose fitimit të bankave. Duke 
qenë të vetëdijshëm për këtë, Banka Kombëtare e Republikës Çeke 
vendosi të krijojë një kuadër për bashkërendimin e këtyre politikave 
(Frait et al., 2014). 

Në disa situata, këto dy politika mund të bien ndesh me njëra-
tjetrën, për shkak se do të duhet të veprojnë në drejtime të kundërta. 
Ndërkohë, në disa situata të tjera do të parapëlqehej që të vepronin 
në të njëjtin drejtim. Kombinimi i duhur i politikave varet nga 
kryqëzimi i dy cikleve të ndryshme - cikli i biznesit dhe cikli financiar 
– nga ku buron nevoja për analizimin e ndërveprimit të dy politikave 
në faza të ndryshme të dy cikleve, si dhe për bashkërendimin e tyre 
kur është e përshtatshme (Malovaná dhe Frait, 2017). Pra, krijuam 
një matricë për situata të ndryshme, në aspektin e ciklit të kredisë 
ekonomike dhe financiare.

Grafik 1. Ndërveprimi i politikave në faza të ndryshme të ciklit financiar dhe të biznesit

Shënim: Forma e të dy cikleve pasqyron masat e përbëra të ndërtuara nga Drehmann et al. (2012) për Shtetet e Bashkuara 
(shih Figurën 3, fq.19). Për një përshkrim të hollësishëm të zhvillimit të rrezikut sistemik dhe kryerjes së politikës makroprudenciale gjatë 

ciklit financiar shih Frait dhe Komárková (2012). Disa kombinime politikash kanë më shumë gjasa të ndodhin, ndërsa disa të tjera shumë pak.

Grafiku 1 pasqyron një përfaqësim të stilizuar të ciklit financiar dhe 
të biznesit dhe përshkruan kombinime të përshtatshme të reagimit 
të të dyja politikave, në faza të ndryshme të të dy cikleve. Disa raste 
janë mjaft të qarta. Për shembull, nëse kemi një krizë financiare dhe 
recesion si në rastin e vitit 2009, ne e dimë se politika monetare duhet 
të ketë norma të ulëta interesi dhe politika makroprudenciale duhet 
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të lehtësohet. Kjo e fundit do të thotë që bankat duhet të lejohen të 
përdorin shtesat e kapitalit të grumbulluara më parë. Nëse ekonomia 
fillon të dalë nga recesioni dhe nga një krizë bankare, lehtësimi i të dy 
politikave vepron në të njëjtin drejtim, pasi si presionet e inflacionit 
edhe marrja e rrezikut janë në nivel të ulët. Politika monetare 
lehtësuese nuk krijon presione për primet e rrezikut dhe nuk nxit 
marrjen e rrezikut të tepërt. Të gjithë e kuptojmë si funksionon pasi 
këto janë raste të qarta e pa ndërlikime. 

Por ekzistojnë situata në të cilat nuk është aq e lehtë të bashkërendohet 
dhe as të gjendet një kombinim i duhur, për shkak se ai varet nga 
vetitë e të dy cikleve, financiar dhe të biznesit. Meqenëse këto cikle 
janë mjaft të ndryshme, ndonjëherë është shumë e vështirë të thuhet 
se cila është metoda më e mirë apo qasja më pak problematike. Nëse 
ekonomia është në një fazë ku rritja e kreditimit po përshpejtohet dhe 
po fillojnë të formohen zhbalancimet financiare, ruajtja e një politike 
monetare lehtësuese mund të ndihmojë në përmirësimin e mëtejshëm 
të treguesve aktualë të rrezikut financiar (kryesisht duke ulur normën 
default), por mund të krijojnë njëkohësisht rreziqe të fshehura që 
mund të shfaqen më vonë në formën përkeqësimit të fortë të cilësisë 
së portofolit të kredisë. Të dyja politikat duhet të mbahen në gjendje 
neutrale, ose njëra prej tyre - politika makroprudenciale - duhet të 
shtrëngohet. 

Me një situatë tipike të këtij lloji po përballet në këto momente 
Evropa. Aktualisht mund të shohim një bum në aspektin financiar 
dhe të kreditimit në një pjesë të ekonomive evropiane. Në të njëjtën 
kohë, për shkak të nivelit të ulët të inflacionit ose prej frikës pak më 
të vogël nga inflacioni i ulët, shumica e bankave qendrore i mbajnë 
normat e interesit në nivelin zero ose ndonjëherë edhe negative. 
Natyrisht, të gjithë pajtohen me mendimin se në këtë situatë është e 
nevojshme që të shtrëngohen politikat makroprudenciale. Por, duhet 
të kthehemi dhe të diskutojme rreth politikës monetare: a duhet të 
jetë ajo e lehtësuar apo duhet t’i shtrëngojmë plotësisht edhe kushtet 
monetare? Komuniteti nuk ka arritur ende një konsensus mbi këtë 
çështje. 

Ashtu sikur thashë më lart, unë paguhem për të qenë pesimist dhe 
mendoj se ndonjëherë është shumë e vështirë të bashkërendohen këto 
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politika për diçka të vetme. Vendimmarrësit e politikës monetare, 
me modelet e tyre të sofistikuara DSGE, besojnë se paraqesin 
vlerësimet më të mira në dispozicion të zhvillimeve ekonomike 
në afat të shkurtër. Ndërsa biseda e atyre që punojnë në fushën e 
stabilitetit financiar fokusohet vetëm tek rreziqet potenciale. Ne nuk 
jemi të sigurt për horizontin e rreziqeve dhe nuk kemi as edhe një 
njësi matëse për të. Prandaj, politikëbërësit natyrshëm preferojnë 
objektivin e stabilitetit të çmimeve dhe pohojnë se shqetësimet e 
stabilitetit financiar janë më pak urgjente në afat të shkurtër. Duhet 
të mësohemi të jetojmë me këto të vërteta. 

Çka është më e habitshme është se të gjithë në Evropë presin që 
politika makroprudenciale t’i nxjerrë nga kjo situatë e vështirë. 
Ekziston një pikëpamje e përgjithshme në komunitetin e bankierëve 
qendrorë se ne kemi politika monetare të lehtësuara thjesht sepse 
kemi nevojë për to. Instrumentet e politikës makroprudenciale 
duhet të bëjnë punën e tyre, të parandalojnë rritjen e tepërt të 
kredisë, të kufizojnë ndryshimet në çmimet e aktiveve e kështu 
me radhë. Mendoj se kjo është një qasje pak skizofrenike. Jam 
plotësisht dakord me ekonomistët e BIS-it se kemi nevojë për një 
qasje më gjithëpërfshirëse. Kjo ndarje e thjeshtë e punës ndërmjet 
politikës monetare dhe politikës makroprudenciale mund të mos 
funksionojë. 

Grafik 2

Burimi: CNB, Bloomberg Burimi: CNB
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3. QASJA E BANKËS KOMBËTARE TË 
REPUBLIKËS ÇEKE 

Qasja e Bankës Kombëtare të Republikës Çeke është më komplekse. 
Nëse shikoni në faqen tonë të internetit, aty thuhet se ne kemi dy 
objektiva kryesorë: stabilitetin e çmimeve dhe stabilitetin financiar. 
Këta dy objektiva kanë afërsisht të njëjtën peshë. Po ashtu, flasim 
për bashkërendimin e politikës monetare me atë makroprudenciale, 
me qëllim ruajtjen e besimit në vlerën e koronës çeke dhe ruajtjen 
e stabilitetit të mjedisit makroekonomik, nëpërmjet veprimeve të 
përbashkëta të politikës monetare dhe asaj makroprudenciale. Ne 
e përdorim aktivisht politikën monetare si një politikë me të vërtetë 
prociklike. Për shembull e kemi përdorur për ta nxjerrë ekonominë 
nga recesioni gjatë viteve 2009-2012, duke ulur normat e interesit dhe 
duke	u	angazhuar	në	kursin	e	këmbimit	(Brůha	dhe	Tonner,	2017).	
Sapo ekonomia u rimëkëmb dhe inflacioni u rikthye në objektiv, ne 
e ndërpremë angazhimin e këmbimit valutor, lejuam mbiçmimin e 
monedhës në një masë të caktuar (Figura 3) dhe, gjatë vitit të fundit, 
që nga gushti, kemi bërë disa rritje të normës së interesit, me rritjen 
e fundit të kryer pikërisht sot (Figura 2). Pra, norma bazë e interesit 
është aktualisht në nivelin 1.75%, dhe me një lloj orientimi për 
drejtimin e ardhshëm të politikës monetare, kur mund të shohim 
disa rritje të mëtejshme. Kjo do të thotë që kushtet monetare po 
bëhen më të shtrënguara. 

Sa i përket politikës makroprudenciale, ne shtuam disa herë skontimin 
e shtesave kundërciklike dhe vendosëm kufij të LTV-së, DTI-së dhe 
DSTI-së për kreditë hipotekare, për shkak se shqetësohemi realisht 
për mundësinë e një borxhi të lartë në ekonomi, pasi e kuptojmë se 
ai mund të kufizojë përdorimin e normave të interesit të politikës 
si një mjet politikash kundërciklike makroekonomike. Ekzistojnë 
vende - të cilat nuk po i përmend, por mund t’i merrni me mend se 
cilat janë - që kanë norma interesi shumë të ulëta dhe ndonjëherë 
dhe negative, pavarësisht inflacionit normal dhe ekonomisë së 
mbivlerësuar. Pse ndodh kjo? Për shkak se vetëm normat e ulëta të 
interesit në këto ekonomi me nivel të lartë borxhi e mbajnë koston 
e shërbimit në nivel mjaft të ulët. Edhe një rritje relativisht e vogël 
në nivelet e normave të kredisë do të çonte në norma shumë të larta 
të mosshlyerjes, në uljen e kreditimit konsumator dhe të presioneve 
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dezinflacioniste. Kjo do të thotë se një periudhë e zgjatur me norma 
të ulëta interesi mund të jetë e vetëimponuar. Pasi të ketë ndodhur 
kjo dhe të jetë shfaqur një nivel i lartë borxhi, normat bazë duhen 
mbajtur në nivele të ulëta, në të kundërt do të gjendeshit në rrezik. 

Në ekonomitë me nivel të lartë borxhi, politika makroprudenciale 
mund të bëhet padashur zëvendësuese e politikës monetare. Nëse 
banka qendrore nuk është autoritet makroprudencial, si në disa vende 
skandinave, dhe nëse kufizohet nga konsiderata politike, mund të 
gjendet në një kurth. Pra, si bankë qendrore, nuk ka politikë të vërtetë 
monetare për shkak të shqetësimeve për borxhin; gjithashtu, nuk ka 
as politikë makroprudenciale pasi ky funksion kryhet nga dikush 
tjetër; dhe kështu mund të mos ketë me çfarë t’i bëjë ballë cikleve 
në ekonomi. Shpresojmë, që ky të mos jetë rasti ynë. Ne përpiqemi 
të bëjmë çmos që ta parandalojmë një situatë të tillë. Kemi politika 
aktive monetare dhe makroprudenciale dhe ato bashkëveprojnë mes 
tyre. Së shpejti do të festojmë 100-vjetorin e koronës çeke. Unë jam 
i sigurt se këto ishin 100 vite të suksesshme dhe shpresoj që pas 100 
vitesh të tjerë të festojmë 200 vite të suksesshme të korunës.
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Së pari, dua të falënderoj Bankën e Shqipërisë dhe të gjithë personat e 
përfshirë në organizimin e kësaj konference me të vërtetë interesante. 
Është hera e katërt që vij në Tiranë dhe, si gjithmonë, më bëjnë 
përshtypje transformimet që ndodhin në Shqipëri. 

Në prezantimin tim, do të përqendrohem te ndikimi i mundshëm i 
inovacionit financiar në industrinë bankare. Do të përpiqem të jap 
disa argumente mbi problemet dhe çështjet që hasin rregullatorët 
dhe mbikëqyrësit. 

Inovacioni financiar, i mundësuar nga teknologjitë e reja dhe 
transformimet digjitale (FinTech), po prezanton në mjedisin financiar, 
produkte, aktorë dhe modele të reja biznesi. Në këtë kontekst, 
pyetja kryesore që shtrohet është nëse dhe për sa kohë kompanitë 
FinTech do të zëvendësojnë bankat. Gjithashtu, nëse kjo ndodh, a 
do të induktojnë ato një proces të shëndetshëm konkurrues apo do 
të shkaktojnë ndërprerje dhe paqëndrueshmëri financiare? I gjithë 
debati se si duhet të rregullohet FinTech-u pasqyron këtë tension 
midis stabilitetit dhe konkurrencës. 
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Në pjesën më të madhe të rasteve, kompanitë FinTech ofrojnë të 
njëjtat shërbime si edhe bankat, por në një mënyrë të ndryshme, 
të shpejtë dhe gjithëpërfshirëse. Për shembull, le të marrim rastin 
e kredisë FinTech, e cila përfshin çdo lloj aktiviteti kreditimi të 
mundësuar nga platformat online, ku huamarrësit dhe huadhënësit 
lidhen drejtpërsëdrejti. 

Ashtu si bankat, kompanitë FinTech të kredisë i shndërrojnë 
kursimet në investime. Për të lehtësuar lidhjen e huamarrësve me 
huadhënësit, ato përpunojnë informacionin, duke monitoruar 
huamarrësit potencialë (ex-ante) ose sjelljen e tyre të mëparshme 
(ex-post). Një veçori e kompanive FinTech të kredisë është se ato 
përpunojnë informacion të vërtetë dhe të provuar (hard information) 
dhe, për të vlerësuar rrezikun e kredisë, përdorin një bazë të madhe 
të dhënash me të dhëna të jashtme dhe të standardizuara. Nga ana 
e tyre, bankat, në pjesën më të madhe, punojnë me informacione 
cilësore që bazohen në marrëdhënie (soft information). Një dallim 
tjetër i rëndësishëm është se pjesa më e madhe e kompanive FinTech 
nuk kryejnë transformim të maturimit dhe nuk marrin përsipër në 
regjistrat e tyre ndonjë rrezik të kredisë apo të ndonjë lloji tjetër.
 
Kështu që, në rastin e kompanive FinTech të kredisë, qartazi ka një 
mosndërmjetësim. Por, kompanitë e mirëfillta FinTech të kredisë 
kanë një fushë zbatimi të kufizuar dhe nuk zëvendësojnë bankat 
për pjesën më të madhe të funksioneve të tyre kryesore. Shkenca 
ekonomike e bankingut ka një racionalizëm të fortë për të kryer 
së bashku dhe menjëherë shërbime dhe aktivitete të ndryshme, si 
depozita, pagesa dhe kreditim, dhe ky numër i lartë produktesh e 
shërbimesh mundëson ekonomi të fuqishme të shkallës. Në qoftë 
se kompanitë FinTech dëshirojnë të zgjerojnë gamën e veprimtarive 
të tyre, do t’u duhet të kryejnë menjëherë shërbime të ndryshme. 
Por, në këtë rast, modeli i veprimtarisë së tyre do të konvergonte 
gradualisht drejt atij të bankave dhe, nëse kjo ndodh, në një të ardhme 
jo të largët, kompanitë FinTech do të gëzojnë avantazhe konkurruese 
krahasuar me bankat. 

Për më tepër, ndërsa kompanitë FinTech të kreditit zgjerojnë gamën 
e veprimtarive të tyre, fusha e zbatimit për arbitrazhin rregullator 
zvogëlohet. Le të marrim për shembull një platformë kredie, e cila 
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fillon të mbledhë depozita dhe të japë hua jashtë kuadrit të njohur 
si FinTech1. Në këtë rast, platforma kredituese do të funksiononte 
si bankë dhe detyrimisht do të duhet të zbatohen rregulloret për 
bankat. 

Vetëm pasi arbitrazhi rregullator të ketë dalë jashtë funksioni, dhe i 
njëjti kuadër rregullator të zbatohet për të gjitha institucionet sipas 
funksioneve të tyre, fusha e lojës do të bëhej e barabartë për të 
gjithë. Në këtë rast, i vetmi avantazh konkurrues është ai i ofruar nga 
teknologjia dhe organizimi i veprimtarive. 

Në mënyrë alternative, kompanitë FinTech mund të vazhdojnë të 
veprojnë në segmente të caktuara dhe pothuajse të parregulluara 
të industrisë, duke u përpjekur të qëndrojnë larg kostove dhe 
kufizimeve të rregullimit dhe përputhshmërisë bankare. Në këtë 
skenar, rreziku kryesor për bankat tradicionale është se një numër 
kompanish FinTech - secila e përqendruar në një pjesë të vogël të 
modelit të veprimtarisë bankare - të kapin klientët dhe segmentet më 
fitimprurëse, duke u lënë bankave palët me vlerë të vogël të shtuar.

Për të përballuar kërcënimin potencial të shkaktuar nga FinTech, 
bankat mund të ndjekin strategji të ndryshme. Një strategji është 
të përvetësojnë modelin FinTech në zinxhirin e tyre të vlerësimit, 
për shembull duke krijuar platformën e tyre të kreditimit online ose 
duke blerë një platformë ekzistuese. Në mënyrë alternative, bankat 
mund të bëhen partnere me aktorë të rinj në treg, duke nxjerrë jashtë 
pjesë të procesit të prodhimit për të përfituar nga efektiviteti i lartë i 
kompanive FinTech. 

Për momentin është tepër e vështirë të parashikojmë se cili do të 
jetë ndikimi përfundimtar i FinTech-ut në industrinë bankare. Pyetja 
thelbësore që shtrohet, është se cila do të jetë marrëdhënia e ardhshme 
midis kompanive FinTech dhe bankave dhe çfarë implikimesh do të 
ketë ajo në ofrimin e shërbimeve bankare, në fitim dhe në forcën e 
tregut të bankave. 

Teknologjia u mundëson bankave të reduktojnë kostot dhe të 
përmirësojnë cilësinë e shërbimeve. Në të njëjtën kohë, teknologjitë 

1 Model transferimi nga një kompjuter në një tjetër i të dhënave midis dy ose më shumë përdoruesve.



206

e reja i thyejnë pengesat për t’u bërë pjesë e industrisë së kreditimit, 
duke forcuar kështu konkurrencën. Një gjë është e sigurt, bankave u 
duhet të investojnë mjaft në teknologjitë e reja dhe t’i përdorin ato 
me më shumë efektivitet, për të konkurruar me njëra-tjetrën, dhe 
sidomos me aktorët e rinj në treg. 

