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Gent Sejko*
FJALA E MIRËSEARDHJES

I nderuar Z. President,
I nderuar Z. Ministër, 
I nderuar Prof. Anastasakis,
Të nderuar Guvernatorë,
Të nderuar Ambasadorë, të ftuar dhe pjesëmarrës,

Kam kënaqësinë t’ju uroj mirëseardhjen në punimet e konferencës 
vjetore të Bankës së Shqipërisë. Prej gati dy dekadash, konferenca 
është shndërruar në një nga ngjarjet kulmore të veprimtarisë së 
institucionit në fushën studimore dhe profesionale. Analizat dhe 
konkluzionet tona, vit pas viti, kanë tentuar t’u japin përgjigje shumë 
sfidave dhe dilemave me të cilat përballet ekonomia jonë kombëtare 
dhe jo vetëm. Falë bashkëpunimit me Universitetin e Oksfordit, 
më konkretisht me Kolegjin St Anthony, kjo konferencë ka synuar 
dhe besoj se ka arritur me sukses të hulumtojë dhe t’u japë përgjigje 
shumë çështjeve, të cilat për nga natyra, efektet dhe ndërveprimi mes 
tyre, janë të pranishme në gjithë rajonin e Evropës Juglindore. 

E tillë është dhe tema e këtij viti. Gjatë gjithë ditës së sotme, 
ekspertë të fushës dhe akademikë, vendas e të huaj, do të analizojnë 
tendencat më të fundit në zhvillimin e sektorit financiar, në gjithë 

* Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë.
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rajonin, me theks të veçantë në ndërlikimet potenciale mbi ekuilibrin 
makroekonomik dhe stabilitetin financiar të çdo ekonomie. 
Përzgjedhja e kësaj teme është sa aktuale aq dhe largpamëse. Nga 
një këndvështrim ndërkombëtar, duket se situata e përgjithshme po 
bëhet gjithnjë e më tepër mbështetëse. Vendet e zhvilluara së bashku 
me ekonomitë e mëdha në zhvillim vlerësohet se janë në një fazë 
rimëkëmbjeje të plotë, mbështetur kryesisht nga fuqizimi i kërkesës 
agregate. Interes përbën fakti se vendet e Eurozonës, ku ndodhen 
dhe shumë nga partnerët tanë kryesorë, janë në një moment të 
përgjithshëm pozitiv përsa i takon rritjes ekonomike, ndërkohë që 
dhe parashikimet janë optimiste. 

Ka një konsensus të gjerë se ekonomia e rajonit të Evropës Juglindore, 
në gjysmën e parë të vitit 2017, ka regjistruar një ecuri të kënaqshme 
në drejtim të rigjallërimit, ndërkohë që sipas indikatorëve bazë, kjo 
ecuri pritet të forcohet më tej në tremujorin e tretë të këtij viti. Nga 
ky kontekst rajonal nuk bën përjashtim as Shqipëria. 

Tremujori i fundit i vitit e gjen ekonominë shqiptare në një situatë 
ekonomike e financiare në përmirësim të vazhdueshëm. Treguesit e 
rritjes dhe të punësimit kanë shënuar një kurbë rritëse dhe pritshmëritë 
për vitin 2018 mbeten pozitive. Konsumi dhe investimet e huaja kanë 
dhënë një kontribut të rëndësishëm në aktivitetin ekonomik dhe 
pritet të sjellin një rritje të mëtejshme të produktivitetit dhe rritjes 
së konkurrueshmërisë. Njëkohësisht dhe të ardhurat nga eksporti i 
mallrave e veçanërisht i shërbimeve kanë kontribuar në reduktimin e 
deficitit korrent dhe forcimin e pozicionit të jashtëm të ekonomisë. 
Efektet e politikës monetare kanë ruajtur kahun stimulues duke 
synuar mbylljen e hendeqeve negative të çmimeve dhe të prodhimit. 
Një tablo pozitive karakterizon edhe stabilitetin financiar të vendit. 
Arritja më e spikatur në këtë drejtim është rënia e dukshme e kredive 
të këqija në bilancet e sistemit bankar. Masat e marra në mes të vitit 
të kaluar kanë dhënë një efekt të qenësishëm, të materializuar në 
reduktimin e kredive të këqija me rreth 10 pikë përqindje poshtë 
nivelit maksimal të regjistruar në vitin 2015. Vërejmë me kënaqësi se 
rritja e kredisë ka qenë pozitive. Veçanërisht është rritur me shpejtësi 
kredia në lekë përkundrejt kredisë në valutë të huaj, që e bën më të 
shëndetshëm sistemin bankar dhe sektorin privat, si dhe njëkohësisht 
rrit efektivitetin e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë. 
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Zhvillimet pozitive të sektorit bankar dhe të ekonomisë kanë 
mbështetur përmirësimin e mëtejshëm të treguesve të kapitalizimit, 
likuiditetit dhe të përfitueshmërisë. Dy muaj para përfundimit të 
vitit, ne vlerësojmë se industria bankare në Shqipëri gëzon shëndet 
të plotë financiar, në kushtet e një situate optimale të likuiditetit dhe 
të kapitalizimit të veprimtarisë, një premisë kjo e rëndësishme për 
mbështetjen financiare të zhvillimeve ekonomike të vendit. 

Vëmendje të veçantë u kemi kushtuar edhe zhvillimeve ligjore, 
institucionale, rregullatore dhe atyre mbikëqyrëse, ku padyshim 
spikat hartimi dhe zbatimi në praktikë i ligjit për ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme. 

Të nderuar pjesëmarrës,

Këtë vit u mbushën 25 vjet nga themelimi i sistemit bankar dynivelor 
në Shqipëri, i cili përcakton sistemin bankar si ofrues të shërbimeve 
bankare dhe financiare në ekonomi, dhe bankën qendrore si 
administrator të politikës monetare dhe rregullator e mbikëqyrës 
të sistemit bankar. Ky hap i parë u pasua nga hapa të mëtejshëm 
që lidhen me segmentet e tjera të tregut financiar, si tregu i letrave 
me vlerë dhe ai i kapitalit, përfshirë dhe themelimin e institucioneve 
përkatëse të mbikëqyrjes dhe të rregullimit. 

Iniciativa në këto drejtime ka nxitur një zgjerim të vazhdueshëm 
të tregut financiar, si në llojshmërinë e institucioneve ashtu edhe 
në numrin e produkteve financiare dhe vëllimeve të tregtimit. 
Megjithatë, pavarësisht këtyre zhvillimeve, sistemi financiar, ende 
mbetet i dominuar nga sistemi bankar dhe zhvillimet e tij. Në raportin 
e fundit të stabilitetit financiar të Bankës së Shqipërisë, citohet se 
bankat përfaqësojnë ende rreth 90% të totalit të aktiveve të sistemit 
financiar, ekuivalent me 92% të PBB-së, ndërkohë që pjesa tjetër e 
sektorit financiar është e vogël dhe përbën vetëm 10% të totalit të 
aktiveve të sistemit financiar.

Vlerësimet dhe studimet e Bankës së Shqipërisë, por edhe studimet 
krahasuese të palëve të treta si Fondi Monetar Ndërkombëtar, 
tregojnë se tregu financiar në Shqipëri ka përhapje dhe shtrirje 
financiare afër nivelit ekuilibër të diktuar nga ekonomia dhe 
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konsumatorët shqiptarë. Gjithashtu, treguesit e ndërmjetësimit 
financiar të shprehur si përqindje ndaj Prodhimit të Brendshëm 
Bruto, janë në nivele të përafërta me ato të vendeve të tjera të rajonit.

Mbizotërimi i segmentit bankar, natyrshëm ka çuar në një shkallë të 
lartë përqendrimi të produkteve dhe shërbimeve financiare në favor 
të tij. Mbi 80% e investimeve të rezidentëve në sistemin financiar 
janë në formën e depozitave dhe llogarive rrjedhëse. Vetëm pak 
mbi 12% janë në formën e letrave me vlerë të qeverisë ndërkohë që 
pjesa e mbetur, rreth 6.5% janë investuar në fondet e investimeve 
dhe ato të pensioneve private. Kjo e fundit përbën vetëm 0.1% të 
totalit të aktiveve të sistemit financiar. Statistikat tregojnë se numri 
i kompanive që operojnë në segmentet e tjera të sektorit financiar 
mbetet i ulët, ndërkohë që aktiviteti i tyre në terma të prodhimit të 
brendshëm apo të tregut financiar mbetet i papërfillshëm. 

Përsa më sipër, konkluzioni logjik është se arkitektura e tregut 
financiar ende nuk mund të konsiderohet e plotë. Instrumentet 
financiare me maturitet afatgjatë janë të rralla, ndërkohë që ato 
afatshkurtra jashtë sistemit bankar, janë apatike dhe të fragmentuara, 
si në produkte ashtu dhe në tregje. Fryt i kësaj arkitekture financiare 
është një lloj presioni i shtuar mbi sistemin bankar, duke privuar 
ekonominë nga alternativat e tjera të financimit përtej atyre që 
ofrojnë bankat. 

Ky boshllëk nuk mund të mbushet në mënyrë të sforcuar nga sistemi 
bankar. Është e pranuar gjerësisht se çdo segment i tregut financiar 
luan rolin e tij bashkëplotësues dhe jo zëvendësues. Mund të sjell 
një numër shembujsh për ta ilustruar më mirë këtë ide, por për 
momentin po i anashkaloj, pasi në panelet në vijim këto çështje do të 
diskutohen më në hollësi. 

Përgjithësisht, ajo çka thashë më sipër lidhet me institucionet dhe 
instrumentet financiare të investimit. Megjithatë duhet theksuar, 
se problematika të ngjashme karakterizojnë dhe ekstremin tjetër 
të tregut financiar, sektorin e korporatave apo ndërmarrjeve siç i 
quajmë në Shqipëri. Vrojtimet e Bankës së Shqipërisë tregojnë se 
njësitë mikro ballafaqohen me pamjaftueshmëri burimesh financiare 
dhe me akses të kufizuar në kredi. Konkretisht, më shumë se 1/3 e 
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ndërmarrjeve të intervistuara e vlerëson aksesin e ulët në financim 
dhe koston që e shoqëron atë, si shkakun kryesor të moszgjerimit 
të veprimtarisë. Këto njësi mikro që janë kryesisht biznese familjare, 
kanë më shumë nevojë të bashkëpunojnë me institucionet financiare 
jobanka, pasi ato hasin vështirësi në përmbushjen e kërkesave që 
lidhen me kolateralin apo dokumentacionin e hollësishëm financiar, 
kushte këto që kërkohen nga bankat. Ky është një tjetër argument që 
të çon në konkluzionin logjik, se përveç kapitaleve të veta dhe kredisë 
bankare, këto ndërmarrje do të përfitonin shumë nga segmente të 
tjera të tregut financiar. 

Një element tjetër që pengon thellimin dhe zgjerimin e tregut 
financiar në Shqipëri, lidhet me shkallën e ulët të përfshirjes financiare 
të popullatës. Të dhënat më të fundit nga World Development 
Indicators tregojnë se vetëm 38% e të rriturve kanë një llogari pranë 
një institucioni financiar, ndërkohë që vetëm 6% dhe 22% e të 
rriturve kanë përkatësisht një kartë krediti dhe kartë debiti. Rritja e 
përfshirjes financiare nuk mund të bëhet vetëm dhe përmes sistemit 
bankar. Sistemi financiar, veçanërisht tregu i kapitaleve dhe i letrave 
me vlerë të korporatave, duhet të luajnë një rol të rëndësishëm në 
rritjen e përfshirjes financiare. 

Përfitoj nga rasti të theksoj, se krahas nevojës për zgjerimin dhe 
thellimin e tregut financiar është e nevojshme të kujdesemi gjithmonë 
e më shumë për administrimin e rrezikut që na shoqëron sa herë 
bëjmë një investim financiar. Sot jemi dëshmitarë të një evolucioni të 
shpejtë teknologjik, i cili paraprakisht ka eliminuar kufijtë fizikë, ka 
lehtësuar aksesin në platforma elektronike investimi, ka vështirësuar 
shumë mbikëqyrjen dhe rregullimin e shumë prej instrumenteve 
financiare inovative që tregtohen në këto platforma. Fenomeni i 
informalitetit, i kombinuar me shpejtësinë e inovacionit në fushën 
e instrumenteve financiare, është një rrezik real për çdo investitor 
që priret në mënyrë naive nga fitimi pa u thelluar më shumë në 
masën dhe natyrën e rrezikut ndaj të cilit ai ekspozohet. Në çdo rast, 
përfshirja duhet bërë me kujdes, duke i besuar ndërmjetësve dhe 
ndihmësve financiarë të specializuar, veprimtaria e të cilëve është e 
rregulluar dhe e mbikëqyrur nga një autoritet i ligjshëm në Shqipëri 
apo jashtë vendit. 
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Të nderuar pjesëmarrës,

Thellësia dhe shtrirja e tregjeve financiare përcaktojnë bashkësinë e 
instrumenteve financiare të vlefshme për t’u tregtuar, në një spektër 
të gjerë nga këndvështrimi i maturitetit. Këto instrumente nuk 
janë gjë tjetër veçse hallkat e njëpasnjëshme të zinxhirit përmes së 
cilit transmetohen vendimet e politikes monetare. I gjithë procesi 
i tregtimit të instrumenteve shërben për të përcaktuar vlerën e 
aktiveve, çmimin e rrezikut dhe të kursimeve, e në fund të fundit 
preferencat drejt konsumit, kursimeve apo investimeve. Në këtë 
kuptim, ekzistenca, plotësia dhe efikasiteti i tregut financiar luan një 
rol të rëndësishëm në transmetimin e politikës monetare. Është kjo 
arsyeja pse vëmendja e bankës qendrore fokusohet në këto tregje 
dhe në mirëfunksionimin e tyre. 

Bazuar në këtë arsye specifike, Banka e Shqipërisë, prej kohësh ka 
iniciuar një seri lëvizjesh për të ndikuar me të gjitha mundësitë që 
ajo ka, në krijimin e një tregu financiar më të zhdërvjellët. Masat 
e karakterit makroprudencial të marra në drejtim të likuiditetit dhe 
të kapitalizimit; kufizimet e vendosura mbi pozicionet me bankat 
jorezidente, provigjionet dhe kolateralin; paketa e masave të 
ndërmarra për uljen e kredive me probleme, të gjitha këto janë hapa 
të hedhur për të korrektuar problematika të lidhura me cektësinë dhe 
ngushtësinë e tregut, me shkallën e ulët të përfshirjes financiare dhe 
edukimin financiar jo adekuat. 

Studimet dhe analizat e Bankës së Shqipërisë mbështesin përfundimin 
logjik se zhvillimi i tregut financiar është një faktor i rëndësishëm për 
nxitjen e aktivitetit ekonomik dhe rritjen e mirëqenies në përgjithësi. 
Ne, në Bankën e Shqipërisë, besojmë se struktura aktuale e tregut 
bankar stimulon konkurrencën në lidhje me produktet dhe shërbimet 
bankare. Megjithatë, zgjerimi dhe thellimi i mëtejshëm i tregut është 
një sfidë që shtrohet para nesh, ku nënkuptoj të gjithë aktorët e 
përfshirë pa përjashtim. Industria bankare, Banka e Shqipërisë, 
segmentet e tjera të tregut financiar si në rang aktorësh edhe në rang 
rregullatorësh, qeveria, bota akademike dhe ekspertët e fushës, të 
gjithë duhet të përfshihemi në këtë përpjekje. Ambiciet tona duhet të 
synojnë një treg financiar të zhdërvjellët, likuid, me vëllim tregtimi në 
rritje, ku spektri i instrumenteve të zgjerohet, përfshirë dhe zgjatje të 
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horizonteve të maturitetit dhe administrim të kujdesshëm të rrezikut. 
I gjithë ky kuadër duhet të shoqërohet me transparencë të shtuar 
në të gjitha hallkat e tregtimit ku një rol të veçantë duhet të zërë 
dhe edukimi financiar. Vetëm kështu do të mundësonim thellimin 
dhe zgjerimin real të tregut financiar dhe përmes tij një eficiencë 
më të madhe në zbatimin e politikave ekonomike dhe financiare, 
në mobilizimin dhe në përdorimin e kursimeve kombëtare, në 
përfshirjen financiare dhe në rritjen e aktivitetit ekonomik dhe në 
mirëqenien e popullatës në terma afatgjatë.

Duke shpresuar se punimet e kësaj konference në vazhdim do të 
karakterizohen nga një shkëmbim i frytshëm idesh dhe pikëpamjesh 
mes të pranishmëve në këtë sallë, 
 
Ju falënderoj për vëmendjen!
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Othon Anastasakis*
FJALA  E MIRËSEARDHJES

Të nderuar Shkëlqesi, z. President, z. Ministër,
I nderuar z. Guvernator,
Të nderuar miq,

Çdo vit, partneriteti ndërmjet SEESOX-it dhe Bankës së Shqipërisë 
rritet e forcohet. Përgjatë viteve, kemi zhvilluar mekanizmat e 
nevojshëm për bashkëpunim, të cilët janë të nivelit më të lartë dhe 
përfshijnë konsistencën në qëllimet dhe objektivat e partneritetit, 
aktivitete të rëndësishme të shënuara nga konferenca vjetore, 
seminare, panele dhe vizita, si dhe publikime librash, artikujsh dhe 
publikime të punimeve të seminareve dhe konferencave me cilësi të 
lartë. Afërsia ndërmjet dy institucioneve dhe njerëzve tanë, si dhe 
miqësia në nivel personal janë unike.

Gjatë gjithë angazhimit të përbashkët, jemi munduar të identifikojmë 
tema vjetore për t’i dhënë substancë, drejtim dhe energji partneritetit 
tonë. Temat kanë qenë të ndryshme, gjithmonë duke mbajtur parasysh 
prioritetet financiare dhe monetare të Bankës, si dhe programin 
ekonomik të politikës së SEESOX-it. Deri më tani, gjatë viteve kemi 
diskutuar çështjet e mëposhtme: natyrën e krizës financiare dhe të 
Eurozonës dhe ndikimin e saj në rajonin tonë; strategjinë për daljen 

* Othon Anastasakis, Drejtor i Qendrës së Studimeve për Evropën Juglindore në Universitetin e 
Oksfordit (SEESOX), St Antony’s College.
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nga kriza; konceptin e reformës, përfshirë agjentët e reformës dhe 
nocionin e rezistencës ndaj reformës; konceptin e bashkëpunimit 
rajonal në Evropën Juglindore; idenë e bashkimit bankar dhe 
mënyrën se si ndikon mbi bankingun qendror; ndikimin e Brexit-it 
dhe rrjedhojat financiare e monetare në mjedisin evropian; dhe, këtë 
vit, mundësitë dhe rreziqet në ambientin pas krizës.