Rregullimi i FinTech-ut është ende në fillesat e veta. Sigurisht, 
transformimi që po vë në lëvizje FinTech-u në mjedisin financiar 
mund të sjellë përfitime të matshme efektive, në rritjen e aksesit 
në shërbime bankare dhe reduktimin e dukshëm të kostove të 
përdoruesit të fundit. Por, mundësitë e mëdha mund të shoqërohen 
edhe me rreziqe më të mëdha. Sfida për rregullatorët është që të 
gjejnë ekuilibrin midis nevojës për të nxitur inovacionin dhe 
konkurrencën, ndërkohë që ruajnë integritetin e tregjeve financiare 
dhe garantojnë mbrojtjen e konsumatorit. Për të rregulluar FinTech-
un mund të zbatohen kuadro të ndryshëm, të cilat renditen që nga 
metodologjitë tradicionale, duke zbatuar rregullat ekzistuese për 
hyrjet e reja, deri tek krijimi i rregullave të reja - që konsistojnë në 
miratimin e rregullave të reja apo regjimeve me të drejta të plota 
lidhur me këto veprimtari. 

Për çdo regjim ekzistojnë argumente pro dhe kundra, të cilët duhet të 
peshohen me kujdes. Rregullat ekzistuese janë hartuar për të trajtuar 
veprimtaritë tradicionale dhe ato të ndërmjetësimit. Shpesh, për 
shkak të ndryshimit të shpejtë të shkaktuar nga FinTech-u në mjedisin 
financiar, është e vështirë të kuptohen kur, si dhe ndaj cilëve agjentë 
dhe cilave veprimtari duhet të zbatohen këto rregulla. Alternativa 
tjetër - një regjim i ri i hartuar sipas specifikimeve të FinTech-ut - ka 
gjithashtu disavantazhet e veta, duke pasur parasysh se kompanitë 
FinTech ofrojnë një gamë të gjerë veprimtarish, të cilat zgjerohen me 
shpejtësi. 

Rregullatorët duhet të kufizojnë tendencën natyrale për të 
mbirregulluar, duke minimizuar rreziqet në kurriz të inovacionit. 
Ata duhet të sigurojnë kushte të barabarta loje, për të shmangur 
arbitraritetet dhe çrregullimet rregullatore, duke mbetur teknikisht 
neutrale dhe duke u përqendruar në produktet e ofruara dhe jo në 
teknologji apo në modelin e biznesit që i ofron ato. 
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Në këtë frymë, janë miratuar kuadro të ndryshëm për të shmangur 
mundësinë që rregulloret të pengojnë inovacionin dhe hyrjen në treg. 
Ato përfshijnë instrumente të ndryshme, si: “mekanizma rregullatorë 
të sigurisë”, ku teknologjitë e reja testohen në një mjedis të kontrolluar; 
“inkubatorë”, ku rregullatorët bashkëpunojnë me kompanitë FinTech 
për të zhvilluar shërbime të reja; “nyje të inovacionit”, ku autoritetet 
fillojnë të ndërveprojnë në një fazë të hershme me kompanitë FinTech, 
me qëllim që t’i ndihmojnë të eksplorojnë rregulloret ekzistuese. 
Këto metodologji mundësojnë inovacionin, eksperimentimin dhe 
shkëmbimin e informacionit, ndërkohë që lejojnë një vlerësim se si 
të administrohen më mirë rreziqet e lidhura me veprimtaritë e reja. 

Në Bankën e Italisë, për shembull, ne kemi nisur një nyjë inovacioni 
në nëntor 2017, me qëllim përvetësimin e një modeli veprimtarie 
miqësore përkundrejt atyre që dëshirojnë të krijojnë iniciativa dhe 
linja biznesi të reja. Përpiqemi të ofrojmë informacion të shpejtë për 
ndërmarrjet, me qëllim që të reduktojmë pasigurinë rregullatore, e 
cila është pengesë e konsiderueshme ndaj inovacionit. 

Më lejoni ta mbyll duke theksuar se, në një mjedis që ndryshon me 
shpejtësi, është e nevojshme që rregullatorët dhe mbikëqyrësit të 
investojnë burime dhe të krijojnë aftësi për të kuptuar se si mund 
të përdoren teknologjitë e reja për të ndjekur qëllimet e tyre, duke 
hulumtuar dhe eksploruar potencialin për të përmirësuar metodat 
dhe proceset. 

Faleminderit! 
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Jan Kees Martijn*

AGJENDA FINTECH E BALIT DHE 
DOMETHËNIA E SAJ PËR SHQIPËRINË

Si edhe folësit e tjerë, dua ta filloj këtë prezantim duke falënderuar 
Bankën e Shqipërisë dhe LSE-në për organizimin e kësaj konference 
dhe për ftesën që më bënë. 

Tema e prezantimit tim është: “Agjenda FinTech e Balit dhe 
domethënia e saj për Shqipërinë”. Gjatë takimit vjetor në Bali, 
në tetor 2018, Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Banka 
Botërore (BB) paraqitën agjendën FinTech të Balit.1 Ajo ofron 12 
pika me informacion mbi aspektet FinTech për t’u shqyrtuar nga 
politikëbërësit, gjatë punës së tyre. Në këtë prezantim të shkurtër do 
të paraqes një përmbledhje të Agjendës dhe do ta ilustroj atë me disa 
ide paraprake mbi domethënien e saj për një vend si Shqipëria, ku 
deri më tani FinTech-u nuk është aq i zhvilluar.

* Jan Kees Martijn, Shefi i Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë. 
 Ky prezantim reflekton punën e stafit të FMN-së. Pikëpamjet e shprehura janë të autorëve dhe 

nuk shprehin domosdoshmërisht pikëpamjet e FMN-së, Bordit Ekzekutiv apo drejtuesve të 
FMN-së.

1 Shih Fondi Monetar Ndërkombëtar (2018). “Agjenda FinTech e Balit”, tetor, në linkun:
 https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/10/11/pp101118-bali-

FinTech-agenda
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Grafik 1. Ecuria e FinTech në Evropë - shërbimet mobile (majtas) dhe 
platformat huadhënëse (djathtas)
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Sondazh i kohëve të fundit, i stafeve të FMN-së në Evropë:
Fintech është duke u përhapur ngadalë në Evropën Juglindore

Si fillim, do të ishte me vend shqyrtimi i disa të dhënave mbi ecurinë 
dhe progresin e FinTech-ut në Evropë. Ky informacion bazohet në 
një sondazh të kohëve të fundit, midis stafeve të FMN-së në vende të 
ndryshme. Ato u pyetën se në çfarë mase po ecën përpara veprimtaria 
e FinTech-ut në vendet ku punojnë. Në Grafikun 1, shohim se si 
kuletat digjitale dhe platformat e kreditimit peer-to-peer kanë rolin e 
tyre në shumicën e vendeve të zhvilluara dhe në ato në zhvillim. Në 
grafik shihet gjithashtu se në vendet e Evropës Juglindore (EJL), 
ky zhvillim nuk ka bërë edhe aq përpara, veçanërisht në aspektin e 
huadhënies peer-to-peer.

Grafik 2. Ecuria e Fintech në Evropë - blockchain (majtas) dhe monedhat 
digjitale (djathtas)
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Në Grafikun 2 shohim një model të ngjashëm në lidhje me përdorimin 
e aplikacioneve blockchain dhe planeve që mund të ekzistojnë për 
monedhat digjitale të bankës qendrore. Në pjesë të tjera të Evropës, 
këto dy risi kanë përparuar më shumë sesa në EJL, çka sugjeron 
se vendet e EJL-së kanë pak më tepër kohë në dispozicion për të 
menduar për çështjet e parashtruara nga Agjenda FinTech e Balit.

Grafik 3. Agjenda Fintech e Balit – domethënia për Shqipërinë

Agjenda FinTech e Balit

Dhe disa komente për Shqipërinë

Siç e përmenda më parë, tema kryesore e këtij prezantimi është Agjenda 
FinTech e Balit. 12 elementet e kësaj agjende i ndihmojnë autoritetet 
e vendeve anëtare për hartimin e politikave në lidhje me FinTech-un, 
me përfitimet që vijnë prej tij – transformimi i shërbimeve financiare, 
përmirësimi i eficiencës së tyre dhe rritja e përfshirjes financiare – si 
dhe me rreziqet që mund t’i shoqërojnë këto zhvillime.

Grafik 4. Përfitime sociale dhe ekonomike

(I) Përqafo Fintech dhe…

Përfitimet sociale dhe ekonomike
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Në linjë me frymën e Agjendës, nuk do të preferoja të jepja 
rekomandime konkrete për politikat, por do të paraqes shkurtimisht 
12 elementet e parashtruara nga Agjenda me disa komente më 
specifike në lidhje me Shqipërinë.

Si fillim, duhet mirëpritur FinTech, që përfshin futjen e modeleve të 
reja të biznesit, produkteve të reja, kompanive e reja dhe ofruesit e 
shërbimeve. Ai ofron mundësi për rritje të eficiencës dhe ofrimin e 
shërbimeve cilësore.

Grafik 5. Mundësimi i Fintech

(II) …Mundëso Fintech

• Open and affordable access
• Conducive policy environment
Shqipëria: Infrastruktura
bazë ekziston
• Pajtime në telefoninë

celulare 112%
• Përdorimi i internetit 66% 
• Por shpejtësi e kufizuar
Sfidë për Fintech: “largimi i
trurit”

Është e rëndësishme të kuptohet se FinTech mbështetet në ekzistencën 
e një infrastrukture mbështetëse.
 
Ekzistojnë një sërë veprimesh të cilat politikëbërësit mund t’i marrin 
parasysh për të ndihmuar krijimin e një infrastrukture digjitale dhe 
financiare të hapur dhe të përballueshme që mund të promovojë 
FinTech. Opsionet e politikave përfshijnë lehtësimin e shërbimeve 
të telekomunikacionit dhe të shërbimeve telefonike, përfshirë 
zonat rurale dhe promovimin e digjitalizimit në të gjitha shërbimet 
qeveritare dhe të ekonomisë në përgjithësi. 

Në rastin e Shqipërisë, janë disa tregues të cilët flasin për 
infrastrukturën ekzistuese: Ka një numër të lartë të pajtimeve në 
telefoninë celulare dhe përdorimi i internetit është mjaft i lartë. 
Shqipëria ka zhvilluar gjithashtu mekanizma digjitale për identifikimin 
dhe njohjen e konsumatorëve, çka është një element i rëndësishëm 



213

i infrastrukturës. Nga ana tjetër, migrimi jashtë i shumë të rinjve 
shqiptarë, veçanërisht i atyre me aftësi më të larta, mund të krijojë 
një ngërç për inovacionin në vend.

Grafik 6 Forcimi i konkurrencës së hapur

(III) Forcimi i konkurrencës së hapur

• Level playing field
• Innovation, consumer choice, 
service quality

Shqipëria: Potencial të lartë
për shërbime të reja
• Kursime të kufizuara, 

instrumente të sigurimeve
dhe pensioneve; 

• Akses i kufizuar në zonat
rurale;

• Sektor financiar jobankar
pak i zhvilluar

• Kosto të larta për
dërgesat e emigrantëve

Pika e tretë e Axhendës FinTech të Balit trajton rëndësinë e 
konkurrencës së hapur. FinTech mund të nxisë konkurrencën dhe 
mund të rrisë zgjedhjet e konsumatorit, shpesh duke u bazuar 
në ndarjen e shërbimeve. Në mënyrë që të realizohet kjo, është e 
rëndësishme që të krijohen kushte të barabarta loje si për ofruesit 
ekzistues edhe për ofruesit e rinj të shërbimeve financiare. Në këtë 
kontekst, do të ishte me vend që politikëbërësit të mendojnë se si të 
reduktohen barrierat për hyrje në treg, nga këndëvshtrimi i ligjeve 
dhe rregulloreve, dhe se si të nxisin standardizimin dhe ndërveprimin. 
Për sa i përket kësaj, Shqipëria ka një potencial të madh për 
shfrytëzimin e inovacionit në sektorin financiar, duke qenë se oferta 
ekzistuese e shërbimeve financiare ka disa hendeqe të mëdha. Ka një 
ofertë shumë të kufizuar, për shembull, të instrumenteve të kursimit, 
përfshirë ato për pensionet ose instrumentet e sigurimit. 

Një pjesë e madhe e zonave rurale zakonisht nuk marrin shërbime 
bankare. Kjo tregon nevojën e mundshme për shërbime të reja. Për 
më tepër, dërgesat e emigrantëve, të cilat janë shumë të rëndësishme 
për Shqipërinë, shpesh vijnë me kosto shumë të larta, mesatarisht në 
8% -10%, e cila gjithashtu tregon hapësirën për risi (zhvillim).
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Grafik 7 Promovimi i Fintech për përfshirjen financiare dhe zhvillim

(IV) Promovimi i Fintech për përfshirjen financiare dhe zhvillim
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Në vijim të këtyre ideve, mund të mendojmë edhe nxitjen dhe 
kontributin në rritjen e përfshirjes financiare. FinTech mund të nxisë 
përfshirjen financiare duke arritur grupet që më parë nuk merrnin 
shërbime bankare, nëpërmjet kanaleve digjitale, dhe ofrimit të 
opsioneve jo shumë të kushtueshme për pagesa, kredi, investime, 
dhe sigurime. Kjo mund të ndihmojë edhe ndërmarrjet mikro e të 
vogla. 

Në shumë pjesë të botës, FinTech ka arritur konsumatorë që më parë 
nuk ishin të mbuluar nga sistemi financiar. Shumë njerëz kanë qasje 
në shërbimet financiare nëpërmjet telefonave celularë. Shumë vende 
në zhvillim kanë gjetur mënyra për të bërë përparime thelbësore në 
aspektin e përfshirjes financiare. Politikat në këtë aspekt mund të 
ndihmojnë për promovimin e kulturës financiare - përfshirë kulturën 
financiare për instrumente FinTech - si dhe në drejtim të shërbimeve 
qeveritare të digjitalizuara.

Duke parë sërish Shqipërinë, përfshirja financiare është relativisht 
e ulët; rreth 60% e popullsisë nuk ka një llogari bankare dhe paraja 
fizike dominon në ekonomi. Rreth 95% e transaksioneve kryhen 
me para fizike. Në të njëjtën kohë, ekziston një sektor në zhvillim 
i FinTech; ka kompani që ofrojnë kuleta digjitale, edhe pse ndikimi i 
tyre deri tani është relativisht i vogël.
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Grafik 8 Monitorimi i zhvillimeve

(V) Monitorimi nga afër i zhvillimeve

• Mbështet zhvillimin e politikës
• Fikson mundësitë; zbut rreziqet

+ -

Një aspekt tjetër i Agjendës FinTech të Balit ka të bëjë me nevojën 
për të monitoruar nga afër zhvillimet e ndryshme që ndodhin. 
FinTech ndryshon me shpejtësi dhe kuadrot aktuale që mund të 
përdorin bankat qendrore dhe autoritetet e tjera për monitorimin e 
zhvillimeve në tregjet financiare mund të mos jenë të mjaftueshme. 
Ata nuk mund të mbledhin informacion për të gjitha aktivitetet e reja 
ose produktet e reja. Prandaj, angazhimet aktive me pjesëmarrësit në 
tregjet financiare mund të jenë të dobishme për të krijuar një forum 
për dialog dhe për shkëmbimin e informacionit me kompanitë e reja.

Grafik 9 Përshtatja e kuadrit rregullator dhe praktikave mbikëqyrëse

(VI) Përshtatja e kuadrit rregullator dhe praktikave mbikëqyrëse
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Elementi 6 i Agjendës FinTech të Balit bën thirrje për përshtatjen 
e kuadrit rregullator dhe praktikave mbikëqyrëse. Në thelb të 
sistemeve financiare qëndron besimi. Dhe kornizat rregullatore 
sigurojnë ose ndihmojnë ofrimin e besimit. Konsumatorët shpesh 
u besojnë ofruesve të shërbimeve financiare, sepse ata e dinë se 
këta janë të rregulluar dhe të mbikëqyrur. Kuadri rregullator është i 
rëndësishëm për të mbështetur hyrjen e sigurt të produkteve të reja 
dhe aktiviteteve të reja ose modeleve të biznesit. 

Për sa i përket Shqipërisë, mbrojtja e konsumatorit duhet të jetë 
një shqetësim kryesor. Familjet të cilat nuk kanë një llogari bankare 
mund të mendojnë se kanë pak mundësi, përveçse të përdorin një 
produkt të ri që është i disponueshëm për ta. Në të njëjtën kohë, 
kultura financiare është relativisht e ulët dhe ofruesit e rinj nuk mund 
të ofrojnë gjithmonë produkte të sigurta. Kjo e vendos peshën për 
të mbrojtur konsumatorët mbi mbikëqyrësit financiarë - siç po bëjnë 
në fakt autoritetet. Për shembull, autoritetet shqiptare kanë nxjerrë 
një këshillë që paralajmëron investitorët rreth rreziqeve të investimit 
në produkte të reja si Bitcoin. Në të njëjtën kohë, duhet të ketë 
edhe një lloj qëndrimi të hapur për të parë përfitimet, duke pasur 
parasysh nevojën për të promovuar risinë. Prandaj, disa vende po 
konsiderojnë ose zbatojnë sandbox-in rregullator dhe qasje të tjera 
për të nxitur zhvillimet në një mënyrë të sigurt.

Grafik 10 Ruajtja e integritetit financiar

(VII) Ruajtja e integritetit financiar

AML/CFT RegTech
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Ruajtja e integritetit financiar është elementi vijues i agjendës. Disa 
aplikacione të FinTech, sidomos kriptomonedhat, paraqesin rreziqe 
në lidhje me mundësitë për pastrimin e parave dhe për financimin 
e terrorizmit. Ky është një shqetësim për Shqipërinë ashtu siç edhe 
për vende të tjera. Në të njëjtën kohë, FinTech mund të aplikohet për 
të ndihmuar në reduktimin e disa prej këtyre rreziqeve, për shembull 
duke reduktuar përdorimin e parave fizike.

Grafik 11 Modernizimi i kuadrit ligjor

(VIII) Modernizimi i kuadrit ligjor
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Pika 8 ka të bëjë me rëndësinë e modernizimit të kuadrit ligjor. 
Kuadri ligjor siguron një mjedis të përshtatshëm për shumë aktivitete, 
përfshirë FinTech. Kuadri ligjor duhet të ofrojë qartësinë e nevojshme 
të asaj që është ligjore. Sidoqoftë, ajo që thonë apo nënkuptojnë 
ligjet ekzistuese nuk është gjithmonë e qartë në momentin kur 
shfaqen produkte dhe aktivitete të reja. Për shembull, nuk mund 
të ketë qartësi të plotë në lidhje me vlefshmërinë apo zbatimin e 
kontratave që kryhen nëpërmjet mjeteve elektronike, ose që janë 
rezultat i kontratave inteligjente të automatizuara. Kuadri i paaftësisë 
paguese mund të mos jetë gjithmonë i qartë në lidhje me mënyrën se 
si trajtohen fondet që janë lëvizur nëpërmjet transaksioneve peer-to-
peer. Ka shumë punë për t’u bërë në këtë drejtim. 

Për Shqipërinë ky është një territor i ri. Ashtu si në vende të tjera, 
marrja e ekspertizës së nevojshme për këto çështje është një kërkesë 
thelbësore për politikëbërësit.
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Grafik 12 Sigurimi i stabilitetit të sistemit monetar dhe atij financiar

(IX) Sigurimi i stabilitetit të sistemit monetar dhe atij financiar
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Parimi i nëntë mbulon nevojën për të siguruar stabilitetin e sistemeve 
monetare dhe financiare. Është një konsideratë mjaft e ndryshme 
krahasuar me elementet e mëparshme. Por FinTech, duke zbehur 
dallimet midis ndërmjetësuesve dhe tregjeve, dhe duke ndryshuar rolin 
e bankave, mund të ndryshojë në thelb çdo segment të transmetimit 
monetar, dhe në këtë mënyrë edhe efektivitetin e politikës monetare. Kjo 
është një temë e gjerë dhe komplekse që shkon përtej këtij prezantimi. 
Megjithatë, ajo ngre pyetje të rëndësishme për autoritetet monetare. 
A duhet ta përshtatin ata kuadrin e tyre operacional? A do të ishte 
e dobishme të emetoheshin monedha digjitale nga banka qendrore? 
Dhe, si mund të mbahet një rrjet sigurie për ruajtjen e stabilitetit të 
sistemit, kur institucionet jobanka dhe ofruesit e infrastrukturës së 
teknologjisë së informacionit janë lojtarë kryesorë? Ndoshta, këto 
nuk janë të gjitha elemente për konsiderim të menjëhershëm për 
Shqipërinë, por gjithsesi janë elemente për të cilat autoritetet duhet të 
mendojnë dhe t’i mbajnë parasysh gjatë punës së tyre.

Pika 10 ka të bëjë me qëndrueshmërinë e infrastrukturës digjitale. 
Ka një mori aspektesh që duhen marrë në konsideratë për të 
siguruar qëndrueshmërinë e vazhdueshmërisë së veprimtarisë dhe 
mbrojtjen e integritetit të të dhënave dhe të shërbimeve financiare 
në sistemet e përdorura nga FinTech. Siguria kibernetike është 
një shqetësim i madh. Mbrojtja e të dhënave individuale dhe 
institucionale, në lidhje me konfidencialitetin dhe privatësinë, 
është një tjetër shqetësim. 
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Grafik 13 Zhvillimi i infrastrukturës

(X) Zhvillimi i një infrastrukture të qëndrueshme financiare dhe e të
dhënave
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Grafik 14 Elemente të tjera të Agjendës së Balit

Elemente të tjera të Agjendës së Balit

XI. Nxitja e  Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe shkëmbimit të informacionit

XII. Forcimi i Mbikëqyrjes Kolektive të Sistemit Monetar dhe Financiar
Ndërkombëtar

Për më shumë informacion:
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-
Papers/Issues/2018/10/11/pp101118-bali-fintech-agenda

Dy elementet e fundit të Agjendës FinTech të Balit janë nxitja e 
bashkëpunimit ndërkombëtar dhe mbikëqyrja kolektive e sistemit 
monetar dhe financiar ndërkombëtar. Zhvillimet në FinTech ngrenë 
pyetje që nuk kanë vetëm rëndësi kombëtare, por edhe globale. Për 
të siguruar se po zhvillohet një kuadër efektiv rregullator për të 
trajtuar sfidat e paraqitura nga FinTech, bashkëpunimi ndërkombëtar 
merr rëndësi thelbësore. Këto janë dy fusha ku organizata si FMN-ja 
mund të luajnë një rol të dobishëm. 

Për ta përmbyllur, FinTech mund të sjellë përfitime për eficiencën në 
sektorin financiar, të ofrojë produkte dhe shërbime më të mira dhe 
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më të fokusuara dhe të thellojë përfshirjen financiare. Nga ana tjetër, 
FinTech mund të përbëjë rreziqe, për shembull, në rast se zbatimi i tij 
dëmton konkurrencën, besimin, transmetimin e politikës monetare 
ose stabilitetin financiar, ose ofron rrugë të reja për pastrimin e 
parave. Agjenda FinTech e Balit bën bashkë çështjet kryesore të cilat 
mund të merren në konsideratë nga politikëbërësit dhe komuniteti 
ndërkombëtar ndërkohë që vendet përkatëse formulojnë qasjet e 
tyre të politikave. Agjenda është me rëndësi për vendet në faza të 
ndryshme të zhvillimit të FinTech, përfshirë vende si Shqipëria, ku 
shumë aplikacione janë ende në një fazë të hershme.
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EKONOMINË E MAQEDONISË

* Emilija Nacevska, Zëvendësguvernatore, Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë. 
 Tashmë, Republika e Maqedonisë së Veriut, pas marrëveshjes së Prespës dhe ratifikimit nga 

parlamentet e vendeve përkatëse. 

Para se ta filloj prezantimin tim, dua të falënderoj Guvernatorin Sejko, 
Bankën e Shqipërisë dhe LSE-në për këtë ftesë. Kjo është hera e 
dytë që marr pjesë në Konferencën Vjetore të BSH-së. Herën e parë 
ishte në vitin 2005, kur mora pjesë në 4 konferenca ndërkombëtare 
të organizuara nga Banka e Shqipërisë. U befasova në atë kohë - 4 
konferenca në një vit. Që atëherë kanë kaluar shumë vite dhe vë re 
një përmirësim të madh, dhe për këtë më lejoni të shfrytëzoj rastin 
t’i përgëzoj organizatorët. Duhet thënë se kjo konferencë, në ditët e 
sotme, është shumë e njohur në rajon dhe më gjerë për temat shumë 
të rëndësishme dhe interesante. 

Prezantimi im i sotëm do të fokusohet mbi inovacionin financiar, 
faktorët shtytës të tij dhe rrjedhojat për ekonominë e Maqedonisë.
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Figura 1. Inovacioni në financë dhe në shërbimet e pagesave
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Avancimet teknologjike për bankingun qendror vihen re në tre fusha: 
në financë dhe në shërbimet e pagesave (FinTech); në mbikëqyrjen 
financiare (SupTech), dhe rregullim (RegTech). Së pari, teknologjia 
përgatiti terrenin për FinTech-un. E njëjta teknologji që ushqen 
FinTech-un ka potencial gjigant për të përmirësuar përputhshmërinë, 
administrimin e rrezikut, mbikëqyrjen, proceset rregullatore dhe 
vendimet politike. FinTech-u ka revolucionarizuar industrinë financiare 
që nga bankingu digjital dhe tregtimi me celular, te kriptomonedhat dhe 
blockchain-i. FinTech-u ka ndryshuar mënyrën si administrojmë paratë 
dhe investimet tona, dhe mënyrat me të cilat kompanitë e shërbimeve 
financiare takojnë dhe bashkëveprojnë me klientët e tyre. Ai sjell jo 
vetëm shumë avantazhe, por edhe sfida të reja për rregullatorët dhe 
mbikëqyrësit. Meqenëse mund të ndikojë mbi efikasitetin e masave 
makroprudenciale dhe transmetimin e politikës monetare, lind nevoja 
për zhvillimin e kuadrit rregullator të standardeve të industrisë dhe ai 
mund të krijojë rrezik për mbrojtjen e konsumatorit dhe investitorit, 
si dhe për stabilitetin financiar më gjerësisht, shoqëruar me rreziqe 
për privatësinë e të dhënave financiare kibernetike.

Këto përparime të shpejta në teknologjinë financiare janë përqafuar 
globalisht. Siç dëgjuam në prezantimin e mëparshëm, dy nga 
institucionet financiare ndërkombëtare kryesore të botës, FMN-ja 
dhe Banka Botërore, kanë një këndvështrim pozitiv të kësaj dukurie 
dhe kanë ndërtuar korniza për të mbështetur ndërgjegjësimin, për 
shkak të rolit të tij të rëndësishëm në financë.
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Figurë 2. Inovacioni në financë dhe në shërbimet e pagesave përqafuar globalisht 

Konsideratat kryesore nga kjo agjendë ofrojnë një kuadër të 
dobishëm, në mënyrë që vendet të mund të vlerësojnë opsionet e 
tyre politike dhe t’i përshtatin ato me rrethanat dhe prioritetet e tyre. 

Figurë 3. Situata FinTech në Maqedoni

Cili është mjedisi aktual i gjendjes FinTech në Maqedoni? 

Sistemi i shërbimeve financiare maqedonase është tradicional. 
Prodhimet financiare kanë pësuar shumë pak ndryshime në gjithë 
këto vite dhe në zonat rurale ka ende një qasje të kufizuar. Sektorët 
financiarë jobankarë janë të pazhvilluar, dhe shërbimet e pagesave, 
veçanërisht dërgesat e emigrantëve, janë shumë të shtrenjta. Pra, ka 
shumë vend për modernizim dhe përmirësime. 
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Cilat janë hapat e ndërmarra deri tani? Qeveria maqedonase ka marrë 
në shqyrtim mënyra të ndryshme se si vendi mund të përfitonte prej 
teknologjisë dhe inovacionit. Ajo ka krijuar një fond që akordon 
grante për iniciativa që përfshijnë zhvillime teknologjike, dedikuar 
veçanërisht bizneseve mikro e të vogla, të cilat nuk janë në gjendje të 
përfitojnë financime nga bankat. Gjithashtu, po rritet vetëdija lidhur 
me nevojën për digjitalizim në të gjitha fushat e jetës publike dhe 
të biznesit. Rëndësi të veçantë ka fakti se jemi në rrugën e duhur 
për përfshirjen e dispozitave të direktivës PSD2 në legjislacionin 
kombëtar. Kjo do t’i detyrojë bankat t’i mundësojnë shërbimet e 
pagesave dhe sistemet për ofruesit e pagesave jobanka, duke krijuar 
kështu një konkurrencë më të madhe në hapësirën e pagesave dhe 
më gjerë në sektorin bankar dhe atë të shërbimeve financiare. 

Figurë 4. Inovacioni dhe përfshirja financiare 
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Në Grafikun 4 kam krahasuar disa tregues të përfshirjes financiare 
në Maqedoni. Krahasimi është kryer duke përdorur bazën FinTech të 
të dhënave globale dhe, siç shihet në grafikun e parë, në vendin tonë, 
77% e individëve kanë një llogari bankare. Megjithatë, shërbimet 
janë të kufizuara. Ashtu si në vendet me hyrje të larta, shumica e 
maqedonasve e marrin pagën në llogari bankare, por ata preferojnë 
të përdorin para në dorë për të kryer pagesa. Në të kaluarën kemi 
marrë disa masa administrative dhe sipas legjislacionit në fuqi, 
kompanitë e kanë të ndaluar t’i paguajnë nëpunësit me para në dorë. 
Megjithëse kjo e rriti përqindjen e individëve që kanë një llogari 
bankare, përgjithësisht ata preferojnë t’i tërheqin paratë nga llogaria 
dhe t’i paguajnë faturat me para në dorë.
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Figura 5. Inovacioni financiar dhe pagesat 
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Rritet numri i personave juridikë që përdorin 
shërbime e-banking, duke filluar një numër më të 
madh transaksionesh me transfertë kreditimi (TK) 
elektronike. 

Përdorim më i lartë i telefonave celularë dhe ATM-ve 
për transferta kreditimi elektronike nga individët.

Shumica e numrit total të transaksioneve me instrument 
pagese jo në vlera monetare për vitin 2017 u zbatuan 
me pagesa me kartë (43%).

Kjo tregon një përdorim më të lartë të pagesave me 
kartë nga popullata dhe kompanitë për zbatimin e 
pagesave jo në vlera monetare në tregti.

Nga ana tjetër, në ditët e sotme personat juridikë i përdorin gjithnjë 
e më shumë shërbimet e-banking në krahasim me individët. Këto 
subjekte nisin 51% të numrit të transfertave elektronike të kreditimit, 
kryesisht nga kompjuteri, ndërsa individët nisin elektronikisht 
vetëm 20% të transfertave. Sidoqoftë, individët kanë filluar t’i 
përdorin telefonat celularë dhe ATM-të për nisjen e transfertave 
elektronike dhe ky mund të jetë tregues i një ndryshimi gradual në 
sjelljen e individëve me pagesat, në favor të përdorimit të zgjidhjeve 
teknologjike të reja në ekzekutimin e pagesave elektronike.

Figura 6. Situata FinTech në Maqedoni 
Banka Kombëtare e Maqedonisë në Qershor 2018 mbajti një seminar për 
FinTech në Maqedoni, ku morën pjesë administratorë të lartë dhe përfaqësues 
nga gjithë departamentet

Planet e menjëhershëm të veprimit

• Ngritja e një Fintech Working Group
• Edukimi dhe rritja e vetëdijes
• Koordinimi me gjithë aktorët e rëndësishëm
• Vlerësim i brendshëm dhe rajonal i zhvillimeve FinTech
• Ndërtimi i kapaciteteve brenda Departamentit Mbikëqyrës 

të BKRM-së 
• Ekzaminimi i rrezikut FinTech
• Angazhimi me Shoqatën Bankare të Rregullatorëve në 

Rajon 
• Rishikim i Kuadrit Aktual Rregullator për të Vlerësuar 

Përshtatshmërinë për FinTech 
• Standartizimi i API-t për të lehtësuar Bankingun e Hapur

Strategji reagimi me tre parime kryesore 
• Ndryshim, Koordinim, dhe Ndërtim të Kapaciteteve
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E vetëdijshme për këto probleme, në fillim të këtij viti, banka 
qendrore filloi veprimtarinë për përgatitjen e strategjisë FinTech. 
Reagimi strategjik përfshin 3 parime kryesore që duhen zbatuar për një 
perspektivë më pozitive të përparimeve teknologjike në financë. Këtu 
përfshihen: ndryshime të kuadrit rregullator për lehtësimin e zbatimit 
të strategjisë FinTech; bashkërendim ndërmjet njësive rregulluese të 
ndryshme si dhe qeverisë dhe ministrive; ngritje të kapaciteteve, duke 
krijuar vetëdije dhe mirëkuptim për FinTech-un; zhvillimi i burimeve 
njerëzore dhe teknike për të nxitur inovacionet teknologjike në 
shërbimet financiare; si dhe zhvillimi i aftësive të reja për të qenë në 
gjendje të mbikëqyrim “lojtarët” e rëndësishëm FinTech. 

Figura 7. Rregullore e re për shërbimete e pagesave (PSD2) 
PSD2 është një direktivë mbi të dhënat dhe teknologjinë, që ka si objektiv të promovojë rritjen e 
konkurrencës, inovacionit dhe transparencës, në gjithë tregun e pagesave, duke përmirësuar 
gjithashtu sigurinë e pagesa përmes internetit dhe hyrjen në llogari. 
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Veprimtaria më e rëndësishme në vendin tim, në këtë fushë – që 
përbën edhe hapin më thelbësor drejt një mjedisi të përshtatshëm për 
FinTech-un dhe inovacionin teknologjik - është zbatimi i PSD2 brenda 
rregullimit kombëtar. Projektligji i ri mbi shërbimet e pagesave është 
hartuar bashkërisht nga Ministria e Financës dhe banka qendrore, 
dhe mbështetet me ndihmë teknike nga IPA. Ne presim që ky ligj 
të miratohet nga qeveria në fund të vitit dhe pastaj t’i prezantohet 
parlamentit. Duke qenë në fazën e përgatitjes së akteve nënligjore, 
jemi duke menduar më tepër për veprimtaritë mbikëqyrëse. 

Presim që kjo rregullore e re të përmbajë kërkesa që detyrojnë 
bankat t’u japin ofruesve palë e tretë mundësinë të kenë qasje në 
llogari të klientëve, me shërbimet e pagesave të rregulluara dhe të 
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sigurta. Bankat do të jenë të detyruara t’u japin këtyre ofruesve qasje 
në llogaritë e klientëve të tyre, nëpërmjet një aplikacioni të hapur. 
Gjithashtu, klientët e bankave, si konsumatorët ashtu edhe bizneset, 
do të jenë të aftë të përdorin ofruesit palë e tretë për administrimin 
e financave të tyre. Kjo do të rrisë transparencën dhe konkurrencën 
e drejtë, si dhe do të thyejë kufijtë për shërbimet e reja të pagesave 
me përfitime për klientët. Hartimi standard i rregulloreve për 
bankat dhe ofruesit e rinj të shërbimeve të pagesave do t’u japë 
gjithashtu bankave mundësinë që të jenë inovative me shërbimet 
e reja. Gjithashtu, do të jetë më e lehtë për jobankat të hyjnë në 
treg me zgjidhje për shërbime financiare dhe ofrues palë e tretë, dhe 
ne presim që palët e treta të ndërtojnë shërbime financiare të reja 
mbi të dhënat dhe infrastrukturën e bankave, për të përmirësuar 
inovacionin, përforcuar mbrojtjen e klientit dhe sigurinë e pagesave 
në internet. 

Figura 8. Përfundimeg f

Si përfundim:

Autoritetet kompetente maqedonase, përfshirë bankën qendrore dhe 
qeverinë, po përpiqen të gjejnë mënyra se si vendi të përfitojë prej 
teknologjisë dhe inovacionit, si dhe të zhvillojnë një strategji digjitale 
më të gjerë. Qeveria ka krijuar një fond grantesh për zhvillime 
teknologjike, veçanërisht për bizneset mikro e të vogla, të cilat nuk 
janë në gjendje të thithin financime nga bankat. Gjithashtu, Ministria 
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e Teknologjisë së Informacionit dhe Administrimit ka mbajtur për 
herë të parë aktivitetin Strategjia Digjitale në Ballkanin Perëndimor, 
në prill 2018. Banka qendrore ka organizuar një konferencë në 
bashkëpunim me Bankën Qendrore të Holandës, për të ekzaminuar 
proceset globale të kalimit drejt pagesave digjitale. Gjithashtu, po 
rritet vetëdija mbi nevojën për digjitalizim në gjithë fushat e jetës 
publike dhe të biznesit. Ç’është më e rëndësishmja, jemi në fazën 
përfundimtare të zbatimit të PSD2 në legjislacionin kombëtar me një 
projektligj të ri për shërbimet e pagesave, që presim të sjellë shërbime 
financiare të reja, të mbështesë inovacionin dhe të hapë tregjet për 
“lojtarë” të rinj FinTech. 

Faleminderit!
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Ousmène Jacques Mandeng*

KRIPTOINSTRUMENTET, KLASIFIKIMI DHE 
RREGULLIMI FINANCIAR 

* Ousmène Jacques Mandeng, Studiues (Visiting Fellow) pranë LSE-së.

Si fillim dëshiroj të falënderoj Bankën e Shqipërisë për ftesën, duke 
më dhënë kështu mundësinë t’i drejtohem kësaj audience të nderuar. 