Konferencat tona kanë qenë të qëndrueshme në strukturë, përmbajtje 
dhe monitorimin e zhvillimeve të tyre vjetore. Ashtu si dhe sot, 
ne gjithmonë synojmë ta organizojmë konferencën vjetore në tre 
sesione. Sesioni i parë shqyrton diagnozën e situatës bashkëkohore 
dhe gjithmonë fillon me prezantimin e gjendjes aktuale të çështjeve, 
duke qenë se çdo vit sjell zhvillime të reja interesante dhe ndonjëherë 
të papritura. Sesioni i dytë trajton sektorët bankarë dhe financiarë, 
duke shtjelluar çështjet e lidhura me sektorin dhe mënyrat për të ecur 
përpara. Në dy sesionet e para prezantojnë dhe diskutojnë akademikë, 
studiues, politikëbërës dhe bankierë, të cilët japin një këndvështrim 
interesant shumëdimensional dhe të larmishëm mbi çështjet dhe 
prirjet. Sesioni i tretë është gjithmonë sesioni i bankierëve qendrorë 
nga rajoni dhe më gjerë, ku guvernatorët paraqesin këndvështrimet 
e tyre, por dhe opinionet mbi faktin se çfarë duhet bërë në vazhdim. 
Në mbyllje të konferencës, gjithmonë synojmë të paraqesim disa 
përfundime të spikatura, të cilat reflektojnë aktivitetin e konferencës.
Pas çdo konference hartohet një raport, i cili publikohet përafërsisht 
dy muaj pas saj dhe përmban një përmbledhje të shkurtër të 
prezantimeve. Versioni më i gjatë i punimeve të konferencës del në 
një vëllim, i cili riprodhon versionet e redaktuara të prezantimeve të 
konferencës, me kapituj dhe grafikë.

Pra, si zakonisht, këtë vit, jemi të lumtur të prezantojmë, jo vetëm 
fillimin e konferencës për sot, por edhe botimin e dy vëllimeve 
të redaktuara nga konferenca e vitit të kaluar: botimin e Bankës 
së Shqipërisë, i cili i paraqet punimet e konferencës në dy gjuhë, 
anglisht dhe shqip, dhe botimin e SEESOX-it është pjesë e serisë 
SEESOX për çështjet aktuale dhe është i disponueshëm edhe në 
formë elektronike.

Titulli i librit, “Harmonizimi i politikës monetare me stabilitetin 
financiar – objektivat, përgjigjet dhe ndërveprimi mes tyre në 
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periudha pasigurie”, bazohet në konferencën tonë, të zhvilluar në 
të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, pra pas votimit të Brexit-it dhe 
që, për mendimin tim, është një ndër pikat më origjinale në këtë 
libër, përderisa ne ishim ndër të parët që diskutuam ndikimin e një 
zhvillimi kaq të rëndësishëm për Evropën siç është dalja e Britanisë 
së Madhe nga BE-ja.

Këtë vit, ne do të diskutojmë rreziqet dhe mundësitë në kontekstin 
e asaj që ne quajmë post-krizë, një ambient më shpresëdhënës dhe 
optimist, ku, gjithsesi, sipas mendimit tonë, duhet të shmanget 
vetëkënaqësia. Kjo është arsyeja pse ne jemi përqendruar në këtë 
aspekt, për të treguar se, pavarësisht ambientit ekonomik më 
shpresëdhënës në Evropë, ku euro është më e fortë dhe Eurozona 
më inkurajuese, ekzistojnë rreziqe të rëndësishme që duhet të merren 
parasysh jo vetëm në hartimin e programeve financiare dhe të 
politikave monetare në veçanti, por kur mendohet për të ardhmen, 
për bashkimin bankar, Eurozonën dhe BE-në në përgjithësi.

Në përfundim, gjej rastin të falënderoj Guvernatorin e Bankës së 
Shqipërisë për mbështetjen dhe përkushtimin e tij për partneritetin 
tonë. Ne patëm kënaqësinë e jashtëzakonshme ta mirëprisnim në 
Oksford majin e kaluar për një leksion të rëndësishëm, i cili u prit 
shumë mirë, i paraprirë nga një vizitë e disa vendeve të njohura të 
qytetit dhe Universitetit. Dëshiroj të falënderoj z. Altin Tankun, 
Drejtorin e Departamentit të Kërkimeve në Bankën e Shqipërisë, për 
miqësinë, solidaritetin dhe ngrohtësinë e tij gjatë gjithë këtyre viteve 
që nga fillimi i udhëtimit tonë të përbashkët. Gjithashtu, falënderoj 
z. Enri Herri për organizimin e kësaj konference me aq zell në emër 
të Bankës së Shqipërisë dhe të gjithë atyre që nuk përmenden por që 
kanë punuar për suksesin e konferencës këtu në Tiranë, në mënyrë 
që kjo konferencë të jetë me të vërtetë frytdhënëse.

Gjithashtu, dëshiroj të falënderoj, nga Oksfordi, z. Adam 
Bennett, koordinator i programit tonë të ekonomisë politike dhe 
Zëvendësdrejtor i PEFM-it, me të cilin kemi punuar pa u lodhur 
gjatë gjithë këtyre viteve për të sjellë kontributin e Oksfordit në 
këtë partneritet. Ai do të drejtojë punimet e sesionit të ardhshëm. 
Falënderoj z. Charles Enoch, drejtor i PEFM-it, programi i tregjeve 
financiare në Oksford, i cili kërkon ndjesë që nuk mund të jetë me 
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ne për shkak të angazhimeve të FMN-së në Brazil; megjithatë, është 
i pranishëm si një nga redaktorët e këtij vëllimi. Falënderoj z. Jens 
Bastian, një koleg dhe një studiues vizitues në SEESOX në Oksford 
me të cilin kemi punuar vazhdimisht në programin tonë të politikës 
ekonomike. Jam shumë i lumtur që ai është këtu me ne sot për të 
paraqitur një prezantim dhe për të drejtuar panelin e guvernatorëve. 
Dëshiroj të falënderoj administratorët e SEESOX-it dhe zj. Julie 
Adams, një nga personat kryesorë që kanë realizuar këtë bashkëpunim. 
Gjithashtu, do të doja të falënderoj pjesëmarrësit e konferencës, që 
të gjithë miq të SEESOX-it dhe të Bankës së Shqipërisë, të cilët me 
entuziazëm pranuan të marrin pjesë në aktivitetin e sotëm.

Partneritete dhe aktivitete të tilla jo vetëm që krijojnë mundësi 
për sinergji në politikëbërjen akademike private e publike, në 
ndërveprimin midis vendeve apo institucioneve të ndryshme, dhe në 
marrëdhëniet universitet - bankë, por edhe kontribuojnë për të sjellë 
njerëz në një rajon që ka nevojë për ta, dhe më e rëndësishmja, për 
të krijuar miqësi që zgjasin. 

Ju uroj një konferencë të frytshme në traditën e përsosmërisë që 
kemi krijuar!

Faleminderit për vëmendjen tuaj.
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Arben Ahmetaj*
FJALË PËRSHËNDETËSE

I nderuar z. President,
I nderuar Guvernator,
Të nderuar pjesëmarrës,

Unë e falënderoj Bankën e Shqipërisë për këtë iniciativë të përvitshme 
dhe konstatoj me kënaqësi që një pjesë e mirë e këtij auditori, ka qenë 
në këtë tryezë edhe vitet e shkuara, gjë që e bën të lehtë të ndajmë 
së bashku përvojën e këtyre viteve, duke qenë të gjithë dëshmitarë të 
asaj që ka ndodhur apo asaj që është parandaluar të ndodhë, sepse 
qeveritë apo dhe autoritetet, gjykohen njësoj në të dy rastet.

Nuk do të kthehem pas në kohë, por sigurisht në këtë tryezë së 
bashku kemi ndarë shqetësimin për rimëkëmbjen e një ekonomie 
buzë kolapsit në vitin 2013. Çdokush prej jush e mban mend atë 
vjeshtë të vitit 2013, kur skenari grek nuk ishte aspak virtual për 
Shqipërinë, në respekt të plotë dhe pa asnjë lloj paragjykimi për atë 
që kanë bërë qytetarët dhe qeveritë greke për ta parandaluar krizën 
apo për ta zbutur në kohë.

Ka pasur një mal me borxhe të padeklaruara ndaj të tretëve përmbi 
borxhin publik, i cili edhe pa to ishte mjaftueshëm shqetësues, apo 

* Arben Ahmetaj, Ministër i Financave dhe Ekonomisë.
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për nivelin e lartë të kredive me probleme që në vitin 2013 ishte rreth 
25% e PPB-së (nga 6.5% në 2008).

Ndaluam të ndodhte ai skenari famëkeq të cilit shumëherë shumëkush 
i është referuar, e përsëris sërish, si skenari më i mundshëm për 
Shqipërinë në atë kohë.

Dhe nuk u ndalëm aty.

Bashkërendimi i të gjitha forcave dhe koordinimi i të gjithë aktorëve 
- dhe këtu padyshim, më duhet të them që Banka e Shqipërisë ka 
luajtur rolin e saj kyç, - na dha mundësinë të ndërmarrim me sukses 
një program të vështirë e ambicioz reformash, me qëllim stabilizimin 
makroekonomik dhe konsolidimin fiskal.

E meqë shumë prej jush e kanë ndjekur bashkë me ne këtë proces, 
sot mund të vlerësojmë së bashku edhe rezultatet e kësaj përpjekjeje 
të vazhdueshme për ta vendosur ekonominë në kontekstin e një 
ecurie pozitive dhe të prekshme nga të gjithë aktorët e saj.

Sot, ekonomia shqiptare rritet rreth 4 herë më shumë në raport me 
katër vite më parë. Ne kemi projektuar një rritje mesatare 4.5% gjatë 
mandatit të dytë, për të arritur në fund të mandatit, nivelin 5.5% - 
6%, një rritje që nuk është më thjesht sasiore, por bëhet konkrete, e 
prekshme për qytetarët dhe sipërmarrjen shqiptare.  

Ne jemi optimistë. Shumëkush mund të më akuzojë për optimizëm 
të tepruar, por me një lexim shumë të shpejtë të prezantimit që do 
të bëjë z. Baker më vonë, i bie që nuk jam vetëm unë optimisti këtu, 
por qenka edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, si një nga ato herët e 
pakta kur Fondi shpreh optimizëm të drejtpërdrejtë.  

Pra, ne jemi optimistë jo thjesht për shkak të projeksioneve tona. 
Jemi optimistë pikë së pari për ato që kemi bërë, reformë pas 
reforme, sepse kanë provuar se kanë funksionuar duke e shpërblyer 
ekonominë dhe qytetarët, dhe së dyti, sepse një sërë projektesh 
konkrete në sektorë prioritarë do të kenë një impakt të shtuar në 
ekonomi. Trendi përshpejtues i ritmit të rritjes tashmë të faktuar, që 
nga momenti kur Qeveria ndërmori axhendën e reformave, është 
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garancia më e mirë për rrugën e drejtë në të cilën po ecën ekonomia 
e vendit.

Këtu patjetër që dua të theksoj, atë që kemi gjithashtu të përbashkët 
me zotin Baker, me Fondin Monetar Ndërkombëtar, vazhdimi i 
reformave është thelbësor. Çdo ngadalësim i reformave do të sjellë 
procese të kthimit pas, për t’u kthyer aty ku e filluam para 5 vitesh.

Rritja ekonomike, siç e tha edhe Guvernatori, është mbështetur 
në rritjen e konsumit dhe investimeve private. Të dy këta zëra 
performojnë në një terren tejet pozitiv prej disa tremujorësh. Në 
vitin 2016, investimet e huaja direkte arritën një rekord historik prej 
1.1 miliardë dollarësh dhe ne shprehim besimin se politikat tona 
incentivuese dhe nismat për të afruar aktivitetin ekonomik sa më 
pranë nivelit të vet potencial, do të reflektohen në mbajtjen e niveleve 
të larta të investimeve në ekonomi, edhe në aspektin afatmesëm.

E kjo më duhet të them është një sfidë për qeverinë dhe për terrenin 
ekonomik shqiptar, edhe për arsye se dy nga projektet e mëdha, 
TAP-i dhe Devolli, janë në fazën e fundit të investimit dhe po hyjnë 
në fazën e operimit.  

Një nga aspektet më pozitive të zhvillimit ekonomik të 4 viteve të 
fundit është edhe përgjigjja e tregut të punës ndaj rritjes ekonomike. 
Pjesëmarrja në forcat e punës është rritur në 66.8%, ndërsa papunësia 
ka rënë në 13.9% në tremujorin e dytë të vitit 2017. Janë më shumë 
se 65 mijë vende të reja pune vetëm në vitin 2016. 65 mijë vende të 
reja pune referuar jo thjesht Institutit të Statistikave, por borderosë 
së Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, pra listë-pagesave.

Të gjitha këto zhvillime ekonomike tashmë janë reflektuar edhe 
tek besimi i biznesit dhe konsumatorit tek ekonomia. TNE në 
tremujorin e katërt të vitit 2016 arriti nivelin më të lartë në 10 vjet, 
duke qëndruar 18.6 pikë mbi mesataren historike afatgjatë. Luhatja 
gjatë tremujorit të dytë të vitit 2017, në reflektim edhe të situatës 
politike në atë periudhë, na tërheq vëmendjen drejt përgjegjshmërisë 
dhe vlerësimit që marrim për atë që bëjmë, apo edhe për atë që nuk 
lejojmë të ndodhë.
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Borxhi publik vijon në një trajektore rënëse për të dytin vit radhazi, 
e po konsolidohet vit pas viti. Qeveria e ka shprehur shumë qartë 
qëndrimin e vet edhe falë ndërhyrjes shumë të kujdesshme që 
bëmë me Ligjin Organik të Buxhetit në vitin 2016, një vit përpara 
zgjedhjeve, duke detyruar vetveten, pra dhe të gjitha qeveritë që do 
të vijnë më pas, për përgjegjshmëri dhe konsolidim të borxhit. Është 
e para herë që në Ligjin Organik të Buxhetit vendoset ai të cilit ne i 
referohemi si rregulli i artë i borxhit. Asnjë qeveri nuk ka të drejtë të 
rrisë borxhin publik, por përkundrazi, çdo qeveri është e detyruar në 
vazhdimësi ta ulë borxhin publik.

Sot borxhi publik është në nivelin 71.7% dhe në 2018 do të ulet 
me 2.5%, duke kapur nivelin e 68.6%. Këtu dua të ndaj me ju të 
gjithë, një moment skepticizmi të shumë aktorëve ndaj autoriteteve, 
jo thjesht ndaj qeverisë shqiptare por ndaj autoriteteve shqiptare, që 
lidhet me atë se “çfarë do të ndodhë tani që do të ikë FMN-ja”.

Kam dy komente. FMN-ja nuk ka ikur, thjesht ka një marrëdhënie 
monitoruese në bazë të Artikullit 4, edhe sikur të donte Jensi të 
ikte ne nuk do ta linim. E dyta, ja ku jemi, edhe pa një marrëveshje 
detyruese me Fondin Monetar Ndërkombëtar, konsolidimi fiskal 
vazhdon.

Këtë vit dolëm me balancë primare pozitive në një vit elektoral, gjë 
që s’ka ndodhur asnjëherë në 27 vite dhe viti 2018 sërish parashikon 
balancë primare pozitive të konsiderueshme. Sërish nuk na detyron 
marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar, por na detyron 
përgjegjshmëria politike ndaj qytetarëve.

Do t’ju risjell në vëmendje që viti 2017 ishte viti i parë në historinë 
25-vjeçare të Shqipërisë, që në një vit elektoral parlamentar, buxheti 
del me suficit primar. Deficiti buxhetor për vitin 2018 planifikohet 
të jetë në nivelin 2.0% të PBB-së. Për të tretin vit radhazi, balanca 
primare parashikohet të jetë pozitive në nivelin 0.6% duke synuar 
mbajtjen e borxhit në trajektoren rënëse.

Kriza financiare globale, edhe pse nuk preku direkt tregjet financiare 
të rajonit tonë, qartësisht pati ndikimin e saj nëpërmjet kanaleve 
indirekte. Në kontekstin e Shqipërisë, ngadalësimi konstant i ritmeve 
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të rritjes që kulmuan në vitin 2013, kriza ekonomike që goditi 
Greqinë, apatia e rritjes së BE-së (veçanërisht Italisë - partnerit tonë 
kryesor tregtar), pasqyruan sfida jo të vogla për tregun tonë financiar.
Ndërkohë, gjatë periudhës 2014-2017 janë ndërmarrë masa të shumta 
në mbështetje të modernizimit të sistemit financiar, mbështetur edhe 
në Programin e modernizimit të sistemit financiar (FSM-DPL 2014). 
Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë rishikoi masat mbikëqyrëse 
dhe rregullatore. Agjencia e Sigurimit të Depozitave u përforcua 
ndjeshëm si në mundësitë e mbulimit, ashtu edhe në operimin e 
saj duke e sjellë më pranë principeve bazë të Sistemeve Efektive të 
Sigurimit të Depozitave. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare tashmë 
zotëron autonomi të zgjeruar, ndërsa është përmirësuar gati e gjithë 
baza ligjore e sistemit financiar jobankar, sistemit të pensioneve dhe 
sigurimeve. Shumë shpejt ne do të prezantojmë përmirësime të këtij 
legjislacioni, përmirësime të mëtejshme në bashkëpunim me të gjithë 
aktorët.

Sot, falë një pune tejet të mirë dhe bashkëpunimit intensiv ndërmjet 
Qeverisë Shqiptare me Bankën e Shqipërisë, - dhe sërish dua ta 
falënderoj Bankën e Shqipërisë dhe Guvernatorin Sejko, - si dhe me 
asistencën e vazhdueshme të partnerëve tanë ndërkombëtarë (FMN 
dhe BB), ne kemi një infrastrukturë rregullative të sistemit financiar 
shumë më të aftë për të detektuar rreziqet që i kanosen sistemit, si 
dhe një set më të kompletuar masash mbrojtëse për t’u përballur me 
to.

Pra, në pikëpamjen e modernizimit të sistemit të infrastrukturës 
të themi qeveria ka bërë pjesën e saj. I referohemi përpjekjes të 
përvitshme, mitikuloze për të kaluar reformën e vjeshtës së vitit 2016 
dhe ndërkohë së bashku me Bankën e Shqipërisë, ne kemi punuar në 
funksion të atij aksioni dhe të asaj reforme që ka ndërmarrë Banka, 
për të ulur kreditë me probleme.    

Problematika e kredive me probleme, u trajtua gjerësisht gjatë 
mandatit tonë të parë 2014-2017. Ne për dijeninë tuaj kemi një 
grup të përbashkët pune midis Bankës së Shqipërisë dhe qeverisë 
shqiptare, në rastin konkret e firmosur nga Kryeministri dhe nga 
Guvernatori dhe e përfaqësuar në nivel teknik për qeverinë nga 
Ministria e Financave.
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Pavarësisht uljes së nivelit të kredive me probleme në rreth 15.2% 
(gati 10% më ulët se viti 2013), ne jemi të ndërgjegjshëm se fenomeni 
kërkon trajtim edhe më të thellë për të adresuar problematikat 
sistemike. E më besoni që shpesh sistemi mund të jetë dhe në trajtim 
të ndryshëm, si në rastin e trajtimit të procesit të ekzekutimit të 
kolateraleve, një rast që bankat e nivelit të dytë janë duke e diskutuar 
me qeverinë dhe me Bankën e Shqipërisë në marrëdhënie me 
përmbaruesit privatë. Siç ju ka premtuar Kryeministri, ai problem do 
të zgjidhet shumë shpejt. Jam i bindur që ju e keni në vëmendje edhe 
për ta përmendur.