Në prezantimin tim dëshiroj të përqendrohem në trajtimin e 
rregullimit. Mbi të janë bërë referime të ndryshme, prej të cilave disa 
trajtojnë shërbimet financiare dhe disa vetë kriptoinstrumentet. Unë 
kam zgjedhur të përqendrohem tek këto të fundit, të cilat jo gjithmonë 
lidhen me shërbimet financiare. Si fillim, dëshiroj të përqendrohem 
më shumë te kriptoinstrumentet, sesa te kriptomonedhat apo 
kriptoaktivet. Në mendimin tim, termi “kriptoinstrumente” është 
përcaktim më i saktë, pasi shumë prej tyre nuk janë monedha dhe as 
aktive. Normalisht një aktiv mbart një detyrim financiar, ndërsa për 
pjesën më të madhe të kriptoinstrumenteve kjo nuk vlen. 

Shtysa për rregullim vjen më shumë nga përhapja e shpejtë dhe e 
menjëhershme e kriptomonedhave. Më e njohura ndër to është 
Bitcoin-i, i cili është vërtet monedhë. Kanë kaluar tashmë 10 vjet 
që kur ndodhi transaksioni i parë në Bitcoin. Sot ka më shumë se 
2000 kriptoinstrumente në qarkullim. Pra, ka një lloj lulëzimi të 
jashtëzakonshëm të tyre, duke sjellë një shqetësim se kjo situatë 
mund të pengojë stabilitetin financiar, në mënyrën si e njohim dhe e 
përkufizojmë tradicionalisht. 
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Çfarë duhet bërë lidhur me këtë? Paraprakisht duhet të ndaj me ju faktin 
se mbaj gjithashtu pozicionin e Këshilltarit të Lartë pranë Accenture, 
dhe jam i përfshirë në prezantimin e monedhave digjitale për bankat 
qendrore. Pra kjo temë përputhet me veprimtarinë me të cilat merrem. 
Vetëm javën që shkoi, në Londër, kam marrë pjesë në dy organizime ku 
u prezantuan monedha të reja. Kjo dëshmon se emetuesit e këtyre lloj 
monedhave janë të interesuar të rregullohen, për shkak se ata druhen 
se mungesa e rregullimit mund të shkaktojë pasiguri. Në të kundërt, 
këto do të ishin prezantime më shumë se të zakonshme instrumentesh 
në institucionet financiare dhe tregjet ekzistuese.

Ka një kërkesë për t’i rregulluar kriptoinstrumentet, megjithëse pjesa 
më e madhe e tyre normalisht nuk do të kërkonin ndonjë rregullim. 
Kjo pasi shumë kriptoinstrumente janë ato që ne zakonisht i quajmë 
kupona, si kuponat për blerje në dyqane. Thënë ndryshe janë 
pretendime për një shërbim në të ardhmen në themelin e blockchain-
it me të cilin është e lidhur monedha. Normalisht, rregullimi i këtyre 
lloje kriptoinstrumentesh nuk është diçka e dëshirueshme, kështu 
që ju lutem mbajeni parasysh këtë kur mendoni për rregullimin në 
mënyrë më të përgjithshme. 

Gjithashtu, përballemi edhe me problemin e përhapjes së shpejtë 
dhe të menjëhershme që shoqëroi rritjen e çmimit të Bitcoin në 
veçanti. Kjo ka sjellë papritur rritjen e frikës së publikut lidhur me to 
dhe shqetësimin mbi si duhet vepruar nëse situata vijon të zhvillohet 
me të njëjtin ritëm. 

Në prezantimet pararendëse u përmend tashmë Agjenda FinTech e 
Balit dhe bashkohem me mendimin se ajo përmban elemente mjaft 
të rëndësishme dhe interesante. Mesazhi kryesor që nxora prej saj 
ishte se FMN-ja dhe Banka Botërore u shprehën në favor të një 
trajtimi shumë të kujdesshëm të rregullimit të tij, duke përfituar nga 
avantazhet e mëdha që mund të ofrojë FinTech-u, në veçanti për 
tregjet në zhvillim. Ky ishte mesazhi kryesor që mora nga agjenda 
FinTech e Balit. 

Sipas Grafikut 1, rritja e çmimeve të Bitcoins ka shkaktuar një rritje 
të madhe në kapitalizimin e tregut të këtyre instrumenteve. Në 
dhjetorin e vitit të shkuar, kur çmimet e Bitcoin-it kulmuan në rreth 
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90.500 - sot është rreth 6.000 - papritur ato u bënë me të vërtetë 
shumë të rëndësishme, duke përfaqësuar më shumë se 600 miliardë 
dollarë amerikanë në kapitalizimin e tregut. 
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Figura 1
CRYPTO-INSTRUMENTS MARKET CAPITALISATION

Figura 2
CRYPTO-INSTRUMENT TYPES

Rank     
22 July 
2018

Issuer Token Classification Market 
capitalisation 

(US$ billion)

Circulation 
(number of 

coins)

Maximum supply 
(number of coins)

Description

22-Jul-18 22-Jul-18
1 �Bitcoin BTC Currency 126.9 17,164,575 21,000,000 Electronic cash. Original crypto-instrument based on a 

blockchain-based application
2 �Ether ETH Voucher 46.2 100,856,390 Unlimited Token to be used on Ethereum's decentralised platform 

for blockchain applications running smart contracts on a 
customised built blockchain. Offers possibility to issue 
own crypto-currencies.

3 Ripple XRP Voucher 17.7 39,315,683,476 100,000,000,000 Token for processing and sending payments used by 
banks and other payment providers including for cross-
border transactions

4 �Bitcoin Cash BCH Currency 13.6 17,251,625 21,000,000 Electronic cash. Hard fork of Bitcoin (all Bitcoin holders as 
of block 478558 are also owner of Bitcoin Cash)

5 �EOS EOS Security 7.1 896,149,492 1,000,000,000 Token for blockchain technology focused on scalability 
and smart contracts based on a propriatary blockchain

6 �Stellar XLM Voucher 5.3 18,766,734,471 104,125,061,584 Token for cross-border payments with focus on low-cost 
money transfers using the Stellar network

7 �Litecoin LTC Currency 4.8 57,520,357 84,000,000 Electronic cash. Based on the Bitcoin blockchain

8 �Cardano ADA Voucher 4.4 25,927,070,538 45,000,000,000 Token for smart contract blockchain platform

9 �IOTA MIOTA Voucher 2.7 2,779,530,283 2,779,530,283 Token for distributed ledger applications based on 
Tangle to build internet-of-things (connecting internet 
enabled devices)

10 �Tether USDT Collective 
investment 
scheme

2.7 2,657,140,346 3,080,109,502 Electronic cash based and backed by national 
currencies

Source: Conmarketcap.com; token websites. 22 July 2018.

Shumë kriptoinstrumente nuk janë monedha. Mendoj se është 
e rëndësishme që kjo të përmendet, pasi duket se ekziston me të 
vërtetë një hendek rregullator vetëm për ato instrumente që kanë 
karakteristika të llojit të monedhës. Nga lista e mësipërme, mund 
të shihni se shumë janë kupona e disa mund të jenë letra me 
vlerë. Dikush mund të thotë se ato që janë letra me vlerë duhet të 
rregullohen si të tilla; për ato që janë monedha, do të duhet të gjejmë 
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një zgjidhje (pikërisht këtu unë shoh hendekun rregullator); dhe ato 
që përfaqësojnë skema të instrumenteve kolektive duhet gjithashtu 
të rregullohen si të tilla. Mendoj se pikërisht këtë po kërkon edhe 
industria sot.

Lidhur me historinë rregullatore, për ilustrim, dëshiroj t’ju tregoj një 
ngjarje të shkurtër që mendoj se do të ishte me interes. Përhapja e 
shpejtë e kriptomonedhave është si një kambanë për të kujtuar se 
çfarë ndodhi në shekullin XIX, kur u prezantuan kartëmonedhat. 
Ishte një inovacion i madh që u shoqërua me shqetësime të ngjashme 
me këto të sotmet për kriptoinstrumentet. Kështu, u miratua dhe 
implementua një kuadër i ri rregullator, u krijuan institucione të 
reja, dhe në Evropën kontinentale u krijuan bankat qendrore, më 
së shumti për të rregulluar kartëmonedhat. Pra, ne jemi përballur 
që më parë me një valë inovacioni monetar dhe mendoj se ky është 
një shembull i mirë i integrimit funksional të një risie në një sistem 
ekzistues. 

Në lidhje me parimet rregullatore - po përdor një përqasje tepër 
konservatore - duhet të ofrohet mbrojtje për konsumatorin me të 
gjitha masat dhe elementet e sigurisë. Në këtë qëndrim timin nuk 
ka asgjë për t’u habitur, pasi gjendemi përballë një situate mjaft 
të ndërlikuar - nuk dimë me saktësi se çfarë karakteristikash kanë 
kriptoinstrumentet dhe, në mendimin tim, ky është një problem 
thelbësor për ngritjen e një kuadri rregullator konstruktiv mbi to. 

Një propozim i thjeshtë do të ishte të krijonim një klasifikim të qartë 
të kriptoinstrumenteve për të qenë në gjendje më pas t’i rregullojmë 
ato. Ato mund të jenë vetëdeklaruese dhe duhet të bazohen në një 
kod sjelljeje, apo mbi disa kritere transparente dhe të verifikueshme, 
në dispozicion të publikun. Tashmë ekzistojnë shembuj konkretë 
të këtyre klasifikimeve - diçka të ngjashme ofron Shoqëria e 
Tregut Bullion në Londër, ashtu si edhe BIS-i sa i përket këmbimit 
valutor. Pra, mendoj se së pari duhet të identifikojmë se çfarë janë 
kriptoinstrumentet, me kritere transparente dhe të qarta, dhe më pas, 
do të kemi bazën e nevojshme për të filluar me kuadrin rregullator, 
sipas mënyrës së vjetër. 

Faleminderit!
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PANELI I GUVERNATORËVE:

 CILAT JANË SFIDAT KRYESORE 
PËR EKONOMITË E VOGLA NË 

KËTË “NORMALE TË RE”?

Moderator: Ricardo REIS, A.W. Phillips Profesor i Ekonomisë, LSE

Panelistët (në rend alfabetik):
Már GUÐMUNDSSON, Guvernator, Banka Qendrore e Islandës

Sokol HAVOLLI, Zëvendësguvernator, Banka Qendrore e 
Republikës së Kosovës

Gent SEJKO, Guvernator, Banka e Shqipërisë 
Senad SOFTIĆ, Guvernator, Banka Qendrore e Bosnje-Hercegovinës

Sandra ŠVALJEK, Zëvendësguvernator, Banka Kombëtare e Kroacisë
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PANELI I GUVERNATORËVE

Ricardo Reis: Le të nisim sesionin e radhës: “Paneli përmbyllës në 
tryezën e rrumbullakët të guvernatorëve”.

Është vërtetë kënaqësi të jem pjesë dhe të drejtoj këtë panel kaq 
të veçantë. Gjatë ditës janë diskutuar tema të shumta dhe të gjitha 
prekën përvojën e vendeve të ndryshme. Në këtë panel kemi 
kënaqësinë dhe privilegjin të kemi drejtuesit e bankave qendrore të 
ndajnë përvojat e tyre, mësimet e nxjerra dhe sfidat, gjatë trajtimit të 
çështjeve të ndryshme. Mendoj se kjo është një mënyrë e shkëlqyer 
për të mbyllur ditën. 

Për shkak të kohës nuk do të zgjatem në prezantime. Do të nisim panelin 
menjëherë sipas radhës së përcaktuar në program. Secili guvernator 
do ta marrë fjalën katër herë - çdo herë nga 10 minuta - pra pasi të 
mbarojnë raundin e parë do t’i përgjigjen pyetjeve nga publiku dhe do 
vijojnë kështu edhe në raundin e dytë e të tretë, nëse na premton koha. 

Pa e zgjatur, kam kënaqësinë t’i jap fjalën Guvernatorit të Bankës së 
Shqipërisë, z. Gent Sejko. 

Guvernatori Sejko: Faleminderit Profesor Reis. Ka qenë një ditë 
shumë e gjatë dhe shpresojmë të jemi koncizë dhe të përmbledhim 
të gjitha mendimet tona në mënyrë sa më efektive. 
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Si fillim dëshiroj të flas shkurtimisht për politikën monetare, përvojën e 
Shqipërisë, dhe për disa ngjashmëri me rajonin. Më pas, do të vijoj me 
këndvështrimin tonë mbi “normalitetin e ri” dhe zhvillimet e reja, dhe 
në përfundim do të bëj një përshkrim të situatës së stabilitetit financiar. 

Shqipëria ka kaluar kohë të vështira, veçanërisht në periudhën pas 
krizës. Në fillim, ne i bëmë ballë pasojave emergjente të krizës së vitit 
2008 dhe menduam se ishim imunë ndaj saj, pasi jemi relativisht pak 
të integruar me tregjet botërore. Por, në të vërtetë, duke filluar nga 
viti 2011 filluam t’i ndjenim pasojat e krizës globale financiare dhe 
ekonomike. 

Ndikimi më i rëndësishëm i krizës në sektorin financiar ishte rritja 
e kredive me probleme në një nivel shqetësues, duke arritur 25% të 
stokut të kredive totale, në tremujorin e tretë të vitit 2014. 

Efektet negative të krizës financiare globale u bënë të qarta në 
fillim të vitit 2009, kur rritja ekonomike nisi të ngadalësohet dhe 
ne u përballëm me një dobësim të shpejtë të monedhës vendase 
ndaj euros. Për disa vite para krizës, PBB-ja ishte rritur me norma të 
kënaqshme. Ajo madje shënoi një rritje prej 7.5% në vitin 2008. Por, 
në vitet pasardhëse, normat e rritjes ekonomike u përgjysmuan, për 
shkak të konsumit dhe investimeve të dobëta dhe perspektivave të 
zymta të rritjes ekonomike në vendet e rajonit. Që prej janarit 2009, 
Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare lehtësuese, duke 
ulur normën bazë të interesit 20 herë. Sot, ajo qëndron në nivelin më 
të ulët historik prej 1%, nga 6.25% që ishte në vitin 2008. 

Arsyeja kryesore për uljen e normës bazë të interesit ka qenë nxitja e 
kreditimit bankar dhe rritja e konsumit të brendshëm. Sot, mund të 
themi se kjo ka funksionuar në një farë mënyre; kemi një transmetim 
relativisht të mirë të politikës sonë monetare, veçanërisht nëse shohim 
kredidhënien bankare në monedhën vendase. Nga ana tjetër, duhet 
vënë në dukje se transmetimi i plotë ndaj zgjerimit monetar dhe të 
kredisë mbeti disi i kufizuar, si rezultat i efekteve të bilancit të sektorit 
privat dhe nivelit të lartë të euroizimit në ekonominë shqiptare. 

Euroizimi është i pranishëm si në ekonominë reale, ashtu edhe në 
sektorin financiar. Megjithëse niveli i euroizimit ndër vite ka rënë në 
mënyrë të konsiderueshme, ai ende mbetet shqetësues. Për shembull, 
deri në vitin 2008, kreditë në monedhë të huaj përbënin më shumë 
se 70% të tepricës së kredisë bankare. Megjithëse norma aktuale ka 
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rënë në rreth 50%, veprimet e politikës monetare duhet të forcohen, 
në mënyrë që të transmetojnë efektet e dëshiruara.

Megjithatë, politika jonë monetare lehtësuese ka pasur efekt 
pozitiv, duke çuar në ulje të normave të interesit të tregut dhe në 
rritje të stokut të tepricës së kredisë në lek. Përveç kësaj, Banka e 
Shqipërisë ka prezantuar dhe zbatuar njëkohësisht një tërësi masash 
makroprudenciale që kishin për qëllim nxitjen e kredidhënies 
bankare në ekonomi. Këto masa lidheshin me nivelin e kërkesës për 
kapital, me qëllim sigurimin e lehtësimit të përkohshëm të kapitalit 
rregullator për të gjitha bankat që jepnin kredi brenda intervalit 
të dëshiruar, sipas përcaktimit nga Banka e Shqipërisë. Bankat e 
nivelit të dytë ishin disi ngurruese kur ne prezantuam masat e reja 
makroprudenciale, por ato kanë dhënë rezultate pozitive. Aktiviteti 
kreditues i bankave është rritur disi, dhe ç’është më e rëndësishmja, 
kjo rritje ka ardhur nga kreditimi bankar në monedhën vendase, 
pavarësisht nivelit të euroizimit të aktiveve dhe detyrimeve. 

Instrumente shtesë makroprudenciale janë prezantuar për të rritur 
efektivitetin e mbikëqyrjes bankare, si dhe për të zgjeruar bazën e 
depozitave të siguruara. Kohët e fundit, janë zbatuar ndryshime 
në kërkesat për likuiditet dhe rezervën e detyrueshme, si dhe për 
transparencën bankë-klient, për të trajtuar rreziqet potenciale të nivelit 
të lartë të euroizimit në sektorin financiar dhe në ekonominë reale. 

Gjithashtu, jemi përballur me një mbiçmim të shpejtë të monedhës 
vendase, që mund të jetë shkaktuar nga disa faktorë. Siç dëgjuat 
tashmë gjatë sesionit të mëngjesit, Shqipëria po kalon një moment 
shumë pozitiv të rritjes ekonomike. Gjatë viteve 2012-2015, 
Prodhimi i Brendshëm Bruto u rrit me 1 ose 2 % në vit. Në 2018, 
ne presim që ai të kalojë nivelin 4%. Analiza jonë tregon se një 
rritje e tillë e fuqishme mund t’i atribuohet niveleve më të larta të 
investimeve, investimeve të huaja direkte, konsumit të brendshëm, 
dërgesave të përmirësuara të emigrantëve dhe një progresi të 
rëndësishëm në sektorin e turizmit. Të gjithë këta faktorë kanë 
kontribuuar në rritjen ekonomike, por njëkohësisht kanë gjeneruar 
flukse të konsiderueshme hyrëse në monedhë të huaj, veçanërisht 
në euro, përderisa Eurozona është partneri ynë kryesor tregtar. Si 
rezultat, këto zhvillime kanë shkaktuar presion të konsiderueshëm 
në tregun valutor, i cili e bën lekun të mbiçmohet ndaj niveleve të tij 
më të mira historike. Ky mbiçmim i fortë mund të çojë në rreziqe të 
konsiderueshme ndaj objektivit tonë të inflacionit dhe mund të ketë 
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ndikim negativ në stabilitetin ekonomik dhe financiar në të ardhmen. 
Kështu që, ne po e monitorojmë me kujdes situatën. 