Lidhur me kreditimin, dua të them që ecuria është modeste në 
këndvështrimin tim. Shpesh bëjmë pyetje, patjetër që kemi përgjigje 
teknike, por edhe logjike e emocionale. Pse kreditë konsumatore, 
kreditë për individin, apo kreditë hipotekare kanë ecur aq mirë dhe 
korporatat janë në nivele modeste. Gjithsesi, besoj se kreditimi 
mbetet ndoshta një aspekt kryesor që nuk reflekton të njëjtën ecuri 
pozitive si indikatorët e tjerë që përmenda më sipër, e aq më pak nuk 
jemi rritur.

Vazhdimi i konsolidimit nga njëra anë dhe avancimi i masave që 
përmenda më lart për reduktimin e kredive me probleme, besoj do 
të bëjnë të mundur që kreditimi nga afatshkurtër në afatmesëm, 
të reflektojë ato ritme dhe atë optimizëm që reflektojnë qoftë 
konsumatorët, qoftë aktorët e tjerë ekonomikë në ekonominë 
shqiptare.

Së fundmi, ju falënderoj për vëmendjen dhe besoj që mendimet që 
ndajmë bashkë sot në këtë tryezë të shërbejnë si një kontribut i vogël 
i secilit për atë që vjen më pas, në favor të sektorit që ju përfaqësoni 
dhe padyshim në favor të ekonomisë dhe të qytetarëve të këtij vendit.
Falënderoj Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë sërish për punën e 
vëmendshme dhe koordinimin midis të gjithë aktorëve.

Faleminderit!
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I nderuar Guvernator Sejko,
I nderuar zoti Anastasakis,
I nderuar zoti Ministër,
Të nderuar të pranishëm!

Kriza botërore financiare na rikujtoi disa mësime bazë të cilat interesi 
politik i ditës tenton shpesh t’i anashkalojë duke krijuar mangësi të 
theksuara strukturore, si dhe duke na bërë shumë vulnerabël përpara 
krizave të tilla që kanë efekt frenues të fortë dhe të shtrirë në kohë.
Pa diskutim që për një organizim relativisht të ri ekonomik siç është 
Eurozona, përballimi i efekteve të krizës ishte një moment sprove 
dhe kërkonte vendimmarrje të shpejtë për të vlerësuar efektivitetin e 
mekanizmave mbrojtës ekzistues, si dhe krijimin e mekanizmave të 
rinj për t’iu përshtatur situatave të krijuara.

Efektet e krizës në ekonominë reale dhe segmentin financiar u 
shoqëruan me nivele të larta të borxhit publik, tolerancë të ulët ndaj 
riskut në investime, ritëm të ulët në zgjerimin e tregtisë botërore, si 
dhe riatdhesim të investimeve të huaja direkte jashtë.

Sh.T.Z. Ilir Meta*
FJALË PËRSHËNDETËSE

* Sh.T.Z. Ilir Meta, President i Republikës së Shqipërisë.
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Edhe pse disi me vonesë, efektet e krizës u ndjenë edhe në 
ekonominë tonë duke u shoqëruar me një trend të qartë ngadalësues 
të ritmit të rritjes. Ky ngadalësim nxori në pah mangësi të shumta 
strukturore duke ndikuar drejtpërdrejt në rritje të borxhit publik, 
rritje të papunësisë, rritje të kredive me probleme në sistemin bankar, 
si dhe vështirësi financiare për bizneset dhe familjet.

Gjej rastin të vlerësoj Bankën e Shqipërisë për rolin proaktiv në 
zbutjen dhe menaxhimin e efekteve të kësaj krize.

Politika monetare akomoduese e ndjekur prej saj, ka kontribuar në 
rritjen e ekonomisë së vendit dhe në lehtësimin e barrës financiare 
mbi kredimarrësit privatë, nëpërmjet lehtësimit të kushteve të 
financimit dhe zgjerimit të kredisë në lekë.

Kjo politikë monetare rezultoi me efekte pozitive në disa drejtime: 
duke kontribuar në uljen e normave të interesit në të gjitha 
produktet e tregut financiar, në reduktimin e primeve të rrezikut në 
tregjet financiare, si dhe në ruajtjen e një situate të qëndrueshme të 
likuiditetit.

Të dhënat e fundit ekonomike të disponuara konfirmojnë trendin 
rritës të ekonomisë shqiptare i mbështetur kryesisht prej zgjerimit të 
kërkesës së brendshme të sektorit publik dhe privat, si dhe nga rritja 
e kërkesës së huaj.

Zhvillimet pozitive ekonomike në vendet e Eurozonës dhe jo vetëm, 
kanë ndihmuar në rritjen e eksporteve dhe të aktivitetit turistik.

Megjithatë, edhe pse trendi rritës i ekonomisë shqiptare pritet të 
vazhdojë gjatë periudhës 2017-2019, sfidat që kemi përpara janë të 
shumta dhe të natyrave të ndryshme.

Së pari, ambienti rregullator evropian i postkrizës dhe politikat e 
bankave evropiane për uljen e ekspozimit të tyre ndaj vendeve jashtë 
BE-së mbeten faktorë shtrëngues dhe frenues ndaj zhvillimit.

Së dyti, kthimi i ekonomisë në ekuilibër duke nënkuptuar një rritje 
ekonomike afatmesme dhe afatgjatë prej 3.5-4% është sërish i 
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pamjaftueshëm për të garantuar një efekt të prekshëm në mirëqenien 
e shtresave të gjera të shoqërisë, si dhe për të konverguar më shpejt 
me standardet e vendeve të Bashkimit Evropian.

Së treti, modeli i rritjes së ekonomisë sonë vazhdon të karakterizohet 
nga mangësi të theksuara, të cilat duhen targetuar sa më parë. Kështu, 
shkalla e diversifikimit sektorial mbetet e ulët, me shërbimet që zënë 
rreth 45% të Prodhimit të Brendshëm Bruto, njëkohësisht, pesha e 
kërkesës së brendshme mbetet e lartë dhe diversifikimi në terma të 
eksporteve mbetet i ulët. Ndërkohë, në tregun e punës, kualifikimi 
dhe arsimimi i fuqisë punëtore mbeten larg kërkesave të kohës.

Dhe së katërti, sektori financiar shqiptar karakterizohet nga 
diversifikimi i ulët sektorial ku sektori bankar përfaqëson segmentin 
më aktiv dhe më të zhvilluar të sistemit financiar duke përbërë rreth 
90% të aktiveve të tij.

Në këtë kuadër, progresi i reformave strukturore është jetik për të 
mbështetur konvergimin e shpejtë ekonomik dhe institucional me 
vendet e Bashkimit Evropian.

Reformat e ndërmarra duhet të ndikojnë në ndryshimin e strukturës 
së ekonomisë si dhe në përmirësimin e ambientit ligjor e institucional 
që përcakton nivelin dhe përbërjen e investimeve në vend.

Nevojiten masa të menjëhershme për të përmirësuar seriozisht 
klimën e biznesit, për të reduktuar informalitetin dhe korrupsionin, 
si dhe për të promovuar konkurrencën ndërsektoriale.

Duhet të ndërmerren politika strukturore që rrisin nivelin e kapitalit 
njerëzor, përmirësojnë infrastrukturën e zhvillimit dhe promovojnë 
qeverisjen e shëndetshme të kompanive publike dhe private.

Gjithashtu, krijimi i tregut të kapitalit mbetet një domosdoshmëri 
pasi ndikon drejtpërdrejt në shtimin e fondeve për t’u përdorur 
për investime, në diversifikimin dhe në uljen e kostos së burimeve 
të financimit për kompanitë, si dhe në rritjen e mirëqenies së 
përgjithshme.
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Në çdo rast, parakusht për zhvillimin e tregut të kapitalit mbeten 
reformat institucionale, forcimi i kornizës ligjore e rregullative dhe 
stabiliteti makroekonomik.

Duke e mbyllur fjalën time këtu, dua të shpreh një falënderim të 
veçantë për Bankën e Shqipërisë që është një institucion mjaft 
i besueshëm i shtetit tonë, për Guvernatorin Sejko për punën e 
mirë të bërë në kuadër të garantimit të stabilitetit makroekonomik 
të vendit, si dhe për iniciativën në realizimin e kësaj konference në 
bashkëpunim me Qendrën e Studimeve për Evropën Juglindore në 
Universitetin e Oksfordit.

Punë të mbarë konferencës suaj! Ju faleminderit!
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SESIONI I PARË: 

NATYRA E RREZIQEVE DHE 
QËNDRUESHMËRIA NDAJ 
RREZIKUT NË RAJONIN E 

EVROPËS JUGLINDORE

Ky sesion do të diskutojë natyrën e rreziqeve aktuale në 
ekonomitë vendase dhe rajonale të EJL-së, ndërlidhjet mes 

tyre, si dhe do të vlerësojë qëndrueshmërinë ndaj këtyre 
rreziqeve. 

Moderator: Piroska Nagy-Mohacsi,
Drejtore e Programit, Instituti LSE për Çështjet Globale
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Othon Anastasakis*

ZHVILLIMET NË BASHKIMIN EVROPIAN 
DHE NDIKIMI NË RAJON DHE NË 

EVROPËN JUGLINDORE: RREZIQET DHE 
SFIDAT

* Othon Anastasakis, Drejtor i Studimeve të Evropës Juglindore në Oxford (SEESOX), Kolegji 
St Antony’s.

Në fjalën time sot, do të flas për rreziqet politike në kontekstin 
evropian dhe në atë rajonal. Përveç kësaj, do të flas për mundësitë, 
për sukseset,  deri më sot, por edhe për sfidat që kemi përpara. 

Duke u kthyer pas në kohë, një vit më parë, ne ishim këtu dhe ishim 
shumë më tepër të pasigurt për atë se çfarë do të ndodhte. Kishte 
pasiguri për zgjedhjet në Francë, Gjermani dhe në Holandë; ishte 
ndikimi i Brexit dhe hija e rëndë e Brexit.  Ndërsa sot, një vit më pas, 
ne jemi më optimistë për atë çfarë po ndodh në mjedisin evropian.
 
Së pari, BE-ja dhe rajoni i Bashkimit Evropian janë në veprim, duke 
u përpjekur të bashkojnë skenarë me qëllim që të parashikojnë të 
ardhmen e BE-së dhe atë se çfarë do të ndodhë. Brexit ishte një 
moment i vërtetë krize për ekzistencë, kështu që ka skenarë nëse 
BE-ja do të vazhdojë para drejt përafrimit federal për të gjithë, apo 
bashkëpunimit ndërmjet atyre që duan dhe munden në fusha të 
veçanta. Kjo mbetet për t’u diskutuar gjatë viteve të ardhshme.  

Ka nisur një ridimensionim i marrëdhënies franko-gjermane, dhe të 
gjithë e dimë se Franca dhe Gjermania gjithmonë kanë qenë motori 
i BE-së. Ato i japin BE-së pulsin e saj dhe ndjesinë e së ardhmes. 
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Lidhur me të ardhmen e këtij motori, shohim si Macron ka dalë me 
propozime të veçanta për sa i përket të ardhmes së Evropës dhe 
bashkëpunimit me Gjermaninë. 

Gjithashtu, në Evropë, kemi parë fitore elektorale të forcave kryesore 
politike ndaj partive populiste. Kjo është shumë e rëndësishme për 
shtetet evropiane kryesore e të mëdha, dhe shërben si sinjal për një 
drejtim të caktuar që duhet ndjekur. Lidhur me të dhënat pozitive, ne 
do të flasim më shumë për normat e përditësuara të rritjes ekonomike 
që vijnë në rritje nga viti tjetër duke ndjekur papunësinë, më e ulëta 
që prej vitit 2009 dhe gjithashtu me një ritëm të fuqishëm; kështu që 
situata është më optimiste. 

Megjithatë, nuk ka nevojë për vetëkënaqësi dhe Brexit mbetet një 
problem i madh. Faktori më i rëndësishëm është vetmia e Mbretërisë 
së Bashkuar (MB), pasi, në aspekte të ndryshme, duket sikur Britania 
është kthyer në eksperiment për vendet e tjera, për të parë se çfarë 
ndodh nëse një vend me të vërtetë vendos të largohet. 

Meqenëse vij nga MB-ja, më lejoni t’ju tregoj se situata nuk është 
më e qartë nga sa ishte vitin e kaluar. Ende flasim për Brexit të 
vështirë apo Brexit të butë, dhe ende Qeveria nuk ka vendosur se në 
çfarë drejtimi dëshiron ta tërheqë Britaninë. Çështjet kryesore para 
se të fillojnë diskutimet aktuale të tregtisë, të cilat përbëjnë thelbin 
e problemit, lidhen me çështjet e qytetarëve të BE-së në Britani, 
kufirin Irlandë – MB, dhe me shumën që duhet të paguajë Britania 
për buxhetin e BE-së para se të largohet. Këto janë çështje shumë 
të rëndësishme dhe të vështira, që nuk janë zgjidhur ende plotësisht. 
Një tjetër fenomen janë partitë euro-skeptike në Evropë, të cilat janë 
në rritje. Ato nuk janë më parti të vogla e periferike, por pretendojnë 
të jenë alternativa ndaj partive kryesore. 

Në fushën ekonomike, papunësia ende është e lartë, veçanërisht në 
disa vende të BE-së.  Ka pabarazi sociale brenda të gjitha vendeve 
evropiane, si dhe kontraste midis vendeve të ndryshme të Evropës.  
Më pas, kemi rreziqet globale, disa prej të cilave janë të reja. Për 
shembull, ne nuk mund të presim që marrëdhënia transatlantike të 
jetë siç ka qenë gjatë dekadave të kaluara.  Të gjithë e dimë se ka disa 
mospajtime midis SHBA-ve dhe BE-së. Ne e njohim hezitimin e 
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Presidentit Trump për të vazhduar financimin e forcave të NATO-s, 
siç kanë bërë më parë SHBA-të. Gjithashtu, shohim mosmarrëveshje 
lidhur me tregtinë, midis SHBA-ve dhe BE-së. Nga ana tjetër, kemi 
një konkurrencë gjeopolitike me Rusinë që vazhdon prej vitesh, 
të cilën shumë e krahasojnë me një mjedis Lufte (të re) të Ftohtë. 
Tensionet midis Perëndimit dhe Turqisë janë një fenomen i ri, pasi 
Turqia ka qenë gjithmonë një aleat perëndimor, por aktualisht nuk 
është në marrëdhënie të mira me Perëndimin.  Ajo ruan marrëdhënie 
funksionale me pjesën më të madhe të vendeve evropiane, por 
në Turqi, po rritet skepticizmi lidhur me Evropën dhe SHBA-të. 
Gjithashtu është në një marrëdhënie fërkimi me SHBA-të, për 
shkak të disa çështjeve të tjera dypalëshe. Së fundmi, është edhe 
çështja e fundamentalizmit islamik dhe terrorizmit, dhe flukset e 
vazhdueshme të emigracionit nga Mesdheu. Këtë herë, më shumë 
flukse po vijnë nga Afrika Veriore, pasi duket se marrëveshja e 
Turqisë po funksionon.  

Tani le të kthehemi tek rajoni ynë, për të parë llojin e mundësive 
rajonale që mund të ketë këtu. Së pari, kemi disa shenja të shkëlqyera 
përsa i përket qeverive më të qëndrueshme në rajon. Ka një drejtim 
pro BE-së, dhe një konsensus për mënyrën si elitat e Ballkanit 
Perëndimor e shohin orientimin e tyre drejt BE-së. Gjithashtu ka ri-
konfirmime të kohëve të fundit që zgjerimi i Ballkanit Perëndimor do 
të vazhdojë dhe se Serbia e Mali i Zi do të bëhen anëtare të Bashkimit 
Evropian brenda shtatë deri në tetë vitet e ardhshme. Ka shumë për 
të dëshiruar në mënyrën e ndërtimit të agjendës së zgjerimit. Për më 
tepër, shërbimi i jashtëm i BE-së, zyra e Përfaqësueses së Lartë për 
Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Federica Mogherini, është 
me të vërtetë i përqendruar në Ballkanin Perëndimor dhe dëshiron të 
shohë arritje në fushën e sigurisë në rajon.  Angazhimi dhe vëmendja 
janë ato të duhurat.

Procesi i Berlinit është një element thelbësor. Kuptoj se ka diçka 
që ruhet në këtë vend. Ka përfitime të parashikuara nga procesi; ka 
tema të konektivitetit, arsimimit dhe infrastrukturës. Tashmë janë 
900.000.000 euro angazhime. Megjithatë, problemet kryesore të 
këtyre iniciativave rajonale kanë të bëjnë me mungesën e rezultateve 
konkrete, të cilat ne duhet ende të presim që t’i shohim. Rezultatet 
e para priten në vitin 2018. Lidhur me mënyrën e organizimit, ju 
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mund ta dini se Procesi i Berlinit është  zhvilluar në kryeqytetet e 
shumë vendeve. Ai nisi në Berlin, më pas u zhvendos në Vjenë, më 
pas në Paris, e kështu me radhë. Vitin tjetër, do të zhvillohet në 
Londër, dhe ai do të jetë një moment paksa i pakëndshëm, pasi si 
mund ta reklamojë integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin 
Evropian, një vend që po del nga BE-ja? Shumë çështje të sigurisë 
pritet që të trajtohen aty. Nga ana tjetër, prania e Kinës dhe e vendeve 
të Gjirit, shihet gjithashtu si mundësi për investime. Investimet 
kineze në rajon aktualisht rrisin rëndësinë gjeo-ekonomike të rajonit 
të Ballkanit Perëndimor dhe lidhjen e tij me Evropën Qendrore. 

Një kategori e caktuar rreziqesh është e përbashkët për të gjitha vendet. 
Në zbatimin e ligjit ka çështje që lidhen me pandëshkueshmërinë, 
korrupsionin dhe krimin e organizuar. Gjithashtu, ka regres 
demokratik, nacionalizëm të vazhdueshëm dhe largim të qytetarëve 
nga elitat. Këto janë problemet kryesore kur analizohen rreziqet 
kryesore politike.

Për më tepër, ka rreziqe rajonale që duhet të merren parasysh në 
çështjet dypalëshe që shfaqen në rajon, për shembull kur Serbia dhe 
Kosova do t’i binden marrëveshjes së normalizimit, zbatimi i së 
cilës ende sjell shumë vështirësi. Zgjerimi është një çështje shumë e 
vështirë, jo vetëm për Bashkimin Evropian, por edhe për një pjesë të 
vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ka zhgënjim publik dhe qytetarët 
e vendeve të Ballkanit Perëndimor nuk duhen marrë si të mirëqenë 
përgjithmonë.   

Rusia është një fuqi e huaj shumë e vështirë në rajon, me politikën e 
saj të oportunizmit dhe përçarjes. 

Turqia ka një marrëdhënie dhe partneritet ekonomik shumë të 
ngushtë me vendet e rajonit; në të njëjtën kohë ajo po e distancon 
veten nga Evropa. Kjo sjellje krijon një situatë shumë të vështirë dhe 
të ndërlikuar. 

Kina përbën një rrezik, po aq sa dhe një mundësi, pasi ka qasje të 
ndryshme ndaj investimeve. Dallimi në qasje lidhur me sistemet, 
rregullat dhe procedurat midis BE-së, dhe Kinës ose Rusisë, është 
një çështje që vendet e Ballkanit Perëndimor duhet ta trajtojnë.  
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E fundit, nevoja për një angazhim të besueshëm nga BE-ja përsëritet 
çdo vit, pa ndërprerje. Por, për aq kohë sa ky angazhim nuk bëhet 
realitet, do të kemi probleme si ato që kemi parë në shumë vende, të 
cilat bëhen më autoritare kur BE-ja devijon vëmendjen e saj. 

Agjenda e zgjerimit duhet të rifokusohet; nuk mund të ekzistojë siç 
ka pas ekzistuar. Tani, ka një lloj atmosfere të re. Ka mirëkuptim se 
Ballkani Perëndimor është një çështje e papërfunduar, por agjenda 
e zgjerimit ka nevojë të përqendrohet dhe të kontribuojë drejt 
mundësive ekonomike, që duhen krijuar për komunitetet vendore 
dhe të ndihmojë në parandalimin e rrjedhjes së trurit. Evropa 
Juglindore, në përgjithësi, vuan nga “rrjedhja e trurit”, dhe shumë 
mendje “të ndritura” e lënë vendin, për t’u vendosur jashtë. 

Procesi i Berlinit mund të ofrojë projekte të prekshme, histori 
suksesi dhe lidhje, por jo vetëm brenda rajonit. Lidhja duhet zgjeruar 
dhe të përqendrohet në agjendën më të gjerë të zgjerimit. Si pikë 
përfundimtare, demokracia, zbatimi i ligjit dhe shoqëria civile duhet 
të jenë në zemër të evropianizimit të rajonit dhe të anëtarësimit në 
BE.  
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Jens Bastian*

ZHVILLIMET GJEO-EKONOMIKE DHE 
TENDENCAT RAJONALE: RRITJA E PRANISË 

SË KINËS NË RAJONIN E EVROPËS 
JUGLINDORE. CILAT JANË RREZIQET DHE 

MUNDËSITË NË KËTË KONTEKST?

* Jens Bastian, Konsulent ekonomik i pavarur.

Së pari, dua të falënderoj në veçanti Guvernatorin e Bankës së 
Shqipërisë, z. Gent Sejko, gjithashtu z. Tanku, të cilin jam shumë i 
lumtur ta takoj sërish pas shumë vitesh. Falënderoj dhe z. Herri që 
ndihmoi në organizimin e kësaj Konference. 

Sapo e dëgjuat dhe nga Othon Anastasakis, një ish koleg dhe mik 
prej shumë vitesh në Greqi dhe Oksford, me të cilin kemi punuar 
shumë së bashku dhe madje ai më ka ndihmuar të ndërtoj një urë të 
shkurtër për prezantimin tim rreth Kinës. 

Tema që dua t’ju prezantoj sot është pjesë e një projekti të madh në të 
cilin jam angazhuar me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 
(BERZH), në cilësinë e këshilltarit. Pyetja kryesore e këtij projekti është 
si duhet ta trajtojë BERZH-i rritjen e pranisë së Kinës në rajonin e 
Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore? Në këto momente që 
flasim, Kina është jo vetëm në agjendën e Evropës, por edhe në atë të 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës, z. Donald Trump, dhe homologu i tij, Presidenti Xi 
Jinping, janë aktualisht në takim në Pekin, në kuadër të një vizite zyrtare 
dyditore të presidentit amerikan atje. Kina është një hyrje e re në rajonin 
e Evropës Juglindore, por nuk është e re për Shqipërinë.
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Këto aktivitete në sektorë të ndryshëm krijojnë atë çfarë mund ta 
quaj “grup investimesh”. Dhe këto grupe janë më të përparuara në 
transport, infrastrukturë, në rajon dhe në sektorin e energjisë. Për 
më shumë, me qëllim organizimin dhe përparimin më tej të këtyre 
veprimtarive, Kina po krijon një prani të shtuar financiare. Dëshiroj 
ta theksoj këtë në slide-in pasues. 

Rikthimi i Kinës në Shqipëri 
 China Pacific Construction Group (CPCG) po 

ndërton autostradën që lidh Malin e Zi me 

Shqipërinë  

• Investimi 3,2 miliardë USD– 280 km e gjatë 

 Të drejtat për kërkimin e naftës, marrë nga kompania 

kineze Geo-Jade Petroleum 

 China Everbright dhe Friedmann Pacific Asset blenë 

Tirana International Airport SHPK 

 PowerChina, një kompani ndërtimi, ka ndërmarrë 

projekte ujitjeje në Shqipëri 

 China State Construction (CSC) ka ndërmarrë 

projektin e rrugës së Arbrit, prej 16 milje, që e lidh 
Shqipërinë me Maqedoninë 

 Investime në Portin e Shëngjinit 

Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Ilir Meta, 2016 
(Foto: Zyra e Shtypit e Qeverisë Shqiptare) 

Burimi: Wikipedia, 2017 

Krijimi i një pranie të sektorit bankar 

 Degë e Bankës së Kinës e hapur në 

Beograd, janar 2017  

 Exim Bank financon ndërtimin e 

autostradës në Maqedoni, Mal të 

Zi 

 China Development Bank jep kredi 

për impiantin me energji termike 

në Republikën e Serbisë 

 Memorandum Mirëkuptimi mes 

China Development Bank dhe 

Bankës së Greqisë, korrik 2016 

Shkup, IRJ e Maqedonisë, qershor 2017 
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Kjo prani financiare në rajon tregohet nga veprimtaria e Bankës së 
Kinës në Beograd, e cila ka hapur një degë, ose nga veprimtaria e 
Exim Bank, e cila ka financuar ndërtimin e autostradës përgjatë disa 
shteteve në rajon, nëpërmjet kredisë bankare. Banka për Zhvillim e 
Kinës gjithashtu ka ofruar kredi për ndërtimin dhe modernizimin e 
impianteve të energjisë termale në Bosnje dhe Hercegovinë. 

Çfarë shihni këtu është vendosja e grupeve të Kinës, kryesisht banka 
shtetërore, të cilat po krijojnë një prani financiare në rajon. Mënyra 
kryesore e veprimtarisë së tyre është përmes financimit të borxhit për 
projekte madhore të infrastrukturës nëpërmjet bankave, nga zyrat 
kryesore në Kinë apo nga degët e tyre në Hong Kong. Financimi 
i kapitalit, në terma të investimeve të drejtpërdrejta me të drejta të 
plota dhe përthithjes, po ndodh dukshëm në Greqi, në një shkallë 
më të ulët në Serbi, ndërsa po fiton gradualisht ritëm në vende të 
tjera, të cilat do t’i prezantoj më poshtë.

Ky zhvillim tregon se huadhënia që bankat kineze ofrojnë për 
veprimtari të ndryshme në rajon, i lejon vendet t’i diversifikojnë 
burimet e tyre të financimit jashtë Evropës.
 

Krijimi i fondeve kineze drejtuese të investimeve 

 Fondi i Bashkëpunimit të Investimit Kinë– 

Evropë Qendrore + Lindore 

• Themeluar në vitin 2012 

• Regjistruar në Luksemburg 

• Fond prej: USD 500 milion 

• Export Import Bank of China 

• Exim Bank Hungary 

 Fondi i Dytë i Bashkëpunimit të Investimeve 

• Shpallur në fund të 2016 

• Sino - CEE Financial Holdings Ltd 

• Fond prej: €10 miliardë 

6th Summit in Budapest, Hungary, November 2017 
 

Secretariat located in Beijing 
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Sigurimi i këtyre burimeve nga jashtë shkon edhe më tej. Kjo tregohet 
dhe nga një numër fondesh investimi të kryesuara nga Kina, të cilat 
janë krijuar gjatë viteve të fundit. Një fond i tillë i parë ka pasur 
burime financiare prej 435 milion dollarësh amerikanë nën kryesimin 
e Fondit të Bashkëpunimit të Investimit Kinë - Evropë Qendrore 
dhe Lindore (ang. China - Central Eastern Europe Investment 
Cooperation Fund). Fondi i dytë, i krijuar në vitin 2016 - katër vite 
më vonë, - kishte një buxhet fillestar prej 10 miliardë eurosh.

Nga perspektiva bankare, nëse e shikoni këtë instrument të dytë financimi 
lidhur me normat e lëvrimit, financimi mund të rritet në përmasa që 
nuk janë parë kurrë nga Evropa Juglindore, në 25 vitet e kaluara. Ky 
është një tregues i ambicies, shpërndarjes së aktivitetit dhe xhepave të 
thellë financiarë të investitorëve kinezë, të cilët janë përgatitur t’i sjellin 
në rajonet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore.

Ende, prania e Kinës në sektorin financiar shkon madje një hap 
më tej. Kjo pasqyrohet në përfshirjen gjithnjë e më të madhe të 
Hungarisë - vend jo shumë larg prej këtu dhe anëtare e Bashkimit 
Evropian, - në bashkëpunim financiar me Kinën, siç tregohet nga 
marrëveshjet swaps në valutë; nga emetimet e borxhit sovran në 
monedhën vendase të Kinës, renminbi, jo vetëm në Hungari, por 

Bashkëpunimi financiar Kino – Hungarez 
 Shtator 2013: Banka Popullore e Kinës 

nënshkroi një marrëveshje swap prej 10 
miliard jenë me Ministrinë e Financave 
(USD 1,45 miliardë)   

 Prill 2016: Hungaria u bë vendi i parë në 
EJL që emetoi obligacione sovrane në jen 
• Obligacione 3-vjeçare 

• Yield - 6.75%  

• Mblodhi 1 miliardë juan (USD 154 
milionë) 

 Korrik 2017: Hungaria shiti borxhin në 
Kinë  
• Mblodhi 1 miliardë Renminbi  

• Obligacione 3-vjeçare 

 Arsyeja e Hungarisë për emetimin 
renminbi është gjeo-strategjike dhe jo 
financiare 



43

gjithnjë e më shumë, siç ndodhi në korrik të këtij viti, duke ia shitur 
borxhin kinez vetë Kinës. Hungaria është vendi i parë në Evropën 
Qendrore Lindore që bëri një zgjedhje të tillë. Kohët e fundit, 
Polonia po ndjek të njëjtën rrugë, me emetimin e saj të parë. Si do të 
zhvillohet kjo? Dhe a janë këto zhvillime gjithmonë pozitive?

Nëse shohim zhvillimet e fundit, ka një frymë optimizmi, një frymë 
që “mund të bëhet”, të historive të suksesit të pranishme. Por, kur 
analizojmë Kinën, nuk mendoj se kjo është e gjithë historia. 

Tashmë, z. Anastasakis e tregoi rëndësinë e analizës së mundësive, 
por dhe të të pasurit në dorë të një matrice rreziku rreziqe që mund 
të shfaqen në kohë, ndërsa aktualisht ato vetë paraqiten si mundësi. 

Veçoj këtu rastin e Malit të Zi, i cili nuk është delja e zezë e rajonit, 
pasi dhe në vende të tjera ka rreziqe. Por në rastin e Malit të Zi, ka disa 
pasoja interesante për t’u identifikuar. Një prej tyre është prania e një 
rrjeti të gjerë ndërtimesh rrugore të financuara nga hua bankare kineze. 

Për më tepër, Kina përcakton se vendi, të cilit po i jep kredi për 
projektet infrastrukturore, duhet të investojë në punëtorë, shërbime 
dhe pajisje kineze. 

Mundësitë infrastrukturore kthehen në rreziqe 
financiare? 

• Mali i Zi dhe Exim Bank e Kinës 
nënshkruan në vitin 2014 një marrëveshje 
prej 800 millionë euro për të financuar një 
një autostradë që lidh portin e Tivarit (Bar) 
me Serbinë.  

– Exim Bank ofron hua për 85% të totalit 

– Fillimi i shlyerjes pas 6 vitesh 

– Shlyerje për 20 vjet 

• Kina ofron financim fleksibël në qoftë se 
vendet përdorin punëtorë dhe pajisje kineze 

• Banka Botërore tërhoqi një kredi për 
mbështetje buxheti prej USD 50 milion ndaj 
Malit të Zi 

– Marrëveshja e autostradës i shtohet 
niveleve të larta të borxhit prej 58% të 
prodhimit kombëtar 

– FMN paralajmoëron se marrëveshja 
përbën rrezik për stabilitetin fiskal 

Ndërtimi i autostradës Bar - Boljare 
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Kjo huadhënie dhe sjellje ka rritur vëmendjen e organizatave 
ndërkombëtare shumëpalëshe. Për shembull, FMN-ja paralajmëroi 
autoritetet e Malit të Zi për rritjen e ekspozimit të buxhetit ndaj Kinës. 
Banka Botërore shkoi një hap më tej dhe aktualisht tërhoqi ndihmën 
për borxhin për Malin e Zi, për shkak të mënyrës së ekspozimit të 
Malit të Zi ndaj Kinës. 

Pyetja që ngrihet, është se çfarë duhet bërë? Sipas këndvështrimit 
tim, e ardhmja mbart sa më poshtë vijon:

Mendoj se tregtia midis Kinës dhe rajonit do të rritet. Për rrjedhojë 
edhe çekuilibrat tregtarë do të rriten. Gjithashtu mendoj se vendet e 
Evropës Juglindore do të vazhdojnë të diversifikojnë burimet e tyre 
të kapitalit drejt Kinës. Kjo sjell rritje të ekspozimit të kreditimit dhe 
rreziqeve të shlyerjeve. 

Në përfundim do të shtoja se Kina po pozicionohet në këtë rajon, 
duke e paraqitur veten si alternativë të qëndrueshme ndaj Evropës 
dhe alternativë të besueshme për organizatat e tjera financiare si 
FMN, Banka Botërore dhe Banka Evropiane e Investimeve. 

Çfarë mbart e ardhmja? 

 Tregtia sipas destinacionit dhe origjinës 
do të vazhdojë të zhvendoset drejt Kinës 

 Evropa Juglindore do të diversifikojë më 
tej burimet e saj të kapitalit 

• IHD-të e Kinës në rajon do të rriten 

• Kreditë e Kinës në Evropë Juglindore  

• Financim i projekteve publike 
infrastrukturore 

 Potenciali i rritjes së turizmit kinez 

 Prania në rritje e Kinës në rajon paraqet 
sfida dhe mundësi për: 

• BE-në, FMN-në, BERZH-in dhe KBR-në 

• Bankat qendrore në Evropën Juglindore 
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Mendoj se rritja e pranisë së Kinës në rajon duhet menaxhuar. Nuk 
mendoj se mund të kontrollohet. Mendoj se kur udhëheqësit rajonalë 
shkojnë në Kinë, - dhe ka një radhë të gjatë politikanësh rajonalë, 
gjatë viteve të kaluara - ata shprehin vendosmërinë se e ardhmja e 
këtyre vendeve shihet në bërjen biznes me Kinën. 

Faleminderit për vëmendjen tuaj! 
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Bas B. Bakker*

RREZIQET RAJONALE DHE SPECIFIKE TË 
VENDIT: DISKUTIM GJITHËPËRFSHIRËS 

I RREZIKUT EKONOMIK, RREZIKUT 
TË STABILITETIT FINANCIAR DHE 

RREZIQEVE SOVRANE

* Bas B. Bakker, Përfaqësues i Lartë Rezident Rajonal, Zyra Rajonale e FMN-së për 
Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore.   
Pikëpamjet e shprehura në këtë material janë të autorit dhe nuk shprehin domosdoshmërish 
pikëpamjet e FMN-së, Bordit Ekzekutiv apo të drejtuesve të FMN-së.

Të nderuar zonja e zotërinj! 

Në mbi një dekadë e gjysmë, jeta në Ballkanin Perëndimor është 
bërë më e shndritshme. Madje, kjo shndritje nuk vërehet vetëm nga 
statistikat ekonomike, por edhe nga satelitët! Paneli i djathtë i Grafikut 
1 tregon rajonin në vitin 2002: paneli në qendër tregon situatën në vitin 
2013. Mund të shihet qartësisht se rajoni është bërë më i shndritshëm!

Grafik 1. Intensiteti i dritave natën në Ballkanin Perëndimor 

2002  2013  Ndryshim 2002-2013
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Për më tepër, pas rënies së përjetuar në vitet 2009-2012, ekonomia 
e rajonit është përsëri në rritje, mbështetur nga aktiviteti në vendet 
kryesore partnere tregtare. Gjithashtu, edhe papunësia është në ulje 
- megjithëse mbetet ende në nivele tepër të larta. Kështu, e ardhmja 
afatshkurtër duket pozitive.  

Por cilat janë sfidat dhe dobësitë që mbeten? Ato vijnë nga dy 
drejtime. Së pari, duhet të adresohen pasojat e krizës së periudhës 
2009-2012, duke përfshirë sistemin bankar dhe financat publike. Së 
dyti, duhet përshpejtuar tranzicioni dhe konvergjenca ekonomike e 
secilës ekonomi me ekonomitë e zhvilluara. 

Le të fillojmë me sistemin bankar. Dihet që në dekadën e fundit 
rajoni ka përjetuar luhatje, me rritje dhe rënie të kapitalit. Paneli i 
majtë i Grafikut 2 tregon se flukset e kapitalit u rritën shumë dhe 
më pas ranë. Paneli i djathtë i Grafikut 2 tregon  stokun e fondeve të 
jashtme të bankave, ku shihet se sa u rrit ky tregues para krizës dhe 
se si pësoi rënie pas saj. 

Rezultati i kësaj rënieje në fondet e jashtme bankare ishte një rënie e 
fortë e rritjes së kreditimit. Paneli i majtë i Grafikut 3 krahason normat 
e rritjes së kreditimit në vitet 2010-2011 me ato të viteve 2007-2008. 
Rënia mund të shihet qartësisht. Paneli i djathtë mundohet të ndajë 
arsyet e rënies së rritjes së kreditimit në faktorë të kërkesës (ngjyra 
blu), dhe faktorë të ofertës (ngjyra e verdhë). Të dyja kanë rëndësi, 
por faktorët nga kahu i ofertës ishin sigurisht më të rëndësishëm. 

Grafik 2. Flukset hyrëse të  kapitalit dhe fondet e jashtme të bankave 

1/ Nuk përfshin Kosovën; përfshin Serbinë dhe 
Malin e Zi që prej vitit 2007.