Lidhur me këtë, Banka e Shqipërisë po përpiqet të ruajë një politikë 
monetare lehtësuese, pranë kufirit më të poshtëm. Pavarësisht 
sfidave që vijnë nga niveli i lartë i euroizimit, transmetimi i politikës 
monetare aktuale në ekonomi perceptohet si i përshtatshëm për të 
arritur objektivat tanë të politikës monetare dhe nivelin e synuar të 
inflacionit. Ne vlerësojmë se qëndrimi aktual i politikës monetare 
dhe ndërhyrjet e tjera makroprudenciale janë të mjaftueshme për të 
mbyllur hendekun negativ të prodhimit dhe për të arritur objektivin 
e inflacion prej 3% në vitin 2020. Ndoshta, në një të ardhme jo të 
largët, mund të shkojmë drejt normalizimit të qëndrimit të politikës 
sonë monetare, domethënë të fillojmë të rrisim normat, nisur nga 
të dhënat që na mbështesin për të kuptuar ecurinë e aktivitetit 
ekonomik dhe prognozat më të fundit ekonomike. 

Gjithashtu, rezultatet kanë qenë mjaft të kënaqshme sa i përket 
stabilitetit financiar. Tregu financiar është i qetë dhe i gjithë sistemi, 
i cili mbizotërohet nga bankat (më shumë se 90%), aktualisht është 
i mbikapitalizuar dhe ka likuiditet të mjaftueshëm. Të gjitha kreditë 
me probleme mbulohen mjaftueshëm me provigjione. Vite më parë, 
bankat mund të kenë vuajtur lidhur me përfitueshmërinë, por ato 
kanë përthithur humbjet dhe sot kanë një nivel të mirë kapitali dhe 
fitimi. Sistemi bankar kaloi një fazë të vështirë pas krizës. Megjithatë, 
ai arriti t’ia dalë mbanë me sukses dhe të mbetet i sigurt ndaj të gjitha 
vështirësive me të cilat u përball. 

Sot, po përballemi me një problem tjetër. Pjesa më e madhe e bankave 
të nivelit të dytë që veprojnë në Shqipëri i kanë qendrat e tyre në vendet 
e Eurozonës. Disa prej tyre - Societe Generale, Credit Agricole dhe 
dy banka greke - janë larguar nga vendi. Përballë kërkesave të reja 
rregullatore nga ABE (EBA) dhe si rezultat i masave të BQE-së, ato 
arritën në përfundimin se modeli i veprimtarisë së tyre nuk është më 
i zbatueshëm në rajon. Ato po ecin drejt reduktimit të veprimtarisë 
(deleveraging) dhe po tërhiqen jo vetëm nga Shqipëria, por nga i gjithë 
rajoni. Ky zhvillim ka krijuar pak çrregullim në tregun financiar, duke 
penguar rritjen e kredisë, e cila ishte në përpjekje për rimëkëmbje pas 
një periudhe rritjeje të ngadaltë, për shkak të kërkesës së dobët agregate. 
Ky zhvillim shton një tjetër pikëpyetje, një problem tjetër të madh 
për bankën qendrore. Kush do t’i zëvendësojë ato? Cilët do të jenë 
aksionarët e rinj? Ne kemi nevojë për aksionarë me përvojë bankare. 
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Në këtë drejtim, ne forcuam mbikëqyrjen bankare, duke miratuar 
masa prudenciale dhe vigjilencën e duhur, si dhe rritëm kërkesat 
rregullatore, me qëllim që të kemi aksionarë më të mirë. 

Për ta përmbledhur, fokusi ynë është të ruajmë qëndrimin e politikës 
sonë monetare lehtësuese, ndoshta deri në vitin 2020, me qëllimin 
kryesor që të arrijmë objektivin e inflacionit dhe të nxisim rritjen 
ekonomike. Ndërkohë, kuadri ynë makroprudnecial dhe mbikëqyrës 
ka për qëllim të përmirësojë transmetimin e politikës monetare, dhe 
të reduktojë nivelin e euroizimit në sektorin financiar. Ne duhet të 
përdorim instrumentet në mënyrë më efektive, të ruajmë stabilitetin 
e çmimeve dhe atë financiar dhe të forcojmë besueshmërinë 
e ekonomisë sonë dhe të sektorit bankar. Kjo është shumë e 
rëndësishme, pasi përbën burimin kryesor financiar në ekonomi. 

Për sa i përket perspektivës fiskale, ndërsa kjo është detyrë e Ministrisë 
së Financave dhe Ekonomisë, dua të theksoj se fokusi i politikës fiskale 
është konsolidimi i buxhetit. Borxhi publik bruto shënoi rreth 74% të 
PBB-së në 2015, dhe ka ardhur në rënie me disa pikë për qind. Vitin e 
kaluar, Parlamenti miratoi një rregull fiskal që ka për qëllim të ulë nivelin 
e borxhit, në mënyrë që, në afat të mesëm, ai të mbahet poshtë nivelit 
60% të PBB-së. Ky është një objektiv tepër ambicioz, që sigurisht do të 
ndihmojë efektin e politikës monetare, pasi sa më i ulët të jetë borxhi, 
aq më efektiv është transmetimi i politikës monetare. 

Ky ishte këndvështrimi im për situatën në Shqipëri, i përmbledhur 
në pak fjalë. 

Faleminderit!

Ricardo Reis: Ky ishte një përshkrim i shkëlqyer! Faleminderit 
shumë Guvernator! Tani të dëgjojnë Guvernatorin e Bankës së 
Islandës, z. Guðmundsson. 

Guvernatori Guðmundsson: Faleminderit Profesor Reis! Më lejoni 
gjithashtu të falënderoj Guvernatorin Sejko dhe skuadrën e LSE-së, 
për ftesën që më bënë për t’u bërë pjesë e kësaj konference. Më lejoni 
të ndaj me ju faktin që kjo është vizita ime e dytë në Shqipëri. Kam 
qenë këtu në mes të viteve 2000, kur ende punoja për BIS-n. Në atë 
kohë, Shqipëria po shqyrtonte idenë e prezantimit të një objektivi 
inflacioni dhe unë mbajta një prezantim në një konferencë mbi këtë 
temë, ku Marko Škreb ishte një nga organizatorët. Tani po dëgjoj 
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që Shqipëria e ka vendosur objektivin dhe në këtë ka arritur sukses 
të dukshëm. Mendoj se pas kësaj konference, nuk keni pse të bëni 
ndryshime të mëdha - duhet të vazhdoni më tej punën e shkëlqyer të 
kryer deri më sot në drejtime të ndryshme. 

Do të trajtoj shkurtimisht dy çështje të ndërlidhura që kanë të bëjnë 
me ambientin global me të cilin përballen ekonomitë e vogla e të 
hapura që përpiqen të jenë të integruara financiarisht.

Nuk do të zgjatem shumë sepse folës të tjerë të nderuar e përshkruan 
më së miri në prezantimet e tyre. Sa më e integruar financiarisht me 
pjesën tjetër të botës të bëhet një ekonomi e vogël e hapur, aq më 
pak kontroll ka mbi normat e interesit afatgjata. Ajo mund të vendosë 
norma interesi afatshkurtra, dhe në periudhën afatmesme, të arrijë 
çfarëdo objektivi inflacioni, por mekanizmi i transmetimit funksionon 
kryesisht nëpërmjet kanalit të kursit të këmbimit.

Kjo nuk do të përbënte problem në qoftë se kurset e këmbimit do 
të “silleshin si duhet”, por ne jemi të ndërgjegjshëm se nuk ndodh 
gjithmonë kështu. Ato kanë luhatshmëri të madhe dhe mund të 
ndikohen nga flukset e larta dhe të luhatshme të kapitalit, të cilat 
nxiten nga faktorë shtytës. Prandaj, lëvizjet në kursin e këmbimit 
mund të mos lidhen me fondamentet dhe për pasojë të kenë efekte 
destabilizuese mbi ekonominë. Dikur thuhej që një kurs fleksibël 
këmbimi ishte kusht i mjaftueshëm për një politikë monetare të 
pavarur. Në kushtet aktuale, mendoj që nuk është më kështu, 
veçanërisht nëse merren në konsideratë aspektet e stabilitetit 
financiar. Problemi ndërlikohet nëse luhatjet e kursit të këmbimit 
ndërveprojnë keq me dobësitë e sektorit financiar si: mospërputhje 
të monedhës, tregje të brendshme jo të zhvilluara të kapitalit etj.

Ka dy aspekte të integrimit financiar: së pari, aspekti ligjor; dhe së 
dyti, ai ekonomik. Ne mund t’i heqim brenda ditës kufizimet ligjore 
mbi lëvizjet e kapitalit. Por arritja në fazën e integrimit financiar të 
përsosur në kuptimin ekonomik është pjesërisht një proces i nxitur 
nga tregu, gjë që do kohë. Çfarë u vu re para krizës financiare globale 
ishte që shumë vende po i afroheshin kësaj faze. Në të njëjtën kohë, 
sistemi monetar dhe financiar ndërkombëtar kishte shumë mangësi, 
pasi reflektonte ekonominë globale ashtu siç ishte, kur flukset nga 
jashtë të kapitalit ishin shumë më të vogla dhe problem përbënin 
zhbalancimet e llogarisë rrjedhëse. Sot, më problematike janë 
zhbalancimet e llogarisë kapitale.
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Reformat në sistemin monetar dhe financiar ndërkombëtar natyrisht 
do të ndihmonin në këtë drejtim. Unë kam shpresa për përparime 
në këtë fushë, pas raportit të përgatitur nga Grupi i Personave 
Eminentë i G201 “Për Qeverisjen Financiare Globale”, por ende 
asgjë nuk është e sigurt.

Nëse ngremë pyetjen: çfarë duhet të bëjnë ekonomitë e vogla e të 
hapura për këtë mungesë reformash ndërkombëtare? Opinionet 
e mia mbi çështjen i kam krijuar në bazë të informacionit që kam 
mbledhur nga përvoja ime në Islandë dhe puna ime në BIS.

Ne nuk mund të tërhiqemi plotësisht nga integrimi financiar 
ndërkufitar, sepse ai sjell përfitime të mëdha për ekonomitë e vogla 
e të hapura. Pjesëmarrja në një bashkim të madh monetar natyrisht 
do ta zvogëlonte së tepërmi problemin, pasi bashkimi do të kishte 
kontroll më të madh mbi kushtet financiare, sesa një ekonomi e 
vogël e vetme. Por, kjo ka argumentet e saj pro dhe kundër, të cilat 
për arsye të mungesës së kohës nuk mund t’i diskutoj këtu. Gjithsesi, 
mbetet një zgjidhje që është zbatuar në një shkallë të konsiderueshme 
në Islandë dhe që unë e quaj “shënjestrimi i inflacionit plus”. Ne 
kombinojmë shënjestrimin e inflacionit fleksibël, i cili mendoj është 
- të paktën për një vend si i imi - opsioni më i mirë, me një luhatje 
të administruar dhe jo të lirë. Gjithashtu, përdorim ndërhyrjet në 
këmbimin valutor. Kemi përmirësuar politikën mikroprudenciale, 
veçanërisht për sa i përket rrezikut nga këmbimi valutor, si dhe 
kemi krijuar qëndrueshmëri nëpërmjet rezervës së konsiderueshme 
valutore dhe një sistemi bankar të mirëkapitalizuar; kemi zhvilluar 
një politikë makroprudenciale me një kuadër për mbikëqyrje dhe 
përdorim të instrumenteve shtesë. Megjithatë, ndonjëherë e gjithë 
kjo nuk është e mjaftueshme, sepse flukset e kapitalit me të cilat 
mund të përballemi mund të jenë tepër të mëdha pikërisht atëherë 
kur të gjitha instrumentet e politikës në dispozicion janë përdorur, 
në përputhje me nevojat e ekonomisë së brendshme - FMN-ja i quan 
këto politika ekonomike të garantuara. Në këtë lloj situate, mund 
të jetë e nevojshme të bëjmë një hap më tutje dhe të përdorim të 
ashtuquajturat instrumente të administrimit të fluksit të kapitalit.

Një instrument i tillë është përdorur kohët e fundit në Islandë, për 
arsye se ne kemi një normë interesi konsiderueshëm më të lartë se 
pjesa tjetër e botës, pasi ekonomia jonë po rritej më shpejt se pjesa 
tjetër e botës. Diferenca e madhe e normave të interesit – bëhet fjalë 

1 Për më shumë shih: About the G20 Eminent Persons Group on Global Financial Governance.
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për afërsisht 5 pikë përqindje - po tërhiqte shumë kapital, prandaj 
t’i bërë ballë, ne shtuam një kërkesë të veçantë për rezervën, gjë që 
funksionoi më së miri.

Përveç kësaj, na duhet një kuadër institucional që nxit situatën e 
përgjithshme, dhe kjo na kthen pas tek ajo që përmendi më parë 
Charles Wyplosz, lidhur me mbingarkesën e politikës monetare. 
Raporti i Grupit të Personave Eminentë flet për hartën e administrimit 
të rrezikut në nivel global. Një hartë e tillë duhet gjithashtu edhe në 
nivel kombëtar. Kjo do të thotë që nuk mjafton thjesht të shqyrtojmë 
politikën monetare, pa qenë nevoja të shqetësohemi për çështje të 
tjera. Si Guvernator, unë duhet të mendoj se cilat janë efektet dytësore 
të veprimeve tona dhe të bashkërendoj gjithçka me qeverinë, apo me 
mbikëqyrësit. Ekziston një plan për të bashkuar politikën prudenciale 
dhe mbikëqyrjen financiare brenda bankës qendrore.

Si përfundim, nëse ekonomitë e vogla e të hapura ndjekin politika 
të tilla heterodokse, a duhet që ato të lihen të lira të bëjnë çfarë të 
duan? Nuk jam i sigurt që kjo rrugë është e përshtatshme për llojin 
e sistemit financiar ndërkombëtar që duam, në periudhën afatgjatë. 
Organizatat ndërkombëtare duhet t’i stimulojnë ato më tepër, 
por gjithashtu duhet të monitorojnë përdorimin, për shembull, të 
instrumenteve të kontrollit të kapitalit dhe administrimit të flukseve 
të kapitalit. Institucionet si BE-ja dhe FMN-ja duhet të bëhen më 
fleksibël në këtë pikë. Disa politika duhet të rimendohen duke 
mbajtur parasysh krizën. Ne po kalojmë situata nga të cilat mund të 
mësojmë shumë dhe nuk duhet të tregohemi dogmatikë.

Jam dakord me shqetësimet mbi kontratat e shkëmbimit të dollarit 
amerikan (US dollar swaps). A do të ekzistojnë ende kur të përballemi 
me krizën e ardhshme? Këtë e vlerësoj si një shqetësim të drejtë, 
pasi i druhem idesë se çfarë do të kishte ndodhur në Evropë dhe 
më gjerë, sikur ato të mos ishin ofruar. Megjithatë, për vende të 
vogla, ka mundësi zgjedhjeje të tjera. Ato mund të qëndrojnë larg 
nga sistemet bankare të mëdha ndërkombëtare me bilance të larta 
në monedhë të huaj. Këtë kemi bërë në Islandë pas krizës. Çmimi 
për këtë zgjidhje është të përdorësh më tepër bankat e huaja për 
operacionet ndërkombëtare, por rreziqet që të vë përballë alternativa 
tjetër janë të papërballueshme. 

Ka ardhur koha të ribëjmë vetësigurimin. Por, kriza e fundit na 
mësoi se kjo duket bërë duke dhënë një alternativë të vlefshme, e 
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jo duke “predikuar”. Po, vetësigurimi mund të jetë zgjedhja e duhur 
- nëse nuk ke një rrjet sigurues, më mirë vetësigurimi sesa asnjëfarë 
sigurimi. Presidenti i Indonezisë tha në takimin e FMN-së që “Dimri 
po vjen”. Ai nuk po fliste për një dimër si ai shqiptar, por për dimrin 
në kuptimin që ka në veprën “Froni i Shpatave”. Mbetet për t’u 
parë, nëse “profecia” e tij do të përmbushet. Megjithatë ia vlen të 
mendojmë mbi çfarë mund të bëjmë nëse dimri vjen vërtet? Çfarë 
do të bënit për të mbajtur shtëpinë në rregull? Duhet të furnizoheni 
me rezerva ushqimore, duhen mbyllur dritaret, duhet përforcuar 
struktura e shtëpisë etj. Këto masa duhen marrë edhe nëse dikush 
ju vjen në ndihmë në rast emergjence. Nuk ka pse të rrezikoni. Ky 
dikush mund të mendojë që, meqenëse nuk u vetësiguruat, atëherë 
nuk jeni më në shtëpi. Prandaj, vetësigurimi dhe marrëveshjet e 
bashkëpunimit mund dhe duhet të bashkëveprojnë, deri në një farë 
mase, duke u siguruar ekonomive të vogla e të hapura liri veprimi.

Faleminderit!

Ricardo Reis: Faleminderit për mendimin tuaj! Fjalën ia jap 
Guvernatorit	Softić.

Guvernator Softić: Të nderuar z. Reis, kolegë Guvernatorë, zonja 
dhe zotërinj,

Është kënaqësi dhe privilegj i madh për mua të marr pjesë në 
konferencën e sotme të organizuar bashkarisht nga Banka e 
Shqipërisë dhe London School of Economics and Political Science 
me titull: Politika Monetare, Integrimi Ekonomik dhe “Normaliteti i 
Ri”. Padyshim që kjo temë është tepër e rëndësishme. Në fokus është 
diskutimi mbi bashkimin e Evropës Juglindore (EJL) me Bashkimin 
Evropian (BE). Çfarë mund të jetë më e rëndësishme për të ardhmen e 
vendeve tona? Pas rënies së murit të Berlinit, rreth tre dekada më parë, 
bashkimi i rajonit tonë me BE-në dukej si diçka e padiskutueshme 
që do të ndodhte shumë shpejt. Pas përshtatjes fillestare me bazat e 
ekonomisë së tregut, konvergjenca ishte (relativisht dhe në varësi të 
vendit) e shpejtë. Por, si gjithmonë në histori, proceset nuk janë as 
të thjeshta as lineare. Kriza financiare globale (KFG) e ka ndryshuar 
botën në të cilën jetojmë, sidomos për ne, bankierët qendrorë. Në fakt, 
sikurse e theksuan organizatorët në informacionin për konferencën, 
është koha që të rishqyrtojmë seriozisht përvojat tona të mëparshme, 
si edhe disa nga sfidat e ardhshme.
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Në vazhdim të fjalës sime, do të përqendrohem te komentet e mia 
mbi informacionin e marrë nga organizatorët. Më lejoni t’i shtjelloj 
këto çështje në vijim.

1. Cilat janë pasojat e ndryshimeve të politikës monetare të vendeve të zhvilluara 
pas KFG-së për Bankën Qendrore të Bosnje-Hercegovinës (BQBH) dhe mbi 
vetë Bosnje-Hercegovinën?
 
Bosnje-Hercegovina është një vend me ekonomi të vogël e hapur që 
dëshiron të jetë pjesë e BE-së e mandej edhe e Eurozonës. Ky është 
objektivi ynë strategjik. Ne kemi aplikuar për anëtarësim në BE dy 
vjet e gjysmë më parë dhe mbajmë ende statusin e vendit kandidat 
potencial, por shpresojmë të bëhemi shpejt një vend kandidat. 
Bashkimi me BE-në ka gjasa të jetë një proces i gjatë, meqenëse 
askush nuk pret që vendet e EJL-së të bëhen anëtare të BE-së para 
vitit 2025. Që nga viti 1997, BQBH-ja ka administruar një regjim 
të quajtur bord i monedhës2, me kritere shumë të rrepta. Monedha 
jonë, Marka e Konvertueshme (BAM) ka qenë e lidhur me markën 
gjermane, dhe më pas, me euron. Përveç kësaj, mbikëqyrja e bankave 
nuk është në sferën e kompetencave të BQBH-së, por i dy agjencive 
bankare të ndryshme. Ka qëndrime që mbështesin idenë se fakti që 
ne kemi një regjim të bordit të monedhës do të thotë që nuk kemi 
një politikë monetare apo një kurs këmbimi të pavarur. Në sipërfaqe, 
kjo mund të duket e vërtetë. Por ne jemi shumë më tepër se një “zyrë 
e madhe këmbimi valutor”, siç mund të na quajnë disa. Me fjalë të 
tjera, fakti që kemi një bord monedhe nuk do të thotë që BQBH-ja 
nuk luan një rol të rëndësishëm në procesin e bashkimit me BE-në 
dhe me euron, apo dhe vetë politikën monetare. Regjimi ynë nuk 
ka ndryshuar me KFG-në - ne ende kemi fuqi të kufizuara për të 
stabilizuar ekonominë. Pra, mund të jemi një nga institucionet e rralla 
që nuk e kemi ndryshuar mënyrën si veprojmë për arsye të KFG-së. 
Më lejoni t’ju kujtoj që ne kemi disa instrumente të rëndësishme në 
dispozicion dhe përpiqemi t’i përdorim me eficiencë ato në rrugën e 
Bosnje-Hercegovinës drejt BE-së.

a) Rezerva e detyruar. BQBH-ja është përgjegjëse për rregullimin 
e rezervës së detyruar mbi bankat tregtare. Ne e kemi përdorur 
aktivisht këtë instrument në të kaluarën, veçanërisht pas KFG-së, 
për të rritur likuiditetin në sistem. Për më tepër, ne përdorim edhe 
ndryshimet në këtë vendim për t’u harmonizuar me politikat e BQE-
2 Bordi i monedhës është një regjim i kursit të këmbimit bazuar mbi kovertueshmërinë e plotë të 

monedhës lokale me një monedhë rezervë, me një kurs këmbimi fiks dhe mbulim 100% të ofertës 
monetare të mbështetur me rezerva të valutës. 
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së. Kur BQE-ja rriti normat negative të interesit ndaj depozitave 
njëditore bankare në mars 2016, si pjesë e masave të politikës 
monetare jokonvencionale, edhe ne vendosëm gati menjëherë norma 
negative interesi mbi likuiditetin e tepërt që bankat tregtare mbanin 
tek ne. Aktualisht, norma jonë e interesit është -0.2%, d.m.th. sa 50% 
e normës njëditore të BQE-së mbi depozitat. Ne do të vazhdojmë të 
ndjekim prirjet e zhvillimeve në Eurozonë dhe në ekonominë tonë 
dhe do të përdorim edhe në të ardhmen kompetencën tonë mbi 
rezervën e detyruar dhe likuiditetin e tepërt.

b) Sistemi i pagesave. BQBH-ja është përgjegjëse për sistemin e 
pagesave në BH. Ne vazhdimisht e përmirësojmë atë, në kontekstin 
e Zonës së Vetme të Pagesave në Euro (SEPA) dhe Direktivën për 
Sistemin e Pagesave 2 (PSD2). Siç e dini, ndryshimet në sistemet 
e pagesave janë dinamike dhe ne jemi të gatshëm të vazhdojmë 
të ndërtojmë një sistem pagesash të fortë dhe të qëndrueshëm në 
të ardhmen, i cili do t’i shërbejë ekonomisë sonë në mënyrën më 
të mirë të mundshme. FinTech-u, inovacionet dhe, në përgjithësi, 
teknologjitë inovative në këtë fushë, do të na mbajnë të zënë për një 
kohë të gjatë në të ardhmen.

c) Gjithashtu, ne po mësojmë të përdorim instrumentin “më të 
fundit” të politikës monetare d.m.th. politikat e komunikimit. 

d) Puna jonë kërkimore, përfshirë raportet e stabilitetit financiar dhe 
raportin tonë vjetor, është një kontribut i rëndësishëm për të kuptuar më 
mirë zhvillimet ekonomike në BH dhe ato të sistemit financiar të vendit.

e) Koordinimi i agjencive të mbikëqyrjes bankare dhe kryesimi i 
KPSF (Komiteti i Përhershëm mbi Stabilitetin Financiar - SOFS) 
janë pjesë e mandatit të BQBH-së. Gjatë përballimit me “efektet 
anësore” të KFG-së, ne i kemi përdorur shumë aktivisht këto 
mekanizma koordinimi, si dhe rezervën e detyruar. Synimi ynë është 
të përforcojmë më tej koordinimin për të qenë të përgatitur për 
krizën financiare të radhës. Askush nuk e di se kur apo si do të na 
godasë ajo, por nuk ka dyshim që do të ketë një të tillë përpara se të 
bashkohemi me BE-në dhe ne duam të jemi gati.

f) Nëse kursi i këmbimit është nominalisht i lidhur me euron, pra ai 
nuk mund të përdoret si instrument i politikës, kjo nuk do të thotë 
se nuk mund të influencojmë konkurrueshmërinë e ekonomisë – 
këtu po i referohem kursit real të këmbimit - e para duke ruajtur 
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stabilitetin e çmimeve (duke mos iu ndarë bordit të monedhës) dhe 
e dyta duke u përpjekur të promovojmë reforma strukturore më të 
shpejta dhe të thella, nëpërmjet fjalimeve dhe publikimeve tona. 

Për rajonin, historia monetare është e rëndësishme dhe nuk 
duhet të harrojmë që historia jonë lidhet me hiperinflacionin dhe 
keqpërdorimin e zhvlerësimeve të përhershme. Për këtë arsye, ne 
kërkojmë një rrugë ndryshe drejt së ardhmes. Duke pasur parasysh 
që ka presione politike të vazhdueshme që bordi i monedhës të 
“dobësohet” ose të braktiset, është shumë e rëndësishme që BQBH-
ja të ruajë pavarësinë politike ekzistuese dhe të mbajë dhe përforcojë 
besueshmërinë e bordit të monedhës. Ne nuk po shqyrtojmë një 
largim të mundshëm nga bordi i monedhës, pasi jemi të mendimit 
se duhet të hyjmë në BE dhe pastaj në Eurozonë me këtë regjim – 
ashtu siç bënë jo shumë kohë më parë edhe shtetet baltike.

2. Çfarë presim nga “normalizimi” i politikës dhe kur e presim atë?

Së pari, a do të rriten normat e interesit? Për bankën tonë qendrore, 
rëndësi kryesore kanë politikat e BQE-së dhe situata globale. Për 
shembull, interesat e ulëta ose negative mbi aktivet (obligacione, 
depozita) kanë çuar në një rënie të të hyrave tona. Kur BQE-ja 
ndryshoi normat e interesit të depozitave njëditore (mars 2016), ne 
vumë një normë interesi negative mbi rezervat e tepërta të llogarive 
të bankave në BQBH. Në të ardhmen, do të vazhdojmë në linja të 
ngjashme. Kemi vënë re se disa banka qendrore të mëdha kanë filluar 
të rrisin normat, në veçanti Fed-i, ndërsa BQE-ja vazhdon t’i mbajë 
në të njëjtat nivele. Parashikimet e tyre tregojnë që mund të mos 
ketë një rritje të normave deri në mes të vitit tjetër. Në tetor, BQE-ja 
vendosi që “blerjet neto sipas programit të blerjeve të aktiveve (APP) 
me ritmin e ri mujor prej 15 miliardë eurosh (do të vazhdojnë) deri 
në fund të dhjetorit 2018”. Kjo mund të ndikojë normat e interesit 
të bankave tregtare në Eurozonë e për rrjedhojë, të na influencojë 
tërthorazi edhe ne. Prandaj, duket e arsyeshme se normat e interesit 
do të fillojnë të rriten edhe në Eurozonë, por ne mendojmë se kjo 
do të ndodhë shumë gradualisht. Parashikimet janë tejet të vështira. 

Së dyti, për t’iu përgjigjur pyetjes kur do të arrihet “normalizimi”, më 
parë duhet të përcaktojmë çfarë është ai. Është thjesht një mesatare 
e normave të kaluara? Nëse po, për sa vjet? Pesë vjet para KFG-
së? Vështirë të thuhet. Unë mendoj se shumica në këtë sallë është 
dakord që nivelet e normave të interesit që po vëzhgojmë tani janë 
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“jonormale” dhe “të jashtëzakonshme”. Megjithatë, nuk është e 
qartë nëse “normaliteti i ri” do të jetë rreth nivelit 5% të normës 
nominale apo më afër atij 2%. Nëse normat rriten, do të presim “anën 
pozitive”, domethënë presim që kjo të ketë një ndikim pozitiv mbi të 
hyrat tona. Për sa i përket normave të interesit të bankave tregtare, 
në këndvështrimin tonë, politikat e BQE-së dhe ato globale do të 
ndikojnë normat lokale, por arsyet kryesore të normave relativisht të 
larta të kredive në Bosnje-Hercegovinë janë kryesisht të brendshme 
si: rreziku sovran, procedurat e papërshtatshme të ekzekutimit të 
detyrueshëm dhe, më në përgjithësi, mungesa e zbatimit të kontratave, 
sundimi i ligjit etj. Prandaj e shoh të nevojshme të shqetësohemi më 
pak se kur do të fillojë BQE-ja të rrisë normat, e të përqendrohemi 
më tepër mbi problemet tona të brendshme. Ne nuk e ndikojmë dot 
BQE-në, dhe këtu kujtoj shprehjen e vjetër: “Pse të shqetësohesh 
për gjëra që nuk i ndryshon dot?”

3. Roli i bankave të huaja dhe i tregut të kapitalit

Në Bosnje-Hercegovinë, tregu i kapitalit mbetet jo edhe aq i 
zhvilluar. Fakti është që në një treg që prej fillimit shumë të vogël, të 
dyja entitetet krijuan infrastrukturën e vetë të tregut të kapitalit me 
bursa të ndryshme. Një në Sarajevë (SASE) dhe një në Banja Luka 
(BLSE). Veprimtaria e tyre ka filluar mbi 15 vjet më parë. Por, për 
arsye të faktorëve të zakonshëm në raste të tilla - domethënë përmasa 
e vogël e tregjeve, mungesa e privatizimit, dhe mosbesimi publik në 
programet e mëparshme të privatizimit - patën si rezultat një treg 
shumë të cekët. Fatkeqësisht, si rezultat i KFG-së, investimet e huaja 
nuk po rriten. Shumë mundësisht, paqëndrueshmëria politike ndikoi 
në mosafrimin e investitorëve të huaj. Prandaj, në vendin tonë, 
bankat tregtare janë ndërmjetësit financiarë kryesorë. Stabiliteti ynë 
është i ndikuar nga sjellja e bankave me rëndësi sistemike. Meqenëse 
shumica e tyre janë në pronësi të huaj, ne mbështesim me forcë 
Iniciativën e Vjenës, përfshirë Vjena 2.0 dhe mbase Vjena 3.0, në një 
të ardhme jo të largët. Të gjitha vendet në rajonin tonë janë të vogla 
dhe bankat e huaja luajnë një rol dominues. Kreditë me probleme 
mbeten në nivele të larta në Bosnje-Hercegovinë, në krahasim me 
vendet e tjera pjesë e Vjena 2.0. Ja pse ne jemi për një bashkëpunim 
edhe më të fortë ndërmjet vendeve tona. Mbase kjo konferencë 
mund ta komunikojë këtë urbi et orbi3?

3 Urbi et orbi (lat.): për qytetin (Romën) dhe botën. Është një frazë e përdorur gjatë mesazhit të 
bekimit solemn nga Papa.
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4. Mbi FinTech-un dhe Inteligjencën Artificiale

Sektori financiar po shkon drejt ndryshimeve të rëndësishme pasi 
digjitalizimi po ndryshon me shpejtësi të madhe peizazhin e industrisë 
financiare. Literatura është e pasur mbi këtë temë, por nuk ekziston 
ende një konsensus mbi implikimet për bankat qendrore. Disa prej 
tyre - Banka Qendrore e Suedisë (Riksbank), Banka Qendrore e Indisë 
(RBI), Banka Popullore e Kinës etj - po luajnë me idenë e emetimit të 
monedhave të tyre digjitale, Monedhën Digjitale të Bankës Qendrore 
(CBDC). Tashmë, teknologjitë e librit të llogarive të shpërndarë 
(DLT), domethënë blockchain dhe kriptomonedha të ndryshme, jo 
vetëm zënë titujt kryesorë të mediave, por po rrisin peshën e tyre 
në botën financiare. Por çfarë do të mbizotërojë në të ardhmen? Në 
mendimin tonë, është e nevojshme të bëhet kujdes me rregullimin e 
këtyre çështjeve dhe një qasje konservatore ndaj kriptomonedhave 
do të ishte optimale, pasi bankat qendrore të vogla si ajo e jona nuk i 
kanë burimet njerëzore, dhe as nuk do të ishin në gjendje t’i përdornin 
si duhet ato për të pasur të ashtuquajturat hapësira rregullatore (si 
bankat qendrore të Rusisë apo Lituanisë), FinTech Accelerator si Banka 
e Anglisë apo të kishim një iLab për Inovacionin Financiar, si në 
rastin e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN). 

Megjithatë, ne do të vazhdojmë të monitorojmë nga afër zhvillimin 
dhe qëndrimet e bankave qendrore në botë, veçanërisht ato të Bordit 
të Stabilitetit Financiar (FSB), BIS dhe FMN, dhe natyrisht bankën 
qendrore kryesore për bordin e monedhës, BQE-në. Më mirë të 
tregosh kujdes të tepruar se sa të rrezikosh. Tashmë për dy dekada, ne 
e kemi ndërtuar besueshmërinë tonë, por jemi më se të vetëdijshëm 
që mund ta humbim atë në një çast të vetëm. Po, e dimë nga historia 
e bordit të monedhës, në veçanti nga rasti i Argjentinës, që besimi te 
bordi i monedhës mund të humbasë me shpejtësi. Dhe anasjelltas, 
veçanërisht sipas përvojës së shteteve baltike, është e mundur që 
të hysh në BE dhe në Eurozonë duke zbatuar bordin e monedhës. 
Shembulli i Letonisë, megjithëse ekstrem, na dëshmon se kur në 
politikën ekonomike ke një objektiv të qartë (Eurozona) dhe i vendos 
të gjitha politikat në funksion të tij, atëherë suksesi është i garantuar. 
Siç thotë shprehja e vjetër: “Pengesë është diçka që shikon kur i 
largon sytë nga objektivi”. Ja pse duam të vazhdojmë politikën tonë 
konservatore, natyrisht, duke qenë të vëmendshëm ndaj zhvillimeve 
përreth. Më lejoni të bëj një koment mbi Argjentinën - një rast që 
përdoret si argument për të treguar se bordet e monedhës nuk janë 
të qëndrueshme. Bisedimet e fundit me FMN-në mbi programin e ri 
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tregojnë qartësisht që nuk është bordi i monedhës në vetvete që ka 
“prirje drejt krizës”. Është moszbatimi i parakushteve të nevojshme 
për stabilitetin e saj që “e shkatërron” atë. Siç e dimë të gjithë, bazat 
ekonomike dhe besueshmëria janë “përbërësit” kryesorë për një 
bord monedhe të qëndrueshëm. Më në detaj, ne besojmë që një 
sistem bankar i shëndetshëm, disiplina fiskale, fokusi mbi reformat 
strukturore, si dhe konvergjenca drejt BE-së, janë parakushtet më të 
rëndësishme për një bord monedhe të qëndrueshëm dhe një Bosnje-
Hercegovinë të begatë.

5. Çfarë mund të bëjë BQBH-ja në rrugën drejt BE-së?

Më lejoni ta përmbledh përgjigjen time në tre pika. 

Së pari, në BQBH kemi qëllim të ruajmë rreptësisht parimet e bordit 
të monedhës edhe në të ardhmen. Pra, do të ndjekim parimin “nëse 
diçka nuk është e prishur, mos u përpiq ta rregullosh”. Siç e kam 
pohuar vazhdimisht, bordi i monedhës na ka shërbyer mirë në dy 
dekadat e fundit. 

Së dyti, do të vazhdojmë të ndjekim nga afër zhvillimet në 
fushën e stabilitetit financiar në Bosnje-Hercegovinë dhe do të 
“paralajmërojmë” për ndonjë rrezik të mundshëm. Siç u shpjegua, 
pavarësisht nga fakti se nuk jemi mbikëqyrës, BQBH-ja luan një rol të 
rëndësishëm në koordinimin e agjencive bankare dhe në stabilitetin e 
përgjithshëm financiar të sistemit.
 
Së treti, në komunikimet tona, do të vazhdojmë të theksojmë 
rëndësinë e rregullimeve strukturore në rrugën drejt BE-së. Për 
Bosnje-Hercegovinën nuk ka alternativë tjetër përveç konvergjencës 
me BE-në. Në fakt, mungesa e një “politike monetare të pavarur” 
është një bekim në ambientin tonë, por ne jemi të vetëdijshëm që 
bordet e monedhës në vetvete nuk janë një kusht i mjaftueshëm për 
konvergjencën. Megjithatë, na kujtohen fare mirë fjalët e famshme 
të ish-ministrit gjerman të ekonomisë dhe më vonë financës, Dr. 
Karl Schiller: “Stabiliteti nuk është gjithçka, por pa stabilitet, gjithçka 
është asgjë.”

Të nderuar zonja dhe zotërinj, shumë faleminderit për vëmendjen tuaj!

Ricardo Reis: Shumë faleminderit! Pa e zgjatur shumë, po ia kaloj 
fjalën Zëvendësguvernatores Švaljek.
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Zëvendësguvernatorja Švaljek: Dëshiroj të falënderoj organizatorët, 
Shkollën Ekonomike të Londrës dhe Bankën e Shqipërisë, për ftesën. 
Përshtypjet e mia për këtë konferencë janë me të vërtetë të mira, jo 
vetëm për nga niveli i lartë profesional i folësve dhe prezantimet 
e tyre, por edhe për pritjen e ngrohtë nga ana e organizatorëve. 
Gjithashtu, përfitoj nga rasti të falënderoj Profesor Reis për fjalën e 
tij mjaft frymëzuese. 