1/ Nuk e përfshin Kosovën; 
2016 përdor parashikimet e PBB-së

Burimi: BIS, IMF, dhe vlerësimet e stafit të IMF-së
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Për arsye të rënies së fortë të kreditimit dhe të krizës ekonomike që 
rrodhi prej kësaj, kreditë me probleme u shtuan së tepërmi. Grafiku 
4 në të majtë tregon rritjen e kredive me probleme nga periudha para 
krizës deri në kulmin e saj. 

Paneli në të djathtë tregon rënien e mprehtë të kthimit nga kapitali.  

Lajmi i mirë është që kreditë me probleme kanë rënë nga niveli më 
i lartë i tyre, ndonëse ato mbeten ende të larta. Grafiku 5 tregon 
nivelet e kredive me probleme në vende të ndryshme. Të dhënat në 
këtë grafik mbarojnë në vitin 2016, por nëse e shtrijmë deri në vitin 

Grafik 3. Rënia në rritjen e kreditimit 

Grafik 4. Ecuria e kredive me probleme dhe RoE  
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2017, situata e kredive me probleme do të dukej edhe më e mirë për 
një numër vendesh. 

Bankat duhet të adresojnë stokun e mbetur të kredive me probleme. 
Kjo kërkon një përqasje të shumëfishtë – shumë duhet bërë dhe një 
përmbledhje e kësaj paraqitet në Grafikun 6. Është e nevojshme që, 
në mënyrë të kombinuar, të bëhet e mundur që bankat të adresojnë 
kreditë me probleme (për shembull, duke bërë më të lehtë shitjet e 
tyre ose procedurën e ekzekutimit të kolateralit), qoftë duke i detyruar 
ato ta adresojnë problemin (në vend që t’u lejohet të pretendojnë se 
problemi do të zgjidhet vetë).  

Grafik 5. Rënia e kredive me probleme

Raporti i kredive me probleme ndaj kredive totale (%)
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Grafik 6. Veprimet dhe rekomandimet kryesore të politikave
që nxisin riparimin e bilancit të bankave
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Ky grafik na jep një tregues mbi si kanë vepruar vendet deri tani. Në rastin 
e Shqipërisë dominon bindshëm ngjyra blu. Kjo tregon se keni bërë shumë! 

Një tjetër problem është financimi i bankave. Siç diskutuam, ka pasur 
një rënie të financimit të huaj në të kaluarën, por ka rreziqe për rënie 
të mëtejshme në të ardhmen. Financimi i huaj shpesh ka ndihmuar në 
përmirësimin e qeverisjes ekonomike lokale. Pra, do të jetë e dobishme 
të tërhiqen fonde të reja, duke përfshirë edhe tregjet e kapitalit të 
brendshëm. Si financimi i huaj i ri dhe ballafaqimi i bankingut të tepërt 
do të ndihmojnë në zhvillimin e tregjeve të kapitalit të brendshëm. 

Qeveritë gjithashtu mund të ndihmojnë duke zvogëluar pengesat 
jobankare për kreditim, përmirësuar kuadrot e aftësive paguese, 
përmirësuar titujt e tokës dhe pronësisë etj.

Tani le të marrim në shqyrtim financat publike. 

Lajmi i mirë është që deficitet fiskale kanë rënë, në veçanti në vendet me 
programe të FMN-së. Në Grafikun 7, shtyllat portokalli tregojnë bilancet 
fiskale në periudhën para krizës. Rombi i kuq tregon kulmin e deficiteve 
pas krizës, ndërsa shtylla blu tregon deficitin e vitit 2017. Mund të shihet 
si deficiti ka rënë në shumë vende, përfshirë edhe Shqipërinë.

Megjithatë, borxhi publik është ende shumë më i lartë se nivelet e 
para krizës, siç shihet në Grafikun 8 – edhe këtu portokallia është 
para krizës, rombi është kulmi dhe shtylla blu është viti 2017. 

Grafiku 7. Bilanci i qeverisë së përgjithshme

( % e PBB-së)
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Shumica e këtij borxhi publik është financuar nga jashtë. Grafiku 
9 tregon borxhin publik të jashtëm, si në vitin 2007 dhe 2017, për 
secilin vend. 

Duke pasur parasysh nivelet e larta të borxhit, një konsolidim i 
mëtejshëm do të ishte i dobishëm. Fatkeqësisht, siç mund të shihet në 
Grafikun 10, në të ardhmen nuk është planifikuar shumë konsolidim 
fiskal. 

 

Grafik 8. Borxhi publik

(Përqindje e PBB-së)
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Grafik 9. Borxhi publik i jashtëm
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Le të shqyrtojmë tani dobësitë e jashtme. 

Deficitet e llogarive rrjedhëse kanë rënë dhe në shumicën e vendeve, 
nuk janë më aq të larta. Për më tepër, si mund të shihet në Grafikun 
11 në të djathtë, ato janë gati tërësisht të financuara nga IHD-të, të 
cilat ne i konsiderojmë si burimet më të qëndrueshme financimi.  

Megjithatë, borxhi i jashtëm mbetet relativisht i lartë. Grafiku 12 
në të majtë tregon raportet e borxhit të jashtëm ndaj PBB-së për 
secilin vend, ndërsa në të djathtë tregon mesataren për Ballkanin 
Perëndimor. Ka pasur një rënie të borxhit ndaj bankave të huaja, për 

Grafik 10.  Konsolidimi fiskal
Balanca GG në vendet e Ballkanit (Përqindje e PBB-së)
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Grafik 11. Llogaria rrjedhëse dhe flukset e kapitalit
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shkak se ato janë tërhequr nga ky treg, çka u kompensua nga rritja e 
borxhit publik. Kjo ndihmoi për shmangien e një rënieje më të thellë. 
Megjithatë, tani që kushtet janë shumë më të favorshme, deficitet 
dhe borxhi duhet të ulen sërish. Në të kundërt, qeveritë nuk do të 
kenë shumë fleksibilitet për të përballuar goditje të ardhshme.

Le të flasim tani për plotësimin e tranzicionit. Në dy dekadat e fundit, 
vendet e varfra të Evropës janë rritur më shpejt se vendet e pasura. 
Grafiku tregon në boshtin vertikal PBB-në reale për frymë në vitin 1996 
dhe boshti horizontal rritjen nga viti 1996 dhe deri tani. Shihet qartazi se 
vendet më të varfra janë rritur më shpejt. Megjithatë, vendet e Ballkanit 
Perëndimor (pikat e kuqe) nuk janë zhvilluar po aq, për të njëjtin nivel të 
të ardhurave të vitit 1996, sa vendet anëtare të reja të BE-së.

Grafik 12. Borxhi i jashtëm 

Borxhi i jashtëm në vendet e Ballkanit Perëndimor
(Përqindje e PBB-së)
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Grafik 13.  PBB për frymë në 1996 ndaj ndryshimit 1996-14
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Kjo ngre një pyetje më të gjerë. Pse vendet e Ballkanit Perëndimor 
janë kaq të varfra? Nga ana e kontabilitetit, një arsye është që kanë 
relativisht pak kapital për punëtor. Kjo mund të shihet në grafikun 
14, në boshtin horizontal. Arsyeja tjetër mund të jetë që vetëm 
një përqindje e vogël e popullatës punon. Ky tregues paraqitet në 
boshtin vertikal. 

Në Grafikun 14 mund të shohim që në Ballkanin Perëndimor ka pak 
kapital për punëtor dhe relativisht punojnë pak njerëz. 

Institucione më të mira do të tërhiqnin më tepër investime dhe, 
rrjedhimisht, ndërtonin kapital dhe punësim. Lajmi i mirë është që 
ndërsa vendet përgatiten të hyjnë në BE dhe të adoptojnë Acquis 
Communautaire, ato i përmirësojnë institucionet e tyre. Për të 
parë ndikimin që vjen nga anëtarësimi në BE, Grafiku 15 paraqet 
treguesit e tranzicionit, sipas BERZH-it. Këto në thelb tregojnë se 
sa përparime janë bërë duke kaluar nga një ekonomi e planifikuar në 
një ekonomi të plotë tregu. Sa më i lartë treguesi, aq më i madh është 
përparimi.

Mund të shohim se të gjitha vendet e BE-së regjistrojnë vlera 
shumë më të larta sesa vendet joanëtare të BE-së, përfshirë 
Ballkanin Perëndimor. Arsyeja kryesore është se qasja në BE kërkon 
përmirësime të mëdha në institucione.

Grafik 14. Kapital për punëtor ndaj Raportit të Punësimit të Popullatës
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Çfarë mund të bëhet për të përmirësuar institucionet? Më lejoni të 
përqendrohem te masat në sferën ekonomike, të cilat mund të nxisin 
investimet dhe të krijojnë vende pune. Këtë çështje e kemi diskutuar në dy 
analizat e fundit të FMN-së Regional Economic Outlook. Sfida kryesore 
është përmirësimi i klimës së investimeve. Kjo do ta bënte rajonin më 
tërheqës për investimet. Mbrojtja më e mirë për të drejtën mbi pronësinë, 
përmirësimi i sistemeve juridike dhe i shërbimeve qeveritare, si dhe 
trajtimi i mungesave infrastrukturore do të kontribuonin në këtë drejtim. 
Një sfidë tjetër është mbledhja e më shumë të ardhurave nga taksat me 
nivelet tatimore ekzistuese (duke përmirësuar efikasitetin e mbledhjes së 
taksave) dhe përmirësimi i përdorimit të fondeve që mblidhen, përfshirë 
adresimin e mangësive të efikasitetit në investimet publike. 

Grafik 15.  Mesatare e gjashtë treguesve të tranzicionit sipas BERZH-it, 2014
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Grafik 16. Efikasiteti i Qeverisë ndaj PBB-së për frymë

30

ALB

AUT

BLR

BEL

BIH

BGR HRV

CYP

CZE

DNK

EST

FIN
FRA

DEU

GRC
HUN

ISL

ITA

LVA
LTU

MKD

MLT

MDA

MNE

NLD

POL

PRT

ROU

RUS

SRB

SVK
SVN

ESP

SWE

CHE

TUR

UKR

GBR

y = 17.19x + 17.55
R² = 0.780

10

20

30

40

50

60

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Efikasiteti i Qeverisë ndaj PBB-së për frymë në PPP dollarë, 2015

PB
B 

pë
r f

ry
m

ë
(P

PP
 d

ol
lar

, m
ijë

)

Efektiviteti i Qeverisë (WGI)
Intervalet nga rreth -2.5 (i dobët) në 2.5 (i fortë) performanca e Qeverisë

Shënim: Të dhënat për UVK të padisponueshme.



57

Gjithashtu, rritja e efektivitetit të qeverisë do të shërbente në këtë 
aspekt. Grafiku 16 regjistron në boshtin horizontal një tregues të 
efektivitetit të Qeverisë, përpiluar nga Banka Botërore. Në boshtin 
horizontal mund të shihni PBB-në për frymë.

Mund të shihni këtu një lidhje shumë të fortë: vendet më të pasura 
kanë tendencën të kenë një qeveri më efektive se sa vendet më të 
varfra. Ato kanë institucione qeveritare më të mira.

Si konkluzion: perspektiva është më e mirë se sa ka qenë për shumë 
vjet, duke u shfaqur veçanërisht e favorshme në afatin e shkurtër. 
Megjithatë, mbeten ende disa sfida dhe kjo do të ishte një periudhë e 
shkëlqyer për t’i adresuar ato. 

Faleminderit!



58



59

Franz Nauschnigg*

EUROIZIMI, POLITIKA MONETARE E 
EUROZONËS DHE PASOJAT E SAJ PËR 

RREZIQET E TREGUT TË SISTEMIT 
BANKAR DHE FINANCIAR NË RAJONIN E 

EJL-SË

* Franz Nauschnigg, Përgjegjës i Sektorit për Çështjet Evropiane dhe Organizatat Financiare 
Ndërkombëtare, Banka Qendrore e Austrisë (OeNB).

Së pari, do të theksoja atë që thuhet gjithmonë në këto raste, se këto 
janë pikëpamjet e mia dhe jo domosdoshmërish qëndrimi zyrtar i 
euro sistemit. Mendoj gjithashtu se për ju, do të ishte më me interes 
nëse prezantoj këndvështrimin tim personal. 

Le të shohim pak historinë. Zgjerimi i Eurozonës me Slloveninë, 
Sllovakinë dhe vendet baltike, ishte një histori suksesi. Në Bankën 

Grafik 1. Euro është monedha e 19 shteteve anëtare 
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Qendrore të Austrisë, ne ishim shumë të përfshirë; së pari, me fqinjët 
tanë të afërt, Sllovakinë dhe Slloveninë. Si për ne edhe për këto dy 
vende, ishte një situatë fitoreje e dyanshme, pasi me këtë anëtarësim, 
rreziku i euroizimit për sistemin bankar u zhduk. 

Meqenëse kishim ekspozime bankare në rajon, ne ishim të përfshirë 
edhe në një proces shërbimi. Nuk kishte asnjë problem në rajon. 
Ndërkohë, Kroacia sapo ka deklaruar se po përgatitet për anëtarësim 
në euro. Do të jetë një proces afatgjatë dhe ne jemi në kontakte 
shumë të ngushta me Bankën Kombëtare të Kroacisë, ashtu siç 
kemi qenë me kolegë të tjerë nga bankat qendrore të vendeve që 
janë anëtarësuar më parë në Eurozonë. Gjithashtu, duhet të mbahet 
parasysh se megjithëse euro ka pasur një krizë të madhe, ajo ka 
mbetur monedha e dytë kryesore pas dollarit, duke rikuperuar, 
ndërkohë që dollari është ngadalësuar. 

Euro është monedha e dytë më e rëndësishme në botë. 

Këndvështrimi ynë për euron ka ardhur duke u evoluar, që para vitit 
1990. Në fillim thamë se nuk do të ndodhte; më pas, me shfaqjen 
e euros thamë se nuk do të funksiononte; dhe sot ekziston frika se 
do të shpërbëhet. Kjo nuk ndodhi. Para vitit 2012, patëm shumë 
spekulime për shpërbërjen e Eurozonës, dhe shumë fonde anglo-
saksone spekulonin për rritjen e spread-eve në periferinë e Eurozonës 
dhe këto ishin spread-e të rëndësishme. Në këtë kohë, Mario Draghi 

Grafik 2. Euro edhe gjatë krizës, monedha e dytë më e rëndësishme për rezervën 
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shkoi në Londër dhe u tha: “Ne do të bëjmë gjithçka për ta shpëtuar 
euron, dhe më besoni, do të jetë e mjaftueshme”. Ne humbëm 
shumë para, dhe që atëherë nuk kemi pasur më sulme spekuluese në 
Eurozonë. Patëm disa diskutime me fondet austriake, të cilat kishin 
ndërhyrë me 400 miliardë euro për të ruajtur kursin e këmbimit të 
përcaktuar. Si ia dolëm? Ne iu drejtuam programit ELT dhe nuk 
na u desh të shpenzonim asnjë qindarkë. Është shumë e lehtë. 
Eurozona dhe euro sistemi janë mjaft të mëdhenj. Në këtë rast, nuk 
spekulohet kundër Italisë dhe Spanjës, por kundër euro sistemit, i 
cili ka shuma të pakufizuara eurosh në dispozicion dhe siç mund ta 
dini, programi i transaksioneve të parave me të drejta të plota (OMT 
- Outright Monetary Transactions) është i pakufizuar. Kështu, ne mund 
të shpenzojmë dhe të blejmë gjithë obligacionet e qeverisë që duam. 
Kështu loja ka filluar dhe mendoj se po të shihni tregjet financiare, 
ato mësojnë; zakonisht nëse jeni një tregtar në Londër ose në New 
York, gjëja e parë që mësoni është: kurrë mos lufto kundër Fed-it. 
Është tepër i madh. Ju nuk mund të fitoni ndaj Fed-it. Tani po u 
mësojmë atyre: kurrë mos luftoni kundër euro sistemit. Është tepër i 
madh dhe ju nuk duhet të përballeni me të. 

Duke iu kthyer përsëri çështjes së politikës monetare, ne patëm një 
kurs këmbimi konvencional. Gjithashtu patëm një politikë monetare 
jo konvencionale, që e quajmë edhe Programi i Blerjes së Aktiveve 
(APP - Assets Purchasing Programmes). Shohim se ky është një model i 
ndryshëm, për shembull, për programin e tregut të letrave me vlerë, 

Grafik 3. Normat e interesit të politikës monetare zgjeruese, APP 
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ku blemë obligacionet e qeverisë të vendeve periferike evropiane. Me 
të vërtetë kjo sillte përfitim për të gjitha palët, pasi në euro sistem, 
fitimi ynë nga viti 2012 në 2016 duhet të përballej me APP-të, kur 
ato po i afroheshin 60 miliardë eurove. Gjithashtu, përfitim kishin 
edhe vendet periferike, pasi programi jonë i blerjeve uli normat e 
tyre të interesit. 

Në vitin 2012, mjaftoi vetëm shpallja e programit OMT. Nuk na u 
desh të shpenzonim asnjë qindarkë dhe ju të gjithë e njihni APP-
në që ne kemi sot. Ne e nisëm me 60 miliardë euro, e rritëm në 80 
miliardë, sot kemi 60 miliardë dhe deri në shatorin e vitit tjetër, do të 
jetë 30 miliardë. Kjo i mban të ulëta normat e interesit. 

Nëse shihni bilancin e euro sistemit (Grafiku 4), gjërat po shkojnë 
gjithnjë e më mirë, por nuk duhet të nënvlerësoni se çfarë mund të 
ndodhë. Gjithashtu, jemi zotuar të riinvestojmë. Sa më shumë rritet, 
aq më të mëdha janë investimet. 

Edhe nëse nuk shtojmë asgjë, riinvestimet tashmë janë rritur 
shumë. Kështu, transmetimi është bërë më tepër nëpërmjet kanalit 
të kreditimit bankar. Normat e interesit të bankave të huave për 
korporatat jofinanciare janë ulur mjaft (Grafiku 5), veçanërisht në 
vendet që janë në krizë. Huatë për korporatat jofinanciare në disa 
vende janë rritur në mënyrë të konsiderueshme, kryesisht në vendet 
e ndikuara më shumë nga kriza. 

Grafik 4. Bilanci i euro sistemit (në miliardë euro)
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Kështu, në thelb, politika jonë monetare ka sjellë rritje të qëndrueshme 
për Eurozonën, dhe kjo gjë ka ndihmuar edhe vendet e Evropës 
Juglindore, pasi Eurozona është partneri tregtar më i madh i rajonit. 
Ecuria e mirë e ekonomisë në Eurozonë ndihmon edhe rajonin e 
EJL-së, nëpërmjet kanalit financiar; normat e interesit janë në rënie. 
Nga ana tjetër, ndihmon nëpërmjet kanalit tregtar, kanalit të IHD-
ve, si dhe nëpërmjet disa kanaleve të tjera (Grafiku 6).

Në Grafikun 6, shohim se Eurozona në vitin 2011 pati recesion. Për 
të qenë të sinqertë, ne e shtrënguam disi para kohe politikën fiskale. 
Ne nënvlerësuam multiplikatorët fiskalë, dhe vetëm pas vitit 2016, 

Grafik 5. Transmetimi nëpërmjet kanalit të kreditimit bankar

Burimi: BQE.
Shënim: Treguesi për koston totale të huadhënies llogaritet duke bashkuar 
normat afatshkurtra dhe afatgjata, duke përdorur një mesatare rrëshqitëse 

24-mujore të vëllimeve të reja të biznesit. Vëzhgimi më i fundit: korrik 2017.
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të Eurozonës - ndihmon EJL-në
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kur politika fiskale u bë përsëri mbështetëse e politikës monetare, 
ekonomia filloi me të vërtetë trajektoren rritëse. Sot jemi në rrugë 
shumë të qëndrueshme të rritjes ekonomike, ashtu siç ka thënë një 
koleg nga BQE-ja “po funksionojmë me kapacitet të plotë”. 

Vetëm duke parë/duke u krahasuar me Mbretërinë e Bashkuar (MB), 
siç u përmend më parë, MB-ja po rritej më shpejt se Eurozona. Por 
sot, Eurozona po rritet shumë më shpejt se MB-ja. Parashikojmë 
që kjo të vijojë në vitet në vazhdim. Gjithashtu, kemi programin e 
investimeve të SHBA-ve, dhe mendoj se duhet ta kemi këtë program 
edhe në Evropën Juglindore. Për shembull, brigjet e Adriatikut janë 
shumë larg kufijve austriakë. Kjo do të ndihmonte jashtëzakonisht 
në përmirësimin e infrastrukturës në rajon. 

Një tjetër fenomen që po ndodh është se euroja po përhapet gjithnjë 
e më shumë (Grafiku 7). Pjesa më euroskeptike tha se duhet ta 
braktisnim euron; në Austri, në pjesët në zhvillim, si edhe në Francë. 
Franca e ka të vështirë ta luftojë për euron, pasi atje është më e 
përhapur se kudo tjetër. Kështu që, kjo pjesë euroskeptike i ka 
zhvendosur politikat e saj, për të shmangur humbjen e votave. 

Tani drejt euroizimit (Grafiku 8).

Njerëzit thonë se është e zakonshme të paguash në euro. Matja e 
objektivit tregon se është shumë më pak e zakonshme. Megjithatë, 

Grafik 7. Euro bëhet më e përhapur
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Grafik 8. Popullariteti i euroizimit veçanërisht në vendet e EJL-së
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kemi përshtypjen se euron e përdorim shumë. Për më tepër, bankat e 
Eurozonës luajnë një rol shumë të rëndësishëm në EJL (Grafiku 10). 

Bankat e Eurozonës dominojnë sektorin bankar në rajon, po ashtu 
edhe bankat austriake. Ne jemi krenarë për këtë, pasi së bashku me 
FMN-në dhe BERZH-in kemi qenë shumë aktivë në këtë drejtim. 
Kemi Nismën e Vjenës, ku i bindim bankat ta ruajnë ekspozimin 
e tyre në rajon. Po të kishim Nismën e Vjenës për Greqinë, gjërat 
do të kishin shkuar shumë më mirë. Gjithashtu, ka pretendime të 
huaja të konsoliduara ndaj vendeve të caktuara në EJL, përfshirë 

Grafik 9. Masa të eksternaliteteve të rrjetit 

Burimi: OeNB pyetesori i Euros, vjeshtë 2014, mesataret rajonale të llogaritura nga autorët.

Matja e subjektivit
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Shqipërinë dhe Serbinë. Kjo përfaqëson shumë para të investuara në 
rajon (Grafiku 10).

Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj!

Grafik 10. Roli i rëndësishëm i bankave të Eurozonës në EJL
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Periklis Drougkas*

RREZIQET E TREGUT TË SISTEMIT 
BANKAR DHE FINANCIAR: RREZIQET E 
LIKUIDITETIT E TË AFTËSISË PAGUESE, 
RREZIKUN E STABILITETIT EKONOMIK 

DHE FINANCIAR, SI DHE RREZIQET 
FISKALE DHE TË BORXHIT SOVRAN

* Periklis Drougkas, Kryetar, Shoqata Shqiptare e Bankave.

Ju falënderoj që më keni ftuar në konferencën tuaj vjetore për të 
shprehur pikëpamjet e mia lidhur me temën shumë të rëndësishme 
“Natyra e rreziqeve dhe qëndrueshmëria/rezistenca ndaj rrezikut 
në rajonin e Evropës Juglindore”, dhe në mënyrë specifike për t’ju 
dhënë një përshkrim të përgjithshëm të rreziqeve në sektorin bankar 
shqiptar. Është kënaqësi të jem këtu sot.

Treguesit e mirë dhe premtues makroekonomikë, si dhe zhvillimet 
në ekonominë vendase, kanë mbështetur ecurinë e mirë të sistemit 
financiar. Matrica e zhvillimit të sektorit bankar, kapitalizimi, 
likuiditeti dhe përfitueshmëria, në përgjithësi, janë përmirësuar dhe 
konsiderohen në nivele të përshtatshme. Sidoqoftë, nga analiza e 
faktorëve përcaktues dhe nga ushtrimet e provës së rezistencës të 
kryera nga Banka e Shqipërisë sugjerohet nevoja për monitorim të 
vazhdueshëm. Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2017, zhvillimet 
në sektorin bankar kanë shfaqur një përmirësim të dukshëm të 
cilësisë së kredisë të portofolit të huave duke konfirmuar në këtë 
mënyrë rëndësinë e procesit. 

Sektori bankar shqiptar përbëhet nga 16 banka, të ndara, sipas 
Bankës së Shqipërisë, në 3 grupe:
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Banka të Grupit 1, ku secila zotëron deri në 2% të totalit të aktiveve 
të sektorit dhe përbëjnë 4.7% të totalit të aktiveve të sektorit bankar.
Banka të Grupit 2, ku secila zotëron 2-7% të totalit të aktiveve të 
sektorit dhe përbëjnë 27.1% të totalit të aktiveve të sektorit bankar.
Banka të Grupit 3, ku secila zotëron mbi 7% të totalit të aktiveve të 
sektorit dhe përbëjnë 68.2% të totalit të aktiveve të sektorit bankar.

Sipas origjinës së kapitalit, bankat me kapital të huaj përbëjnë rreth 
82.6%, ndërsa bankat me kapital shqiptar përbëjnë 17.4% të totalit 
të aktiveve të sektorit.

Aktiviteti bankar kontribuoi me rreth 92% në PBB.

Rreziqet kryesore për stabilitetin financiar

Harta e stabilitetit financiar, në Grafikun 1, tregon shpërndarjen e 
faktorëve që përcaktojnë stabilitetin e sistemit financiar në vend. Kjo 
hartë krahason zhvillimin e aktivitetit të sektorit bankar, të mjedisit 
ekonomik të brendshëm dhe të jashtëm, të agjentëve të ekonomisë 
reale, qeverisë, bizneseve dhe të individëve gjatë tremujorëve të dytë 
të viteve 2015, 2016 dhe 2017.

Në interpretimin e hartës së stabilitetit financiar, gjatë gjashtëmujorit 
të parë të 2017, vërejmë një ulje të rreziqeve në mjedisin ekonomik të 
jashtëm dhe të brendshëm, si dhe zhvillime të ndryshme të rreziqeve 

Grafik 1. Harta e rreziqeve për stabilitetin financiar

   Burimi: Banka e Shqipërisë, Raportet e Stabilitetit Financiar 2017, 2016, 2015.
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të sektorit bankar. Pakësimi i rreziqeve në mjedisin ekonomik 
vjen kryesisht nga ritmet e larta të rritjes ekonomike dhe stabiliteti 
makroekonomik. 

Mjedisi ekonomik 

Gjatë analizimit të mjedisit ekonomik, në boshtin vertikal të Grafikut 
1, vërejmë se: 

Rreziku nga “ekonomia e brendshme” vlerësohet “i ulët”, në vijim 
të përmirësimit të ngushtimit të hendekut të prodhimit për shkak të 
zvogëlimit të borxhit të jashtëm.

Rreziku nga ”mjedisi i jashtëm ekonomik” vlerësohet “i ulët” me 
një prirje rënëse, i nxitur kryesisht nga ecuria pozitive ekonomike e 
partnerëve tregtarë të Shqipërisë dhe nga normat e ulëta të financimit. 

Agjentët e ekonomisë reale

Gjatë analizimit të agjentëve të ekonomisë reale, që shfaqen në anën 
e djathtë të Grafikut 1, vërejmë se:

Rreziku nga “individët” vlerësohet “i moderuar” me një prirje rritëse 
për shkak të zhvillimeve në tregun e banesave dhe pritshmërive më 
të ulëta të individëve. 

Rreziqet e stabilitetit financiar nga sektori bankar 

 
• Rreziku i sektorit bankar në përgjithësi paraqet një prirje në rënie 
• Kjo prirje pasqyron:  

• masat e suksesshme kundër krizës të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë 
në lidhje me aktivitetet e kreditimit dhe investimeve të sektorit bankar. 
 

• menaxhimi me zgjuarsi i rrezikut dhe kontrolli kujdesshëm i aktiviteteve 
të bankave 

 

  

4 
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Rreziku nga “bizneset” vlerësohet “mesatar” me një prirje rënëse, 
duke ndjekur përmirësimin e cilësisë së portofolit të kredisë, 
përmirësimet në indeksin e vëllimit të prodhimit dhe pritjet në rritje 
të sektorit privat. 

Rreziku për “qeverinë” vlerësohet “i ulët”, duke pasur parasysh 
qëndrueshmërinë e primit të rrezikut sovran, koston më të ulët të 
borxhit dhe ecurinë e mirë të të ardhurave tatimore.

Gjatë analizimit të krahut të majtë të Grafikut 1, ku tregohet aktiviteti 
i sektorit bankar, vërejmë se rreziqet e sektorit po përjetojnë një 
rënie, përveç atyre që vijnë nga:

•	 burimet	e	likuiditetit	dhe	financimit,	
•	 burimet	e	individëve,	

Rreziqet që burojnë nga sektori bankar përgjithësisht vlerësohen në 
nivel mesatar - të ulët. Kjo nënkupton se sektori po kontribuon në 
stabilitetin financiar dhe mirëqenien e vendit.

Aktiviteti i sektorit bankar

Duke parë më nga afër rreziqet e sektorit bankar përgjatë viteve 
2015-2017, vërejmë një përmirësim të përgjithshëm.

     

Grafik 2. Rreziqet e stabilitetit financiar nga sektori bankar
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Rënia e vazhdueshme në raportet e likuiditetit tregon prirjen e 
përmirësuar, kohët e fundit, të ndërmjetësimit të sektorit bankar në 
përcjelljen e fondeve të paangazhuara për kreditimin e ekonomisë. 
Bankat pritet që t’i shpërndajnë burimet e tyre në mënyrë më efektive, 
me qëllim që të mbështesin aktivitetin ekonomik në vend, duke ndikuar 
pozitivisht si në kapitalizimin ashtu dhe në përfitueshmërinë e tyre.

Rreziku nga “kapitalizimi dhe përfitueshmëria” vlerësohet “mesatar” 
me një prirje rënëse për shkak të përmirësimit të niveleve të 
kapitalizimit dhe cilësisë së kredisë. 

Rreziku nga “likuiditeti dhe financimi” vlerësohet “i moderuar” 
me një prirje rritëse, duke reflektuar: a) thellimin e hendekut midis 
aktiveve dhe pasiveve të bankave me afat deri në 3 muaj; dhe b) 
rritjen më të ulët të depozitave të individëve. 

Rreziku që lidhet me “strukturën e sektorit bankar” vlerësohet 
vazhdimisht “i ulët”, për shkak të shpërndarjes më të mirë të 
fondeve të financimit dhe të kredisë, duke balancuar lehtë rrezikun 
nga përqendrimi i lartë i kredisë tek “bizneset”. Kështu, arrijmë në 
përfundimin se në përgjithësi rreziqet e sektorit bankar po përjetojnë 
një tendencë rënieje, prandaj sektori po kontribuon pozitivisht në 
stabilitetin financiar dhe mirëqenien e vendit.

Masat kundër krizës të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë në lidhje 
me aktivitetet e huadhënies dhe investimeve, administrimi me 
zgjuarsi i rrezikut dhe kontrolli i kujdesshëm i veprimtarive nga ana e 

Rreziku i kredisë 

Në ulje 
 

• Raporti i NPL-ve: u ul ndjeshëm 
 

• Shuma e NPL -ve: u ul 
 

• Raporti i mbulimit me cash për kreditë e prapambetura, u përmirësua, 
por 

• or rreziqet për zbatimin e ligjit dhe ekzekutimin e kolateralit mbeten të 
larta dhe të pandryshuar 

6 
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bankave, kanë rezultuar të suksesshme. Fshirja e kredive të humbura 
nga bilancet e bankave ka ulur ritmin rritës të kredive me probleme, 
edhe pse sipas Bankës së Shqipërisë, sektori bankar vazhdon të jetë i 
ekspozuar ndaj rrezikut të kredisë. 

Rreziku sistemik i sektorit bankar 

Cilat janë rreziqet sistemike që ndikojnë në sektorin bankar? 

Në përgjithësi, sektorit bankar i është bërë një vlerësim pozitiv i rreziqeve 
sistemike, që vijnë nga zhvillimet makroekonomike globale dhe në vend. 
Në vendet e tjera, kjo vjen si pasojë e parashikimeve të përshpejtuara 
ose të balancuara të rritjes ekonomike, dhe do të vijojë edhe për disa 
vite në vazhdim.Në Shqipëri, kjo vjen si pasojë e rritjes ekonomike 
nga 3.94 në një shkallë më të lartë, si dhe procesit të suksesshëm të 
konsolidimit fiskal (2016 - tepricë buxheti). 

Tregu financiar shfaq operacione normale të emetimeve të reja të letrave 
me vlerë të qeverisë dhe norma interesi në rritje për letrat me vlerë.
Tregu ndërbankar shfaq operacione të kufizuara me një tendencë 
rritëse, edhe pse normat e interesit nuk janë të fiksuara nga oferta 
dhe kërkesa e tregut.
Tregu i këmbimit valutor funksionon normalisht dhe pa 
emergjenca. Leku po çmohet kundrejt monedhave të huaja.

Sistemi i pagesave konsiderohet i sigurt dhe efikas. Sektori bankar ka 
vlerësimin e mëposhtëm ndaj rreziqeve sistemike, që vijnë nga:

1. Procesi i kreditimit: i lartë, për shkak të raportit të lartë të 
kredive me probleme.

2. Ekzekutimi i kolateralit: i lartë, për shkak të vështirësive të 
ekzekutimit, përmbaruesve, ligjit të falimentimit etj.

3. Rreziku politik: i ndjeshëm, për shkak të pasigurisë së 
përkohshme nga zgjedhjet e kaluara.

4. Rreziqet e goditjeve nga jashtë: tregojnë një tendencë në rënie, çka 
vërteton qëndrueshmërinë e sektorit bankar ndaj rreziqeve nga jashtë.

Më lejoni t’ju prezantoj rreziqet kryesore që lidhen drejtpërdrejt me 
aktivitetin e sektorit bankar.
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Rreziku i tregut
Rreziku i tregut vlerësohet i ulët, kryesisht për shkak të parametrave 
të mëposhtëm:

1. Bankat që operojnë në Shqipëri kanë rrezik “zero” të tregut të 
kapitalit, duke qenë se ato nuk janë të listuara.

2. Rreziku i tregut të letrave me vlerë të Qeverisë Shqiptare nuk 
është i konsiderueshëm. Rreziku i vendit është B+.

3. Rreziku i tregut të letrave me vlerë të Qeverisë dhe të 
Korporatave është i ulët për shkak të kontrollit të rreptë të 
Bankës së Shqipërisë dhe grupeve të bankave mëmë.

4. Ekspozimi i regjistrave të bankave ndaj luhatshmërisë së 
monedhës së huaj dhe normave të interesit është shumë i ulët.

5. Megjithatë, rreziku i normës së interesit mbetet i lartë për shkak të 
hendekut të maturiteteve të mbetura mes aktiveve dhe detyrimeve.

Rreziku i kredisë
Përpara se t’ju bëj një prezantim të rrezikut të kredisë, me lejoni t’ju paraqes 
shkurtimisht një përmbledhje mbi aktivitetin kreditues të bankave.

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2017, teprica e kredisë ishte në 
rënie, kryesisht për shkak të rënies së kredive për bizneset, të cilat 
përbëjnë 66% të tepricës së kredisë, megjithëse kreditë për individët 
u rritën me 2.8%. Rritja e kredive për individët është ndikuar nga 
rritja e kredisë konsumatore dhe e kredisë për strehim. Shpërndarja e 

Rreziqet kryesore të sektorit bankar

Rreziku operacional

Rreziku i tregut

Rreziku i kredisë

Rreziku i likuiditetit

Shumë
i ulët

Në ulje

I ulët

I ulët
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përgjithshme e portofolave të kredive favorizon kreditë në valutë në 
masën 57%. Aktiviteti kreditues financohet kryesisht nga depozitat 
në vend, të cilat përbëjnë 82% të totalit të aktiveve të sektorit bankar.

Rreziku i kredisë vlerësohet mesatar me një prirje rënëse, duke pasur 
parasysh rënien e ndjeshme të RKP-ve, rreth 15.2% më poshtë se 
gjashtëmujori i dytë i vitit 2016. Rënia pasqyron strategjinë e guximshme 
dhe veprime taktike solide si dhe përpjekjet nga bankat për të mbledhur 
kreditë e prapambetura, për të ristrukturuar kreditë dhe për të fshirë 
kreditë e humbura. Sipas raportit më të fundit të Bankës së Shqipërisë, 
raporti i kredive me probleme ka rënë në 14.8%, niveli më i ulët që nga 
fillimi i vitit 2011, duke mbështetur pozitivisht fitimin e bankave. Pagesa 
me para fizike (cash) për këstet e prapambetura është përmirësuar, por 
rreziqet për zbatimin e ligjit dhe ekzekutimin e kolateralit mbeten të 
larta dhe të pandryshuara për një periudhë të gjatë kohore.

Cilësia e përmirësuar e kredisë së portofolit të huave të bankave G3 
(bankat e mëdha) ka mbështetur përmirësimin e cilësisë së kredisë të 
sektorit bankar. Cilësia e kredisë është më e ulët për kreditë në valutë, 
kredinë për bizneset dhe kredinë afatmesme. Nga ana tjetër, cilësia 
e kredisë së pambrojtur në valutë është përmirësuar vazhdimisht që 
nga fillimi i vitit 2015. Cilësia e kredive për jorezidentët konsiderohet 
e mirë, me një raport të kredive me probleme 3.5%, dukshëm më të 
ulët se raporti i përgjithshëm i kredive me probleme.

Le të shohim se si e kemi përmirësuar rrezikun e kredisë.