Meqenëse secili zbuloi pak informacion personal, dëshiroj të them 
se personalisht jam një fillestare në disa kuptime: për mua është hera 
e parë jo vetëm në Tiranë, në Shqipëri, por edhe që flas në emër të 
Bankës Kombëtare të Kroacisë. Megjithatë, kjo nuk më step aspak, 
pasi vij nga bota akademike dhe, duke pasur parasysh se shumë prej 
jush jeni pjesë e saj, ndihem mjaft mirë. 

Sot dua të flas për normalitetin e politikës monetare nga këndvështrimi 
i një ekonomie të vogël dhe të hapur. Duke qenë një ndër gratë e pakta 
që nuk u pëlqen të flasin, do të anashkaloj një sërë opinionesh, dhe 
do të përmbledh shkurtimisht mesazhet e mëparshme. Normaliteti 
i politikës monetare në tregjet në zhvillim mund të sjellë rreziqe 
dhe sfida, të cilat vijnë kryesisht nga flukset e kapitalit, normat e 
interesit dhe kursi i këmbimit. Siç kemi dëgjuar tashmë nga folësit 
gjatë ditës së sotme, mund të ketë kthime të mundshme të flukseve 
të kapitalit tek ekonomitë e zhvilluara, që mund të cenojë ekonomitë 
e vendeve ku kemi reduktim të ekspozimit të institucioneve bankare 
(deleveraging). Atëherë mund të ketë një reduktim të presionit ndaj 
normave të interesit, për shkak të shtrëngimit të politikës monetare, 
dhe përkeqësim të kushteve financiare në shumë tregje në zhvillim. 
Rreziku i tretë është ndikimi shtrëngues ndaj korporatave jofinanciare 
që kanë marrë shumë hua në monedhë të huaj, për shkak të mbiçmimit 
të dollarit dhe rritjes së luhatshmërisë në tregjet valutore. 

Megjithatë, ka shumë pasiguri. Mbi të gjitha, ne nuk e dimë nëse 
politika monetare do të normalizohet, dhe nëse po, kur dhe në 
çfarë shkalle. Gjithashtu, nuk e dimë se cilat do të jenë efektet e 
normalitetit. Ka shumë të ngjarë që për vende të ndryshme, efektet 
të jenë të ndryshme, nga pothuajse asnjë në ato me të vërtetë shumë 
negative. Përderisa rezultatet janë të pasigurta, mund të arrijmë në 
përfundimin se nuk ka një përgjigje të vetme të politikës monetare. 

Këndvështrimi im personal, por edhe i BKK-së, është se përgjigjja 
më e mirë sot është forcimi i fondamenteve makroekonomike dhe 
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i kuadrit të politikës monetare. Kjo do të thotë se përvoja në rastin 
e reagimit të tregut ndaj normalizimit të mundshëm të politikës 
monetare të njohur si “taper tantrum4” sugjeron se vendet me themele 
të shëndosha makroekonomike kanë reagime më të vogla të tregut 
ndaj përhapjes së ndikimeve të ardhura prej qëndrimit të politikës 
monetare nga vendet e zhvilluara. 

Zbatimi i reformave strukturore, të cilat nxisin rritje ekonomike 
të fuqishme, të qëndrueshme dhe të balancuar, po bëhet gjithnjë e 
më i rëndësishëm. Kjo kërkon politika koherente dhe të shëndosha 
fiskale, monetare dhe të këmbimit valutor. 

Më lejoni të përfundoj duke thënë se secili vend duhet të bëjë të mundur 
që sistemi i tij financiar të jetë i qëndrueshëm ndaj luhatshmërisë së 
çmimit të aktiveve. Një tjetër përfundim do të ishte se qëndrimi vigjilent 
makroprudencial është vija e parë e mbrojtjes, veçanërisht për vendet 
me nivel të lartë borxhi në monedhë të huaj, si rasti i Kroacisë, dhe ato 
që mund të preken nga kthimi i papritur i drejtimit të fluksit të kapitalit. 

Përfundimi i tretë mund të jetë se kombinimi i politikave makroekonomike 
duhet të kalibrohet për të mbështetur rregullimet nga jashtë, brenda 
hapësirës së disponueshme të politikës monetare dhe asaj fiskale. 

Përfundimi i katërt është se rruga e kombinimit të duhur të politikave 
varet nga rrethanat specifike të një vendi të caktuar. Në fakt, unë 
dhe Marko nuk folëm paraprakisht mbi çfarë do të diskutonte secili 
prej nesh në këtë Konferencë, por ai e shprehu vërtet shumë bukur: 
“ndërto qëndrueshmërinë dhe përqafo diversitetin”. 

Ricardo Reis: Faleminderit! Tani është radha e folësit tonë të fundit, 
Zëvendësguvernatorit të Bankës së Kosovës.

Zëvendësguvernatori Havolli: Shumë faleminderit profesor Reis, 
dhe faleminderit Guvernatorit Sejko dhe Shkollës Ekonomike 
të Londrës për mundësinë që të shkëmbejmë mendimet dhe 
këndvështrimet tona me këtë audiencë dhe panel të shkëlqyer. 

Kosova është një vend relativisht i ri, me një sektor financiar po aq të 
ri. Për shkak të Luftës, në vitet 1998-1999, Kosova nuk trashëgoi një 
sistem financiar dhe, rrjedhimisht, atij nuk i është dashur të kalonte 
4 “Taper tantrum” është termi i përdorur për të përshkruar rritjen e normave të interesit të bonove të 

thesarit në vitin 2013 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas njoftimit të Fed-it për reduktimin 
e lehtësimit sasior, pra blerjen masive të titujve. 
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në një proces tranzicioni. Në Kosovën e pas luftës, ne ndërtuam 
sistemin financiar nga hiçi. Pa prani të bankave shtetërore, zhvillimi i 
sektorit bankar mbështetej vetëm në bankat private, 90% e të cilave 
ishin të huaja. Në këtë kontekst, Kosova ndërtoi një sistem të ri sipas 
ekspertizës dhe kulturës bashkëkohore të bankingut në modelin e 
vendeve të BE-së, pa u përballur me kostot e tranzicionit. 

Duke iu referuar temës së kësaj Konference, ndërsa periudha e pas 
krizës kishte sjellë një “normalitet të ri” për tregun tonë financiar, 
apo mjedisin e përgjithshëm makroekonomik në vend, duhet të kemi 
parasysh specifikat e ekonomisë dhe të sistemit financiar të vendit 
tonë. 

Në periudhën e parakrizës, Kosova karakterizohej nga norma interesi 
shumë të larta - dyshifrore - nga 12% dhe 15%; norma të larta të 
rritjes së kredisë dhe të depozitave; një raport shumë i ulët i kredive 
me probleme dhe një raport i mjaftueshmërisë së kapitalit dukshëm 
më i lartë se kërkesat minimale rregullatore. 

Gjatë krizës, u vërejtën disa ndryshime. Ndër të tjera, normat 
e interesit u ulën, kreditë me probleme u rritën shumë shpejt 
krahasuar me nivelin e tyre fillestar, duke kulmuar në nivelin prej 
8.7%. Depozitat vazhduan të rriten me norma të ngjashme me ato 
të periudhës së parakrizës. Për më shumë, u vërejt se edhe depozitat 
nga diaspora e Kosovës u rritën, për shkak se shumë e mendonin 
sistemin bankar të Kosovës më të sigurt për depozitat e tyre në atë 
kohë, dhe se normat e interesit të depozitave ishin më të larta se në 
vendet e tyre pritëse. Kreditë me probleme u rritën në mënyrë të 
konsiderueshme, krahasuar me standardet tona, por krahasuar me 
vendet e rajonit, një normë prej 8.7% nuk duket shumë e lartë. Për 
më tepër, raporti i kredive me probleme nuk erdhi si rezultat i rritjes 
së konsiderueshme të shumës së kredive me probleme, por për shkak 
të efektit bazë nga ngadalësimi i rritjes së kredisë së përgjithshme. 

Ky ishte një përshkrim i situatës gjatë periudhës së krizës. Cila ishte 
situata në periudhën e paskrizës?

Në fillim të periudhës pas krizës, rritja e kredisë ishte më e 
ngadaltë. Megjithatë rritja e kredisë u përshpejtua nga viti 2011 me 
norma rritjeje relativisht të larta. Kreditë me probleme kanë pasur 
vazhdimisht tendencë rënëse deri sot. Të dhënat më të fundit (shtator 
2018) tregojnë se raporti i kredive me probleme në Kosovë qëndron 
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në nivelin 2.8%, më i ulëti në rajon dhe në nivel të ngjashëm me 
shumë ekonomi të zhvilluara. Ndërkohë, depozitat e kanë vazhduar 
në mënyrë të pandërprerë prirjen e tyre rritëse. 

Meqenëse Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) nuk ka 
një politikë monetare të pavarur, ne kemi mundur të përqendrohemi 
më shumë në zhvillimin e aftësive rregullatore dhe mbikëqyrëse. 
Në këtë mënyrë, Kosova ka ndërtuar një kuadër rregullator dhe 
kapacitete mbikëqyrëse shumë gjithëpërfshirëse. Për më tepër, BQK-
ja vazhdon të mbështesë tendencën e përshtatjes me standardet 
ndërkombëtare për sa i përket rregullimit dhe mbikëqyrjes. Mungesa 
e politikës monetare ka sjellë gjithashtu një vetëdisiplinim nga ana 
e bankave tregtare, meqenëse BQK-ja nuk ka një instrument të 
tillë si ai i huadhënësit të fundit në radhë. A ndihemi mirë me këtë 
situatë? Sigurisht që jo, sepse aktualisht kemi normën më të ulët të 
ndërmjetësimit financiar në rajon, me një raport të huave ndaj PBB-
së në rreth 40%. 

Jemi përpjekur të rrisim nivelin e thellimit financiar, duke prezantuar 
instrumente shtesë në treg. Së bashku me Ministrinë e Financave, 
kemi krijuar instrumentin e ndihmës për likuiditet në rast emergjence, 
i cili mund të vihet në zbatim në rast se ndonjë bankë përballet me 
probleme likuiditeti. Gjithashtu, për të rritur sigurinë e depozitave 
dhe për të nxitur besimin e publikut në sistemin bankar, disa vite 
më parë u prezantua skema e sigurimit të depozitave. Ndërsa së 
fundmi është prezantuar edhe instrumenti i garantimit të kredisë. 
Ne besojmë se këto instrumente mund të përshpejtojnë rritjen e 
kreditimit, veçanërisht për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Të 
gjithë mund të argumentojmë se mbikëqyrja - në mënyrë specifike 
ajo makroprudenciale - është e nevojshme, por mund të mos jetë e 
mjaftueshme në vetvete. Për këtë arsye kemi krijuar një komitet për 
politikën makroprudenciale, i cili është përgjegjës për funksionalizimin 
e kuadrit të politikës makroprudenciale për Kosovën. Në sajë të 
sektorit financiar të shëndetshëm dhe zhvillimeve pozitive, ne nuk 
jemi vënë asnjëherë para ndonjë prove të madhe me instrumentet e 
përmendura më lart. 

Një nga sfidat me të cilat jemi përballuar, në veçanti gjatë krizës, ishte 
fakti se ky ngadalësim i kreditimit nuk vinte për shkak të kushteve 
makroekonomike në ekonominë tonë, por për shkak të vendimeve 
të bankave mëmë. Sigurisht që kjo qasje e tyre ka pasur ndikim 
jopozitiv.
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Kjo mbetet ende një nga sfidat. Ne duhet të bashkëpunojmë me 
mbikëqyrësit e vendeve të origjinës së bankave që veprojnë në vendin 
tonë, si dhe me bankat e tyre mëmë, që ndikimet të jenë pozitive, 
në ditë të mira dhe në ditë të vështira. Megjithëse kriza ishte më e 
përhapur në BE, ngadalësimi i kreditimit dhe, për pasojë, i ekonomisë 
së Kosovës nuk ishte i nevojshëm. Pra, komunikimi më efektiv me 
rregullatorët e vendeve të origjinës si dhe zhvillimi i instrumenteve 
të tjera për kuadrin makroprudencial janë shumë të rëndësishëm, me 
qëllim që të plotësohen instrumentet tona ekzistuese. 

Ricardo Reis: Shumë faleminderit! Tani do t’ju ftoja të përgjigjeni 
individualisht për pyetjet që vijojnë. Shumë prej jush prezantuan 
transformimet e bankave tuaja qendrore dhe sfidat e hasura. Duke 
parë nga ardhmja, ju kërkoj të hidhni vështrimin pesë ose dhjetë vite 
në të ardhmen: Çfarë mendoni se do të ngjasë? Çfarë ndryshimi do 
të ndodhë në organizimin e institucionit tuaj kombëtar, si dhe në 
organizimin e arkitekturës financiare globale, lidhur me mënyrën si 
evoluojnë bankat qendrore? Pyetja ime nuk ka të bëjë me instrumentet 
e ardhshme të politikës monetare, por me përpjekjet e institucionit. 
Kështu, për shembull, sapo përmendët zhvillimin e instrumenteve 
makroprudenciale si një domosdoshmëri, dua të shpjegoni nëse 
mundeni, një institucion të veçantë që mendoni se mund të jetë pjesë 
e zhvillimit, si në nivel kombëtar ashtu dhe në nivel të arkitekturës 
globale. 

Guvernatori Sejko: Mënyrat sipas të cilave bankat qendrore do të 
evoluojnë pas pesë apo dhjetë vitesh, sigurisht do të lidhen me sfidat 
me të cilat do të përballemi, si dhe me natyrën dhe intensitetin e 
sfidave me të cilat do të përballemi. 

Më vështrim nga e ardhmja, dëshiroj të them se pritshmëritë e 
mija janë pozitive. Megjithatë dëshiroj t’ju kujtoj faktin se balanca 
e rreziqeve është e zhvendosur në kahun e poshtëm. Ky realitet 
është përmendur shpesh në këto dy vitet e fundit. Kështu që 
rreziqet me të cilat ne po përballemi janë të shumta. Shumë prej tyre 
lidhen me stabilitetin financiar, gjë që kërkon prej nesh të forcojmë 
instrumentet e stabilitetit financiar dhe rolin e bankës qendrore, me 
qëllim që të mbrojmë sistemin financiar dhe të jemi të përgatitur 
për çdo tension që vjen nga kushtet e brendshme në ndryshim apo 
nga jashtë. Ne kemi ndërmarrë shumë masa, por duhet të punojmë 
edhe më shumë për forcimin e rolit të mbikëqyrjes bankare brenda 
bankës qendrore. Ka një tërësi kuadri rregullator, përveç Bazel III 
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dhe rregullore të tjera të kërkuara nga BQE-ja dhe ABE-ja, me të 
cilat po punojmë. Në mënyrë specifike, ne po rishikojmë rregulloret 
për shtesat e kapitalit për bankat e nivelit të dytë, sipas një metode 
të bazuar në rrezik. Nga kjo presim që të jemi të aftë të kapërcejmë 
situatën aktuale me konsolidim të mëtejshëm të sistemit bankar, 
nëpërmjet shkrirjeve dhe përthithjeve të mundshme në sistem ose 
nëpërmjet futjes së grupeve të reja të cilat të ndajnë interesat dhe 
përvojën me sektorin bankar në pjesën në zhvillim të Evropës. Ne 
dëshirojmë që bankat të mësojnë nga shkuara dhe të vlerësojnë 
rastin e veprimtarisë së tyre sipas një këndvështrimi më realist, si 
dhe të jenë të përgatitura që të bëhen më rezistente ndaj goditjeve 
të mundshme, për të shmangur gabimet e mëparshme. Vetëm disa 
vite më parë, bankat ishin karakterizuar nga nivele shumë të larta 
të kredive me probleme. Situata po përkeqësohej, për shkak të 
mungesës së aftësisë ligjore dhe rregullative, pasi bankat nuk mund 
ta zgjidhnin në mënyrë efektive këtë problem nëpërmjet fshirjeve, 
ekzekutimit të kolateralit dhe procesit të ristrukturimit. Ne duam të 
përgatisim kuadrin rregullator, për t’i pamundësuar ato të përsërisin 
të njëjtat gabime në sjelljen e tyre kredituese. 

Por sigurisht, ekzistojnë edhe rreziqe të tjera të ndryshme me të 
cilat përballemi. Rreziku operacional, për shembull, është një tjetër 
çështje thelbësore për sektorin bankar. Ne po punojmë në këtë 
drejtim me mbikëqyrjen bankare, për të trajtuar rrezikun që sektori 
bankar mund të hasë në pesë vitet e ardhshme. 

Sigurisht, zhvillimet e reja të teknologjisë dhe FinTech-u janë 
kthyer në sfida. Kjo lidhet shumë dhe me kulturën dhe përfshirjen 
financiare në vendin tonë, të dyja janë në nivele më të ulëta se sa 
do të dëshironim. Ka shumë aspekte që duhen trajtuar në të dy 
drejtimet, megjithatë revolucioni teknologjik aktual dhe risitë FinTech 
janë forca potenciale që mund të kontribuojnë për të përmirësuar 
përfshirjen financiare dhe kulturën financiare. Ato sjellin biznesin 
tek bankat, ndërsa në të njëjtën kohë, falë shtimit të konkurrencës, 
rrisin efektivitetin, reduktojnë pabarazinë në shoqëri dhe i ofrojnë 
njerëzve më shumë mundësi dhe kosto më të ulëta, në lidhje me 
kohën dhe vlerën monetare. Përveç kësaj, një mjedis me nivel të 
përshtatshëm kulture financiare do të rrisë efektivitetin e politikës 
sonë monetare. Pa u ndalur në shifra të detajuara, objektivi strategjik 
i Bankës së Shqipërisë është të arrijë një normë të zotërimit të një 
llogarie bankare prej 70% deri në vitin 2022, duke synuar ta nxisë 
publikun të përdorë bankat tregtare dhe institucionet e tjera jobanka 
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për shërbime dhe produkte më të sofistikuara në të ardhmen. Kjo 
është veçanërisht e rëndësishme për zonat rurale, ku bankat nuk janë 
të pranishme dhe shumë njerëz nuk mund të kenë një llogari bankare. 
Kështu që, në rastin e Shqipërisë, ne kemi ndjekur një përqasje të 
dyfishtë, nëpërmjet promovimit të FinTech-ut dhe prezantimit të 
modelit të agjentit bankar për shërbimet e pagesave, duke pasur për 
qëllim përmbushjen e nevojave të popullsisë rurale. 

Megjithatë, duhet të kemi parasysh se zhvillimet teknologjike dhe 
FinTech-u shoqërohen gjithashtu me rreziqe dhe pasiguri të reja jo 
vetëm për konsumatorët, por dhe për vetë sistemin financiar. Bankat 
dhe segmente të tjera të tregjeve financiare do të mbartin pjesë të 
këtyre rreziqeve drejtpërsëdrejti, duke përvetësuar zhvillimet e 
fundit teknologjike dhe FinTech ose tërthorazi, duke ndërvepruar me 
FinTech-un. Natyra e plotë e rreziqeve të lidhura me këtë revolucion 
nuk është kuptuar plotësisht nga vetë tregu ose nga autoritetet 
mbikëqyrëse. Autoritetet kanë detyrë t’i identifikojnë këto rreziqe 
dhe të rregullojnë revolucionin FinTech, jo vetëm për të mbrojtur 
publikun, por edhe për stabilitetin e vetë sistemit financiar. Kjo na 
ngarkon me më shumë punë për rritjen e edukimit financiar. 

Rreziqet lidhen me kriptomonedhat dhe format e tjera të pagesave, 
ndërmjetësimin valutor dhe financiar, të cilët ende nuk janë të 
pranishëm në Shqipëri. Megjithatë ne duhet të jemi të përgatitur. 
Nga drejtime të ndryshme, ka shumë trysni për të prezantuar këto 
produkte dhe shërbime të reja financiare, në Shqipëri dhe në rajon. 
Pjesa më e madhe e inovacioneve janë krijuar dhe zhvilluar në 
kuadre dhe mjedise të ndryshme teknologjike. Ato do të kërkojnë 
një kuadër të ri ligjor dhe rregullator, të ndryshëm nga modeli bankar 
tradicional. Lidhur me këtë, ne do të kemi nevojë të përshtatim dhe 
të bëjmë ndryshime, për të forcuar (apo krijuar) infrastrukturë të 
re ligjore dhe rregullatore; të miratojmë apo ndërtojmë kudër dhe 
procedura mbikëqyrëse të reja; të përshtatim përbërjen e burimeve 
njerëzore dhe të rrisim cilësinë e kapitalit njerëzor, sipas kërkesave të 
teknologjive të reja. 

Për sa i përket politikës monetare, nuk mendoj se do të na duhet 
të ndryshojmë shumë në pesë vitet e ardhshme. Ne tashmë kemi 
zbatuar instrumentet, nuk kemi hyrë në territor negativ të normave 
të interesit dhe ia kemi dalë të mos përdorim instrumentet 
jokonvencionale. Fatmirësisht, nuk ka pasur raste urgjente, kështu që 
mendoj se fokusi duhet vënë më shumë në instrumentet e stabilitetit 
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financiar, në forcimin dhe konsolidimin e institucionit tonë në pesë 
vitet e ardhshme. 

Ricardo Reis: Shumë faleminderit! Ju lutem, ndani me ne mendimin 
tuaj Guvernator Guðmundsson.

Guvernator Guðmundsson: Para se të flas në mënyrë më 
specifike, do të doja t’ju paraqisja një informacion të shkurtër. Disa 
javë më parë, Qeveria e Islandës pohoi se ka për qëllim të shkrijë 
mbikëqyrjen financiare me bankën qendrore. Mendoj se ky proces 
do të përfundojë në pesë vitet e ardhshme. 

Ne kemi një hartë të mirë të rrezikut dhe një strategji kombëtare 
gjithëpërfshirëse për të ruajtur stabilitetin financiar në vend. Jam 
i ndërgjegjshëm se kjo mund të ngjajë me një “listë dëshirash”, 
megjithatë mendoj për të ardhmen në një plan global, atëherë 
shpresoj se procesi i përshkruar nga Charles Wyplozs për zhdukjen 
e rrjetës së shpëtimit do të ketë përfunduar dhe ne nuk do të kemi 
më siguri, të paktën në kuptimin e marrëveshjeve ekzistuese. Kështu, 
në nivel global do të gjendemi në situatën ku bankat transformojnë 
maturitetin në bilancet e tyre në shkallë të lartë, duke mos pasur 
huadhënës të fundit në radhë për mbështetje; kjo është tepër e 
rrezikshme. Dhjetë vite në të ardhmen, mendoj se vendi im mund të 
ketë prezantuar një formë të monedhës digjitale të bankës qendrore, 
ashtu si edhe disa vende të tjera. Kështu, do të përdorim teknologjinë 
mbikëqyrëse pa qenë nevoja t’i pyesim më bankat për të dhëna; pasi 
ne do të jemi në brendësi të sistemit të tyre çdo moment. 

Problemi thelbësor që ne kemi me sistemin financiar global është 
sigurisht një lloj kontradikte. Monedha që po përvijon të gjithë këtë 
është gjithashtu monedha kombëtare e dikujt dhe kjo do të jetë 
gjithmonë problem. Në parim, kjo mund të zgjidhet duke pasur një 
lloj monedhe globale. Jam i ndërgjegjshëm që kjo ka pak gjasa të 
ndodhë, por ky është mendimi im. 

Ricardo Reis:	Shumë	faleminderit!	Tani	fjala	për	Guvernatorin	Softić.

Guvernator Softić: Së pari, në Bankën Qendrore të Bosnje-
Hercegovinës synojmë të ruajmë me rigorozitet parimin e regjimit 
të kursit të këmbimit fiks në të ardhmen. Siç e kam pohuar edhe më 
parë, ky regjim ka qenë i duhuri për ne në dy dekadat e fundit dhe i 
tillë vazhdon të jetë ende.
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Së dyti, ne do të vazhdojmë të ndjekim nga afër zhvillimet në fushën 
e stabilitetit financiar në Bosnje-Hercegovinë dhe të luftojmë rritjen 
dhe akumulimin e rrezikut. Siç u shpjegua, pavarësisht nga fakti se 
nuk kemi funksione mbikëqyrëse, banka qendrore luan një rol të 
rëndësishëm në koordinimin e agjencive bankare dhe në stabilitetin 
e përgjithshëm financiar të sistemit.

Së treti, në komunikimet tona ne do të vazhdojmë të theksojmë 
rëndësinë e rregullimeve strukturore në rrugën drejt BE-së. Për 
Bosnje-Hercegovinën, konvergjenca me BE-së është e vetmja 
zgjedhje. Mungesa e një politike monetare të pavarur është dhuratë 
për mjedisin tonë, por ne jemi të ndërgjegjshëm se regjimi i kursit 
fiks të këmbimit, në vetvete, nuk është kusht i mjaftueshëm për 
konvergjencë. 

Ne kemi gjithnjë parasysh fjalët e famshme të ish-ministrit gjerman 
të Ekonomisë dhe Financës, Dr. Karl Schiller: “Stabiliteti nuk është 
gjithçka, por pa stabilitet, gjithçka është asgjë.”

Ricardo Reis: Faleminderit! Zëvendësguvernatore Švaljek, ju lutem, 
komentet tuaja...

Zëvendësguvernatorja Švaljek: Për sa i përket ndryshimeve në 
organizimin institucional në Bashkimin Evropian, dëshira ime e parë 
sigurisht është që Kroacia të bëhet anëtarja e 20-të e Eurozonës. Ky 
do të ishte një ndryshim i madh për perspektivën tonë. 

E dyta do të ishte të largoheshim nga politika monetare 
jokonvencionale. Sipas këndvështrimit tim, duhet të krijohet një 
hapësirë manovrimi për përgjigjen e politikës monetare, sepse kriza 
do të ndodhë, por ne nuk e njohim natyrën e saj. Megjithatë, e vetmja 
siguri që kemi është se do të ketë krizë në një kohë të caktuar. 

Së treti, shumë prej jush përmendën tashmë Mekanizmin e Stabilitetit 
Evropian. Nuk do të ndalem në të, por qartazi ai duhet të ofrojë 
instrumente solide dhe fleksibël për sigurimin e financimit. 

Dhe së katërti, mendoj se duhet të shpresojmë për një strukturë 
financiare më të fortë dhe më të plotë brenda BE-së apo Eurozonës, 
për arsye se disa institucione thjesht mungojnë. Për shembull, lufta 
kundër pastrimit të parave i është lënë institucioneve të ndryshme 
kombëtare, ndërkohë që dimë se transaksionet financiare ndodhin 
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kryesisht jashtë vendit dhe një pjesë e mirë e pastrimit të parave 
mund të ndodhë midis vendeve. Mendoj se Evropa duhet të gjejë 
një zgjidhje për këtë. Megjithëse mund të mos jetë e mundur që 
ky aktivitet të ndalohet plotësisht, ne mund ta minimizojmë atë në 
Bashkimin Evropian. 

Ricardo Reis: Faleminderit dhe në fund fjala për 
Zëvendësguvernatorin Havolli.

Zëvendësguvernatori Havolli: Për ne është vërtet e rëndësishme 
që të vazhdojmë të forcojmë instrumentet ekzistuese, si: instrumenti 
i garantimit të kredisë; skema e sigurimit të depozitave; instrumentet 
makroprudenciale; si dhe të zgjerohet më tej ndërlidhja e sektorit 
bankar me pjesën tjetër të ekonomisë. Kemi kuptuar që nuk mjafton 
vetëm shëndeti i sistemit financiar për të parandaluar një krizë 
potenciale, pasi sektorët financiarë tepër të shëndetshëm janë zhytur 
në krizë të thellë. Megjithëse Kosova nuk ka vuajtur nga raste të tilla, 
ne do të përpiqemi të trajtojmë elemente të tjera të ekonomisë që 
mund të përbëjnë kërcënim potencial ndaj sektorit financiar. 

Gjithashtu, me të vërtetë shpresoj që kriptoinstrumentet të mos 
përhapen shumë shpejtësi, sepse, vendet me aftësi të ulëta dhe bankat 
qendrore të vendeve të vogla do të gjenden në vështirësi prej tyre. 
Gjithsesi, është e qartë se sektori financiar po lëviz me një shpejtësi 
të moderuar drejt digjitalizimit dhe kjo kërkon që rregullatorët në 
vazhdimësi të ruajnë ritmin sipas zhvillimeve. Çfarë është më e 
rëndësishmja, struktura aktuale i kapërceu efektet e krizës, kështu që 
ne duhet t’i përcjellim mësimet e krizës së mëparshme në rregullim 
të sistemit tonë, në një botë më të digjitalizuar. 

Shumë faleminderit!

Ricardo Reis: Shumë mirë! Erdhi koha ta mbyllim këtë panel dhe 
t’u japim fjalën organizatorëve tanë për komentet përfundimtare. 

Por përpara kësaj, ju lutem të bashkoheni me mua në falënderimin 
drejtuar guvernatorëve që ndanë mendimet e tyre me ne. Faleminderit!
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PËRFUNDIME

Gent SEJKO, Guvernator, Banka e Shqipërisë
Erik BERGLOF, Drejtor, Instituti i LSE-së për Çështje Globale

Berglof: Pa dashur të zgjas më tej një ditë tashmë tepër të gjatë, do 
të doja si fillim të falënderoja të gjithë ata që kontribuuan në këtë 
konferencë. 

Padyshim që mund të nxjerrim shumë mësime nga gjithë sa diskutuam 
e dëgjuam sot. Një mësim që mund të marrim me vete nga ajo që 
ndau me ne Profesor Reis ishte se mësuam shumë nga kriza e fundit 
dhe tani kemi nevojë për krizën e radhës. Kjo është pikëpamja e 
akademikëve për zhvillimet globale.

Gjithashtu, mendoj se tashmë kemi hulumtuar e vëzhguar në prizma 
të ndryshëm ndikimin e krizës në shumë aspekte të jetës. Prandaj, 
duhet të mendojmë me shumë kujdes se si t’i projektojmë dhe t’i 
ndërtojmë sistemet tona financiare dhe se si të punojmë për t’i bërë 
ato më të sigurta.

Unë mbajta disa shënime për aspekte që më mbetën në mend në 
lidhje me “normalitetin e ri”. Mendoj se folësja e parë në panel, 
Zëvendësguvernatorja e Bankës Kombëtare të Kroacisë, e shprehu 
më së miri këtë. Ajo tha se duhet të ndërtojmë qëndrueshmëri dhe të 
përqafojmë diversitetin. Mendoj se këto fjalë përmbledhin një pjesë 
të mirë të diskutimeve të sotme. Sigurisht, ka shumë mënyra për të 
arritur të njëjtët objektiva, por mendoj se duhet të kuptojmë edhe 
kontekstin vendor për të gjetur mënyrën më efektive për secilin vend.

Gjithashtu, mësuam nga prezantimet e paraqitura më herët se, do të 
na duhet të mësohemi të punojmë me bilance më të mëdha. Në të 
vërtetë, kjo është diçka pozitive; ato ndoshta janë shumë të mëdha, 
por duhet pranuar se i shërbejnë një funksioni tepër të dobishëm. Më 
tej, çelësi qëndron te qëndrueshmëria financiare, sepse në të vërtetë 
ne e dimë se nga mund të na vijë kriza e radhës. Kjo çështje duhet 
shqyrtuar individualisht nga secili vend. Nga ana tjetër, do të ishte 
mirë të mendonim edhe për një rrjetë globale të sigurisë financiare 
dhe si mund të përdorim disa prej strukturave rajonale të ngritura 
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tashmë, për t’u bërë ballë gjithë atyre rreziqeve që përmendi më herët 
Charles Wyplosz.

Ndoshta duhet të marrim parasysh faktin se tashmë ka lojtarë të rinj në 
lojë. Kina ka hyrë dukshëm në këtë hapësirë dhe duhet të shohim se si 
lehtësirat e ofruara prej saj të integrohen në një rrjetë sigurie më të plotë.

Në fund të fundit, po të shohim krizën me të cilën po përballen 
vende të Amerikës së Jugut, Turqia apo edhe vende të tjera, rrjeta 
globale e sigurisë financiare nuk është aq e fortë sa ta përballojë një 
krizë të vërtetë, në rast se ajo ndodh. Në këtë drejtim, kemi ende 
shumë punë për të bërë.

E fundit, në lidhje me inovacionin financiar, mendoj se kemi parë 
që, sidomos në vende si Shqipëria dhe Maqedonia [tani e Veriut], 
ka shumë potencial për ta përdorur me efektivitet dhe ndoshta të 
kapërcejmë disa faza të zhvillimit. Nga ana tjetër, rreziqet mbeten mjaft 
të pranishme. Kjo ka të bëjë me të kuptuarit e kontekstit. Pikërisht 
kjo e bën edhe më tërheqës udhëtimin në këtë pjesë të botës, pasi 
detyrohesh të mendosh në një mënyrë të ndryshme, për të zbuluar 
ndikimet dhe pasojat e politikave dhe inovacioneve të ndryshme.

Këto, pra, ishin disa nga pikat kryesore që shënova nga diskutimi i 
sotëm. Ishte një ditë shumë frytdhënëse dhe mendoj se përfituam 
shumë nga mikpritja e Bankës së Shqipërisë. Me mikpritje i referohem 
si trajtimit që na ofruan, edhe ndarjes së ideve dhe angazhimit në 
mënyrë shumë produktive. Shpresojmë që në të ardhmen të bëjmë 
përpara në trajtimin e çështjeve të ngritura sot.. 

Guvernatori Sejko: Shumë faleminderit Profesor Berglof!

Dita e sotme ka qenë vërtetë e gjatë, por, për mendimin tim, edhe 
tepër e efektshme dhe e frytshme. Për 15 vjet radhazi, Banka e 
Shqipërisë ka organizuar konferencën e saj vjetore. Megjithatë, kjo e 
sotmja ka qenë më e gjata dhe ndoshta më e lodhshmja për disa prej 
nesh - po sigurisht ka qenë edhe më interesantja dhe më e vlefshmja.

Pa dashur të përsëris atë që u shpreh mjaft mirë edhe nga folës 
të tjerë para meje, dëshiroj të theksoj se të gjithë patëm rastin të 
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mësonim dhe të ndanim mendimet dhe pikëpamjet tona me kolegët. 
Shumë vende, jo vetëm në rajon, por edhe në Eurozonë, po lëvizin 
drejt normalizimit të politikës monetare. Ndërkohë, ne të gjithë po 
përballemi me sfida sa i takon stabilitetit financiar, dhe sidomos 
guvernatorët dhe bankierët qendrorë, jemi nën presionin e tyre.

Kështu, i kemi bërë ballë sfidave dhe rreziqeve të mëdha, për shembull, 
gjatë krizës greke. Shumë prej nesh ende e kujtojnë atë kohë. Për fat 
të mirë ia dolëm mbanë pa shumë telashe. Nxorëm shumë mësime, 
të cilat na nxitën të bëjmë ndryshime në kuadrin rregullator për 
stabilitetin financiar - jo vetëm në Shqipëri por edhe në rajon.

Thënë këtë, mund të na duhet të rishqyrtojmë me një vetëdije dhe 
kujdes më të lartë politikat për të forcuar stabilitetin financiar.

Në lidhje me politikën monetare, patjetër që do të ecim në linjë me 
atë çka bën BQE-ja. Në Shqipëri kemi monedhën tonë kombëtare, 
ndaj banka qendrore ka kompetenca të plota, në dallim nga Kosova 
dhe Mali i Zi, të cilat kanë adoptuar euron, dhe kanë kështu hapësirë 
të kufizuar për të vepruar me politikën monetare. Megjithatë, ne kemi 
rreziqe të tjera. Për shembull, ndonëse kemi hapësirë për manovrim, 
ne kemi rrezikun e kursit të këmbimit, i cili ndikon mbi stabilitetin 
financiar. Pra, megjithëse përvojat mund të jenë komplekse, ne mund 
t’i shkëmbejmë ato me njëri-tjetrin. Pikërisht këtë bëmë edhe sot - ne 
shkëmbyem pikëpamjet tona dhe nxorëm mësime të vlefshme, të 
cilat do t’i kemi parasysh për t’i zbatuar sa më mirë në të ardhmen.

Për mua, kjo ka qenë konferenca më e mirë që kemi pasur. Gjej 
rastin të falënderoj në mënyrë të veçantë Profesorin Berglof, të 
gjithë ekipin nga LSE-ja: Piroska Nagy-Mohacsi, Mario Blejer, 
si dhe të gjithë kolegët e tjerë të LSE-së që na kanë ndihmuar me 
përvojën, njohuritë dhe ekspertizën e tyre. Dëshiroj të falënderoj të 
gjithë guvernatorët, zëvendësguvernatorët dhe kolegët e tjerë për 
prezantimet e tyre gjatë punimeve të konferencës, si dhe për durimin 
që treguan gjatë kësaj dite të gjatë.

Faleminderit Profesor Berglof! Faleminderit Piroshka! 
E çmoj shumë ndihmën dhe bashkëpunimin tuaj.
Faleminderit shumë të gjithëve!