Rreziku i kredisë 

Në ulje 
 

• Raporti i NPL-ve: u ul ndjeshëm 
 

• Shuma e NPL -ve: u ul 
 

• Raporti i mbulimit me cash për kreditë e prapambetura, u përmirësua, 
por 

• or rreziqet për zbatimin e ligjit dhe ekzekutimin e kolateralit mbeten të 
larta dhe të pandryshuar 
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Raporti i lartë i kredive me probleme në vitet e mëparshme ka diktuar 
nevojën për ndërmarrjen e masave shtesë.

Banka e Shqipërisë hartoi rregullore të reja dhe ndryshoi ato ekzistuese. 
Qeveria ndryshoi kuadrin ligjor lidhur me mbledhjen e borxheve dhe 
ndryshoi udhëzimet e përmbaruesve për të përmirësuar ecurinë e 
tyre, por pa sukses. Bankat përmirësuan procedurat e mbledhjes së 
kredive, standardet e kreditimit dhe përdorën instrumente të reja për 
kontrollin e kredive.

Cilët janë faktorët zbutës të rrezikut të kredisë, të përdorur nga bankat?

1. Provigjionet. Vlera e provigjioneve për rrezikun e kredisë 
ishte në nivelin 72.5% në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit 
2017, çka tregon përpjekjet e konsiderueshme të bankave për të 
përmirësuar cilësinë e kredisë të portofolave të tyre. 

2. Mbulimi me kapital. Mbulimi me kapital është përmirësuar për 
shkak të zvogëlimit të vlerës së raportit të kredive me probleme 
neto. Raporti “kredi me probleme/kapitali rregullator” ra me 
450 pikë bazë, nga niveli 23.1% në fund të vitit 2016, në 18.6%. 
Vlen të përmendet se ky raport ishte 30.2% në fund të vitit 2015.

3. Kolateralet. Mbulimi me kolateral është i lartë, ku ndër llojet e 
ndryshme të kolateralit të përdorur për të garantuar kredinë vijon 
të mbizotërojë pasuria e paluajtshme. Kreditë e kolateralizuara 
me “cash” kanë performuar më mirë, me RKP në 0.8%. Cilësia 
e kredive të pakolateralizuara, të cilat zënë rreth 28% të tepricës 

Rreziku i kredisë 

  
Raporti i lartë i kredive me probleme bëri që: 

 
• BSH: të hartojë rregullore të reja dhe ndryshojë ato ekzistuese. 

 
• Qeveria:  a) të ndryshojë kuadrin ligjor lidhur me mbledhjen e borxheve 

dhe të ndryshojë udhëzimet e përmbaruesve për të përmirësuar 
performancën e tyre (pa sukses). 
 

• Bankat: a)të përmirësojnë procedurat e mbledhjes së kredive, b) të 
përmirësojnë standardet e kreditimit c) të përdorin instrumente të reja 
për kontrollin e kredive. 
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totale të kredisë, është përmirësuar, duke u reflektuar në rënien 
e RKP-së me 430 pikë bazë, nga 19.8%, në 15.5%. “Garancia e 
pasurive të paluajtshme, veçanërisht e tokave” ka raportin më të 
lartë të RKP-ve, llogaritur në 22.5%, duke treguar një trend në rritje. 
Shuma e lartë e kolateralit të pasurive të paluajtshme, që siguron 
kreditë për bizneset dhe familjet, fuqishëm thekson rëndësinë e 
transparencës, funksionimit të qetë dhe rregullimit të tregut të 
pasurive të paluajtshme. Ky i fundit kërkon zbatimin rigoroz dhe 
efikas të detyrimeve ligjore gjatë ekzekutimit të kolateralit.

Rreziku i likuiditetit

Pozicioni i likuiditetit të bankave vazhdon të qëndrojë mbi raportet 
rregullatore prej 15% për lekun dhe valutën. Depozitat e klientëve 
janë burimi kryesor i financimit, të cilat e vendosin raportin e 
depozitave ndaj kredive mbi 191%, në fund të gjashtëmujorit të parë 
të vitit 2017.

Aktivet likuide mbeten ende në një nivel të lartë, pasi aktiviteti 
kreditues po performon nën potencialin e tij.

Vlera e përgjithshme e financimit të grupit të bankës mëmë kontribuon 
me një përqindje të ulët ndaj nevojave dhe burimeve të financimit 
të bankave, ku depozitat në vend janë burimi kryesor i financimit.
Hendeku negativ i ardhur nga mospërputhja e maturitetit të mbetur 
të aktiveve dhe pasiveve, konsiderohet i lartë, por mund të zbutet 

Rreziku i likuiditetit 

I ulët 
 

• Raportet e likuiditetit të bankave individuale dhe raporti i integruar i 
likuiditetit për të gjitha bankat qëndrojnë ndjeshëm mbi kërkesat 
minimale rregullative 
 

 
• Rreziku: Hendeqet negative që rrjedhin nga mospërputhja e 

maturiteteve të prapambetura të aktiveve dhe detyrimeve 
 

• Instrumentet lehtësuese: Nuk janë të aplikueshme, por është e 
këshillueshme reduktimi i depozitave me afat dhe rritja e depozitave pa 
afat dhe llogarive rrjedhëse në sistem 
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duke pakësuar depozitat me afat dhe duke rritur depozitat pa afat 
(llogaritë e kursimit dhe ato rrjedhëse).

Rreziku operacional
Rreziku operacional, që vjen nga aktiviteti bankar, është i ulët. 
Mbulimi me kapital i bankave për rrezikun operacional është 
konsideruar i kënaqshëm dhe i qëndrueshëm gjatë gjithë vitit 2017. 
Kërkesat për kapital për mbulimin e rrezikut operacional mbeten të 
njëjta. Treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit, gjatë periudhës, nuk 
është ndikuar si pasojë e humbjeve të ulëta operacionale. 

Kapitalizimi
Për më tepër, vlen të theksohet se: 

Kapitalizimi i bankave në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit 
2017 u vlerësua i kënaqshëm, kryesisht për shkak të reduktimit 
të kërkesave për kapital për investimet në subjektet jorezidente. 
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit ishte në nivelin 16.3% në fund 
të qershorit 2017, më i lartë se në vitin 2016, dhe shumë më i lartë se 
raporti rregullator prej 12%.

Raporti i ulët i levës financiare (aktivet/kapitalit aksioner) të industrisë 
bankare shqiptare konfirmon nivelin e kënaqshëm të kapitalizimit.

Propozimi
Dëshiroj t’u propozoj bankierëve, mbikëqyrësve dhe rregullatorëve, 
që të vazhdojnë të punojnë së bashku për të rritur transparencën 
e raportimit të stabilitetit financiar (që është një punë e shkëlqyer 
nga Banka e Shqipërisë) nëpërmjet zhvillimit të një serie shtesë 
treguesish, që do të paraqesin të gjitha rreziqet e sistemit financiar, 
që mund të përdoren nga të gjithë agjentët ekonomikë dhe publiku.

Përfundime
Në mbyllje, dëshiroj të bëj një referencë të shpejtë mbi rreziqet dhe 
mundësitë teknologjike me të cilat përballet sektori bankar sot.

Rruga drejt platformave të digjitalizuara bankare ofron mundësi 
shumë më të gjera për bankat që të ulin kostot fikse, duke 
përmirësuar kështu fitim e tyre. Përdorimi i furnitorëve të jashtëm 
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të infrastrukturës digjitale u mundëson bankave të kontraktojnë 
shërbime të teknologjisë së informacionit (TI), të lidhura drejtpërdrejt 
me vëllimet e konsumatorëve, pa investuar në sisteme të shtrenjta 
me teknologji të vjetër (legacy systems). Përdorimi i “cloud computing” do 
t’i ulë më tej kostot, duke lejuar bankat më të vogla të konkurrojnë 
potencialisht me bankat më të mëdha mbi baza të barabarta, pasi 
shpenzimet fikse infrastrukturore të TI-së nuk do të krijojnë më 
pengesa për të hyrë në treg.

Krimi kibernetik është një kërcënim i konsiderueshëm për sektorin 
bankar dhe bankat duhet ta trajtojnë këtë çështje me seriozitet dhe 
maturi. Pyetja që lind është: “Si arrini ta fusni kompaninë tuaj në 
“Safe List” (Listën e kompanive të sigurta)?” Mbrojtja e pronësisë 
intelektuale dhe informacionit të biznesit në botën digjitale kundër 
vjedhjes dhe keqpërdorimit është një dilemë gjithnjë e më kritike e 
menaxhimit dhe një çështje me prioritet të lartë. Ekzistojnë edhe sfida 
të tjera, si Direktiva PSD2 me regjistrin e aksioneve, dhe Rregullorja 
e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR), i cili synon të 
forcojë dhe unifikojë mbrojtjen e të dhënave të të gjithë individëve. 
Modelet e suksesshme bankare janë ato që tashmë e kanë kuptuar 
dhe përqafuar erën e re, si dhe ato që i kanë shfrytëzuar të gjitha 
mundësitë që ofrojnë risi me vlerë të shtuar për të plotësuar nevojat 
dhe pritshmëritë e klientëve. “Brezi i sotëm me njohuri të thella 
digjitale” nuk e njeh dhe as e pranon modelin tradicional të degëve 
bankare me orë të kufizuara shërbimi bankar. Ata kërkojnë ofrim të 
shërbimeve bankare pa ndërprerje 24/7/365. 

Unë jam i bindur se brezi i sotëm i bankierëve ekzekutivë në 
Shqipëri ka energjinë për të arritur me sukses të eksplorojnë metodat 
e dobishme për të përmbushur pritjet dhe nevojat e ndryshme të 
klientëve, në një mjedis financiarisht të qëndrueshëm. U uroj fat të 
gjithë drejtuesve dhe kujtdo tjetër në këtë rrugëtim. 

Faleminderit!
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Natasha Ahmetaj*

SISTEMI BANKAR DHE KUADRI I RI 
RREGULLATOR - A E KEMI KUPTUAR 

MËSIMIN E VITIT 2007?

* Natasha Ahmetaj, Zëvendësguvernatore e Dytë, Banka e Shqipërisë

Të nderuar zonja dhe zotërinj, 

Jemi mbledhur përsëri për të folur për bankingun, jo sepse na 
pëlqen bankingu, ose sepse jemi bankierë, por sepse bankingu po 
bëhet gjithnjë e më tepër pjesë e jetëve tona. Bankingu ka rifilluar 
në Shqipëri pas shumë vitesh. Më kujtohet 20 vjet më parë, shumë 
prej nesh, përfshirë dhe veten, nuk kishin hyrë kurrë në një bankë, 
sepse nuk kishim një llogari bankare. Pra, çfarë pune mund të kishte 
një njeri në bankë, nëse nuk kishte një llogari? Ndërkohë, sot, është 
e domosdoshme ta kemi bankingun si pjesë të përditshme në jetën 
tonë si individë dhe të familjeve tona. 

Gjithashtu, me kënaqësi mund të pohoj se sektori bankar në Shqipëri 
është i zhvilluar, dhe po bëhet gjithnjë e më tepër pjesë e ekonomisë 
dhe e jetës sonë. Jam njëkohësisht e privilegjuar të diskutoj me ju 
disa tregues, për ta mbështetur këtë konstatim. 

1.  PRANIA BANKARE NË JETËN SHQIPTARE

Me lejoni të paraqes katër tregues që mbështesin idenë time të 
pranisë në rritje të sistemit bankar në jetët tona. 
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Te Grafiku 1 mund të identifikoni raportin e kredisë ndaj PBB-së 
dhe të kredisë ndaj aktiveve bankare. 

Për të dy këta tregues, në grafik, Shqipëria është shënuar me ngjyrë 
të kuqe, dhe mund të shihni që kolonat përkatëse janë në nivele më 
të ulëta se në pjesën tjetër të rajonit. Kjo do të thotë që kontributi i 
sistemit për kreditimin e ekonomisë ndaj PBB-së është më i ulët se 
në vendet fqinje. Gjithashtu, pesha e kredive ndaj aktiveve është më 
e ulët se në shumë vende fqinje, duke treguar që sistemi bankar nuk i 
ka kryer të gjitha detyrat drejt ekonomisë, në rolin e ndërmjetësuesit 
financiar për të dhënë kredi nisur nga nivelet e larta të depozitave. 
Mund të shohim se ka vende të tjera që kanë të njëjtin raport të 
kredisë ndaj PBB-së. Megjithatë, ato nuk kanë të njëjtën aftësi 
kreditimi si Shqipëria, sepse pesha e kredisë ndaj aktiveve në këto 
vende është më e lartë - shumë më e lartë se e jona. Pra, zhvillimi ynë 
është i kënaqshëm, por ende jo në nivelin ku mund të ishim. 

Le të shohim një tjetër tregues për të treguar praninë bankare në jetët 
tona. Paneli lart-majtas i Grafikut 2 tregon se Shqipëria gëzon një 
nivel shumë të lartë besimi në sistemin bankar dhe respekt të madh 
për bankat. 

 

Grafik 1. Kredia ndaj PBB-së
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Grafiku bazohet në një vrojtim të kohëve të fundit, që tregon se 
shqiptarët kanë besim te bankat shqiptare shumë më tepër se qytetarët 
e vendeve të tjera në sistemet e tyre bankare. Atëherë, ndonëse kemi 
këtë nivel besimi dhe respekti pozitiv për sistemin bankar, niveli i 
përfshirjes financiare është shumë i ulët. Paneli poshtë-djathtas i 
Grafikut 2 tregon që, në terma të përqindjes së popullatës së rritur 
që zotëron një llogari, Shqipëria renditet ndërmjet atyre me nivel më 
të ulët krahasuar me tre grupet e tjera të pranishme në këtë panel.  

Një tjetër tregues tregon efektet e pranisë së bankingut në jetët tona, 
kësaj radhe si kontribuues pozitiv. Grafiku 3 tregon çfarë po bën 

Grafik 2. Përfshirja financiare

Burimi: Banka Botërore, Databaza e Përfshirjes Financiare Globale
dhe vlerësimet e stafit të FMN-së.

Grafik 3. Sigurimi i stabilitetit të sistemit financiar
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sistemi bankar për të siguruar stabilitetin financiar të vendit. Në këtë 
Grafik, mund të shihni se për Shqipërinë, indeksi që tregon stresin 
financiar, vija blu, priret vazhdimisht për poshtë, duke krijuar një 
mjedis pozitiv për ekonominë dhe zhvillimin e aktivitetit ekonomik. 

Ndonëse sistemi bankar shqiptar mund të mos kontribuojë aq sa 
do të mundej, gjithsesi ai po jep kontribute pozitive për ekonominë 
shqiptare. Këtu mund të shohim ndikimin pozitiv të politikës 
monetare të Bankës së Shqipërisë mbi zhvillimin e sistemit bankar. 
Përveç kësaj, sistemi bankar është më i pranishëm në jetën shqiptare 
nëpërmjet aktivitetit kreditues. Mund të shohim këtu se sa pozitiv 
ka qenë roli i politikës monetare, çka e ndihmon sistemin bankar 
që huamarrja të bëhet gjithmonë e më pak e shtrenjtë në Shqipëri. 
Në Grafikun 4, në panelin në të djathtë, dua të sjell në vëmendje dy 
mënyra se si politika monetare po luan një rol pozitiv në këtë aspekt.

Së pari, kostot e huamarrjes patën një trend në rënie gjatë vitit të 
kaluar. Mund të shihni vijën e kuqe në panelin e dytë, domethënë 
marzhi i huamarrjes është gjithmonë në rënie. Gjithashtu, në kolonat 
gri në sfond të panelit të dytë mund të shihni nivelin e kredive me 
probleme që shoqëron këtë trend të normave të kreditimit. Edhe 
në periudhat kur kreditë me probleme arritën kulmin, rreth 25%, 
prapë ne kishim një trend të vazhdueshëm në rënie të normës së 
huamarrjes, gjë që tregon se norma bazë e interesit ka kompensuar 
edhe normën e lartë negative të perceptuar për arsye të kredive me 

Grafik 4. Roli pozitiv i politikës monetare në koston e kreditimit
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probleme shumë të larta. Prandaj, këto janë dy mënyrat në të cilat 
politika monetare ka qenë shumë efektive dhe mjaft produktive për 
përmirësimin e mjedisit të përgjithshëm të kreditimit në ekonominë 
shqiptare. 

Në panelin majtas mund të shohim që edhe kërkesa agregate i është 
përgjigjur pozitivisht këtij efekti të politikës monetare dhe mjedisit 
me norma interesi të ulëta, sepse ka dy komponentë të kërkesës 
agregate shumë të ndjeshëm ndaj normave të ulëta. Mund të shohim 
që në ekonominë shqiptare të dy këta komponentë - mallra konsumi 
afatgjatë dhe investime në banesa - kanë filluar rikuperimin që pas 
vitit 2014, për arsye të këtij ambienti pozitiv.

Pasi treguam rritjen e pranisë së sistemit bankar në Shqipëri, dhe 
para se të shohim nga e ardhmja, do të doja të theksoja përmirësimet 
kryesore, të cilat janë të nevojshme për sistemin, për vendin tonë, 
si dhe për tendencën e përgjithshme globale. Dua të nënvijëzoj dy 
zhvillime kryesore që besoj janë ende të paqarta në horizont, por 
shpejt do të jenë të dukshme dhe shumë të pranishme në sistemet 
tona financiare. 

2. PARADIGMA PAS KRIZËS 

Sipas një studimi të kohëve të fundit, në sjelljen e sistemit bankar po 
ndodhin dy ndryshime kryesore. E para është sjellja e sistemit bankar 
në marrëdhëniet ndërkombëtare. Deri në vitin 2008, sistemi bankar 
zhvillohej në nivel ndërkombëtar nëpërmjet dy mënyrave. Së pari, 
nëpërmjet kreditimit ndërkufitar dhe, së dyti, nëpërmjet degëve apo 
filialeve të reja të bankave huaja, veçanërisht në vende si Shqipëria, 
apo vende të tjera në zhvillim. Pas vitit 2008, të dyja këto zhvillime 
morën drejtim të kundërt. Ne kemi tani ulje dhe tkurrje të kreditimit 
dhe, në disa raste, strategji daljeje nga tregu për banka të mëdha nga 
BE-ja. Zhvillimi i dytë shumë interesant gjendet te përbërja e flukseve 
financiare globale. Deri në vitin 2008, flukset bankare ishin në qendër 
të flukseve financiare globale, duke nënkuptuar që bankingu ishte 
kontribuuesi kryesor i flukseve financiare ndërkombëtare. Edhe ky 
aspekt ka ndryshuar. Nëse para krizës, bankat llogarisnin rreth 45% 
të flukseve ndërkombëtare totale, sot ato kanë zbritur në vetëm 25%. 
Kjo do të thotë që, në nivel ndërkombëtar, trendi po zhvendoset nga 
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borxhi te ndarja e përbashkët e rrezikut. Ndoshta, kjo është një tjetër 
shenjë që, në të ardhmen e afërt - pas jo shumë vitesh - ky trend i 
strategjisë së daljes do të jetë thjesht një tranzicion. 

Në periudhën afatgjatë, strategjia e hapjes së degëve apo filialeve 
të reja të bankave të huaja do të kthehet, për arsye të tepricës së 
fondeve të bankave ndërkombëtare, në mungesë të kreditimit në 
nivel ndërkombëtar. Borxhi nuk është më një instrument i preferuar, 
dhe bankat do të fillojnë të investojnë në degë të reja, që do të thotë 
kthim në vendin nga i cili po largohen tani. Ndoshta kjo do të jetë 
vetëm një periudhë kalimtare. 

3. SISTEMI BANKAR - OBJEKTIVAT KRYESORË NË TË 
ARDHMEN 

Pasi shqyrtuam këto zhvillime kryesore në botën financiare, jo vetëm 
në Shqipëri e në rajon, por edhe në nivel global, më lejoni të vazhdoj 
më tej me prezantimin tim. 

Bankat duhet të kuptojnë se në flukset financiare ato nuk do të kenë 
më një pozitë aq qendrore sa kanë pasur para vitit 2008. Megjithatë, 
kjo nuk do të thotë se ato nuk kanë më detyra shtëpie për të bërë dhe 
të ecin përpara. Pas krizës së vitit 2008 – siç ndodh gjithmonë pas një 
krize - reagimi i parë ishin rregullore të reja, veçanërisht për bankat e 
mëdha që ishin kontribuuesit kryesorë të krizës, këto rregullore të reja 

Grafik 5. Ndryshimet në sjelljen e kreditimit ndërkufitar
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erdhën shpejt dhe të shumta. Kishte dy objektiva kryesorë në këtë 
regjim të ri rregullator: rritjen e qëndrueshmërisë së bankave të mëdha; 
dhe, përpjekja për të gjetur ekuilibrin e konkurrencës - as shumë, as 
pak konkurrencë. Për sa i përket përmirësimit të qëndrueshmërisë, 
fokusi kryesor ishte mbi kapitalin. Kjo nuk nënkupton vetëm më 
tepër kapital, por më tepër kapital me cilësi të lartë. Për bankat nga 
BE-ja, për kapitalin bazë të nivelit të parë, përqindja është rritur nga 
7% para krizës, në 13,5% sot, dhe po vazhdon të rritet.

Megjithatë, kapitali nuk është e vetmja konsideratë e rëndësishme 
për sa i përket qëndrueshmërisë. Kufizimi i varësisë së bankave 
nga burime financiare që mund të largohen, është një konsideratë 
shumë e rëndësishme, veçanërisht për Shqipërinë. Po t’i referohemi 
tendencës së fundit, shohim një rritje gjithnjë e më shumë të peshës 
së depozitave pa afat ndaj depozitave totale. Prandaj, kjo është diçka 
e rëndësishme për t’u marrë në konsideratë, edhe për Shqipërinë, si 
një rrezik potencial në një të ardhme shumë të afërt. 

Për sa i përket konkurrencës, duhet të gjejmë ekuilibrin. Nga njëra 
anë, nuk na duhet tepër përqendrim. Në Shqipëri, po i afrohemi 
shumë një përqendrimi të moderuar. Nuk kemi arritur ende në atë 
fazë, por jemi shumë pranë. Nga ana tjetër, duhet të adresojmë të 
ashtuquajturin problem të bankës “tepër të madhe për të falimentuar”. 

Kudo, reagimi i parë për adresimin e problemit “tepër i madh 
për të falimentuar” ka qenë zbatimi i regjimit të ndërhyrjes së 

Grafik 6. Rritja e qëndrueshmërisë për bankat e mëdha
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jashtëzakonshme. Ne bëmë të njëjtën gjë në Shqipëri dhe pothuajse i 
gjithë kuadri i atij regjimi tashmë është krijuar. Përsëri, duke u kthyer 
te konkurrenca, ka dy aspekte kryesore, që duhet të jenë në qendër të 
vëmendjes, veçanërisht të bankave të mëdha. E para është optimizimi 
i përmasës. Kriza tregoi se të qenurit një bankë e vogël nuk përbën 
avantazh, por avantazh nuk është as të qenurit një bankë tepër e 
madhe ose shumë e madhe. Ka studime të shumta mbi madhësinë 
optimale të një banke për të qenë funksionale dhe e menaxhueshme. 
Megjithëse nuk ka një shifër përfundimtare për këtë, duhet të themi 
që: bankat e mëdha duhet ta gjejnë vetë madhësinë optimale për të 
mos përjetuar atë çka banka të tjera, edhe më të mëdha, përjetuan 
gjatë vitit 2007. Kriza e fundit na dha disa leksione mbi këtë çështje. 

E para, kuadri rregullator nuk ishte i mjaftueshëm, sepse megjithëse 
gjysma e 100 bankave më të mëdha kishin qenë gjithmonë në 
përputhje me rregullatorin dhe me të gjitha kërkesat, ato prapë 
falimentuan. Gjithashtu, kapitali nuk është i mjaftueshëm. Kapitali 
është kërkesa rregullatore kryesore, por nuk mjafton për të mbuluar 
të gjitha llojet e rreziqeve. Për këtë arsye, duhet të kontrollojmë në 
të njëjtën kohë të gjitha aspektet e rrezikut për të parandaluar një 
periudhë stresuese siç ishte rasti i vitit 2007. Kemi disa të dhëna 
në lidhje edhe me këtë. Për shembull, katër nga bankat e mëdha 
që falimentuan gjatë krizës së fundit në atë kohë kishin një nivel 
mjaftueshmërie të kapitalit që Bazel III i ri po synon sot, dhe as kjo 
nuk i ndihmoi t’u rezistonin goditjeve. Gjithashtu, dhjetorin e kaluar, 

Grafik 7. Monitorimi i nivelit të konkurrencës
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Banca Popolare megjithëse kishte 12% të kapitalit bazë të nivelit të 
parë, gjashtë muaj më vonë edhe ajo falimentoi. 

Siç e kemi diskutuar deri tani, nuk është mirë të kesh banka shumë 
të mëdha dhe, akoma më keq, të kesh banka “tepër të mëdha për 
të falimentuar”. Nuk duhet të harrojmë se as konkurrenca shumë 
e lartë nuk është një aset pozitiv për sistemin bankar. Konkurrenca 
mund t’i dëmtojë bankat në dy mënyra. Së pari, duke i shtyrë bankat 
në një nivel gjithmonë e më të ulët fitimi, çka u mundëson atyre të 
krijojnë një kapital amortizues, si një burim shumë i domosdoshëm 
për qëndrueshmërinë e tyre; dhe, së dyti, duke i shtyrë të ndërmarrin 
rrezik më të lartë nga sa do të kishin ndërmarrë në një situatë 
tjetër. Prandaj, as konkurrenca e lartë nuk është e mirë dhe është 
detyra e bankës qendrore të analizojë dhe të kontrollojë nivelin e 
konkurrencës. Kur flasim për stabilitet, gjithçka lidhet me ekuilibrat. 
Duhet të gjejmë ekuilibrin edhe për nivelin e konkurrencës. 

Duke ardhur në pikën time të fundit, një detyrë tjetër për bankat sot 
dhe në vitet e ardhshme është menaxhimi i asaj që na la pas kriza - 
zgjidhja e kredive me probleme. 

Nuk ka nevojë të ndalemi në detaje në këtë pikë, sepse fjalë të mira 
u thanë nga folësi i mëparshëm lidhur me menaxhimin e kredive me 
probleme në Shqipëri. Megjithatë, kam dy ose tre pika mbi forcën 
dhe mjetet e rregullimit, sepse, siç vazhdojmë ta dëgjojmë, bankat po 
ankohen për rregullimin, një rregullim shumë i rreptë, që po dëmton 

Grafik 8. Menaxhimi i trashëgimisë së krizës
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efikasitetin e tyre. Ne e dimë se ka një ekuilibër midis efikasitetit dhe 
stabilitetit, por nuk mund ta sakrifikojmë stabilitetin për efikasitetin, 
sepse një bankë e madhe në vështirësi, nuk është më një problem 
privat. Ne e dimë, dhe bankat e mëdha gjithashtu e dinë, koston e 
lartë të dështimit të tyre për të gjithë ekonominë. Gjithashtu, e dimë 
se kapitali është shumë i shtrenjtë, por një bankë e mirëkapitalizuar 
mund t’i rezistojë goditjeve më mirë se banka të tjera që nuk kanë 
kapital të mjaftueshëm, madje pa iu referuar shitjeve të ndershme e 
të drejta dhe vazhdojnë kreditimin e ekonomisë në kohë të vështira. 
Pra, jeta e gjatë e një banke të mirëkapitalizuar është një lloj pagese për 
koston e kapitalit. Gjithashtu, rregullat po ndërlikohen, sepse sistemi 
financiar po bëhet i ndërlikuar dhe rregullat thjesht e pasqyrojnë këtë 
ndërlikim.

Do të doja ta përfundoja prezantimin tim për rrugën drejt së ardhmes 
dhe për forcën e rregullit, me fjalët e George Bernard Shaw-t: “Nëse 
historia përsërit vetveten, dhe e papritura gjithmonë ndodh, sa i 
paaftë qenka njeriu atëherë të mësojë nga përvoja?” 

Pra, duhet të përvetësojmë të gjitha leksionet që kriza e vitit 2007 na 
la pas, në mënyrë që, së paku, të mos përsërisim të njëjtat gabime. 

Faleminderit shumë për kohën dhe vëmendjen tuaj!
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SESIONI I DYTË: 

SFIDAT EKONOMIKO-
FINANCIARE DHE 

INSTITUCIONALE, DHE 
ZGJIDHJET E POLITIKËS

Në këtë sesion do të diskutohen sfidat dhe opsionet e 
politikës me të cilat përballen bankat qendrore dhe autoritetet 

mbikëqyrëse. Sesioni do të përqendrohet në rolin dhe 
efektshmërinë e politikës monetare, regjimet e këmbimit 

valutor, ndryshimet makroprudenciale dhe rregullatore, si dhe 
ndryshime të tjera institucionale në prani të një tregu financiar 

të kufizuar. 

Moderator: Adam Bennett, 
Zëvendësdrejtor i PEFM & Associate në SEESOX, 

Kolegji St Antony’s
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Massimiliano Marcellino*

KUSHTET E KREDISË, EFEKTET E 
GODITJEVE EKONOMIKE DHE POLITIKA 

MONETARE

* Massimiliano Marcellino, Profesor, Departamenti i shkencave ekonomike, Universiteti Bocconi. 
Ky artikull bazohet në hulumtime të përbashkëta me Andrea Carriero (Universiteti i Mbretëreshës 
Mari në Londër) dhe Ana Galvao (Universiteti i Warwick).

Ne studiojmë ndërveprimin midis tregjeve financiare dhe ekonomisë, 
parë nga perspektiva makroekonomike. Analiza nis me mendimin se 
zgjerimi i diferencës së normave të interesit (spread-eve) të kredisë 
çon në rënie të aktivitetit ekonomik [shih për shembull Gilchrist 
dhe Zakrajsek (2012); Faust, Gilchrist, Wright dhe Zakrajsek (2013); 
dhe Lopez-Salido, Stein dhe Zakrajsek (2017)]. Gjithashtu, zgjerimi 
i spread-eve të kredisë lidhet zakonisht me racionimin e kredisë dhe 
përkeqësimin e kushteve të përgjithshme financiare. E gjithë kjo e 
bën më të vështirë dhe më të shtrenjtë huamarrjen nga konsumatorët 
dhe bizneset, duke ulur konsumin dhe investimet agregate dhe, si 
pasojë, edhe rritjen e PBB-së, punësimin, fitimin dhe çmimet. 

Po ashtu, ekzistojnë prova empirike se përçimi i goditjeve strukturore 
dhe efektiviteti i politikave ekonomike mund të ndryshojnë me 
kalimin e kohës. Për shembull, reagimi ndaj goditjeve të politikës 
monetare dhe madhësisë së multiplikatorit fiskal mund të varet nga 
fakti nëse ekonomia është në një fazë ekspansioni apo recesioni 
[shih për shembull, Weise (1999); dhe Auerback dhe Goridnichenko 
(2012)].
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Prandaj, është me interes pyetja nëse marrëdhëniet dinamike midis 
treguesve ekonomikë ndryshojnë me kalimin e kohës. Një pyetje e 
dytë e lidhur me këtë çështje është nëse ndryshimet janë të nxitura 
nga faza e ciklit të biznesit, nga qëndrimi i politikës monetare, ose 
nga kushtet e tregut të kredisë, matur me përhapjen e saj. Një pyetje 
tjetër do të ishte: a ndryshojnë efektet e goditjeve ekonomike në 
regjimet e ndryshme të identifikuara? Dhe një pyetje e fundit do të 
ishte: a është politika monetare efektivisht ndryshe në regjime të 
ndryshme dhe a mund të përdoret ajo për të përmirësuar kushtet e 
kreditimit?

Ne i adresojmë këto pyetje duke përdorur një model të veçantë 
ekonometrik të shtjelluar në një material nga Carriero, Galvao 
dhe Marcellino (2017), në të cilin bazohet ky artikull dhe tek i cili 
referohemi për detaje shtesë. Modeli është emërtuar ST-MAI-TV: 
tranzicion i qetë (ST) i indeksit autoregresiv të shumëfishtë (MAI) 
me variancë të ndryshueshme me kalimin e kohës (TV). Komponenti 
ST lejon ndryshimin e marrëdhënieve dinamike përgjatë treguesve, 
përbërësi MAI mundëson modelimin e një numri të madh treguesish 
për të arritur një pamje sa më të detajuar, dhe përbërësi i TV-së 
mundëson që madhësia e goditjeve mbi ekonominë të ndryshojë 
me kalimin e kohës, duke qenë se emprikisht ky është një tipar i 
rëndësishëm.

Ne e zbatojmë modelin mbi një kampion prej 20 treguesish 
makroekonomikë dhe financiarë, me frekuencë mujore për SHBA-
në, duke përfshirë tregues realë, nominalë dhe monetarë, së bashku 
me një set të diferencës së normave të interesit të kredive, për 
periudhën 1982–2016. 

Si hap i parë, treguesit që i përkasin të njëjtit grup (aktiviteti, çmimet, 
zhvillimet monetare, kredia) përmblidhen në indeks, me qëllim 
reduktimin e dimensionit të problemit dhe marrjen e masave të 
përgjithshme të zhvillimeve reale, nominale, monetare dhe të kredive. 
Indekset ose faktorët rezultues shfaqen në Grafikun 1. 
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Grafiku 1 tregon se si faktori i aktivitetit monitoron nga afër 
evolucionin e ekonomisë amerikane, i cili ulet gjatë periudhave të 
recesionit dhe rritet gjatë periudhave ekspansioniste. Faktori nominal 
nuk ndryshon shumë, megjithëse ka rënë ndjeshëm që prej fundit të 
viteve '70, dhe ka një tendencë rënëse në fund të periudhës, e cila 
është e zakonshme në shumë vende të zhvilluara dhe shoqërohet 
me rënie të inflacionit global. Faktori monetar ndjek qëndrimin e 
politikës monetare, e cila ka natyrë ekspansioniste gjatë recesioneve 
dhe natyrë kontraktuese gjatë periudhës së zgjerimeve. Si përfundim, 
faktori i kredisë ka një sjellje të ngjashme me faktorin e aktivitetit, 
por duket se ndikon disi në përkeqësimin e kushteve të kredisë 
(rritjet në vlerat e indeksit të kredisë), pas një periudhe rënieje në 
indeksin e aktivitetit. 

Faktorët e përllogaritur nga ne janë të lidhur ngushtë me masat 
standarde të ekonomisë amerikane. Për shembull, korrelacioni midis 
faktorit tonë të aktivitetit dhe indeksit të aktivitetit të Fed-it në 
Filadelfia është rreth 0.86, dhe ai midis indeksit tonë të kredisë dhe 
indeksit të kushteve financiare të Fed-it në Çikago është rreth 0.78. 
Çdo faktor mund të përdoret në modelin ST-MAI-SV si nxitës i 
ndryshimit kohor të parametrit. Specifikimet rezultuese mund të 
krahasohen në aspektin e përshtatjes, ose duke përdorur kritere 
informacioni, të cilat kombinojnë përshtatshmërinë me shtrirjen e 
parametrizimit. Duke përdorur të dyja masat, rezulton se faktori i 
kredisë është më i rëndësishëm sesa faktorët e tjerë, për të modeluar 

Grafik 1. Norma e rritjes vjetore në indeks 
(boshti në të djathtë është për indeksin monetar)

Shënim: Faktori i politikës monetare në boshtin e djathtë.
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ndryshimet me kalimin e kohës në marrëdhëniet dinamike midis 20 
treguesve kryesorë ekonomikë dhe financiarë që po shqyrtojmë. 

Grafiku 2 paraqet një karakterizim (përcaktuar në mënyrë endogjene 
nga modeli ekonometrik) të periudhave të stresit të lartë dhe të ulët 
të kredisë. Shifra e njëjtë gjithashtu raporton indeksin e kredisë 
dhe fazat e ciklit të biznesit të NBER-it. Rezulton se ekziston një 
mbivendosje e konsiderueshme midis ekspansionit dhe recesionit 
të periudhave sipas NBER-it dhe periudhave me fluks të lartë dhe 
të ulët të kredisë sipas përcaktimit tonë. Megjithatë, mbivendosja 
nuk është e plotë me periudhën e fluksit të kreditit që parashikon 
periudhën e recesionit, si në fillim të viteve 1990 dhe në fillim të 
viteve 2000. 

Gjetjet e mëparshme sugjerojnë se zgjerimi ose zvogëlimi i përhapjes 
së kredisë ka rëndësi për evoluimin dinamik të ekonomisë dhe 
prandaj, në parim, ato janë gjithashtu relevante për të studiuar 
përçimin e goditjeve ekonomike dhe reagimin ndaj politikës 
monetare. Për të vlerësuar nëse dhe në çfarë mase kjo është e vërtetë, 
ne përqendrohemi në tre goditje ekonomike të përbashkëta dhe 
relevante. Së pari, goditjet e kërkesës, të tilla si ndryshime të papritura 
në eksportet neto. Së dyti, goditjet e ofertës, për shembull ndryshimet 
e papritura në çmimet e naftës. Së treti, goditjet e politikës monetare, 
veçanërisht ndryshimet e papritura në normën bazë të interesit të 
politikës monetare. 

Grafik 2. Regjimet e stresit të kredive të identifikuara nga modeli 
ST-MAI-TV dhe recesionet sipas NBER

Recesionet sipas NBER tregohen me vizën ngjyrë gri.
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Ne i konsiderojmë goditjet negative si goditje që priten të zvogëlojnë 
aktivitetin e vërtetë dhe të përqendrohen në efektet e tyre në gjashtë 
treguesit kryesorë ekonomikë: Prodhimi Industrial; Papunësia; 
Shpenzimet e Konsumit Personal; Inflacioni; Norma Federale e 
Fondeve; dhe dy tregues të spread-eve të kredisë, të quajtur EBP dhe 
CP. Në grafikët 3 deri në 5, ne raportojmë reagimin e vlerësuar (të 
akumuluar) përgjatë kohës të këtyre 6 treguesve, në secilën nga 3 
pikat e përmendura më sipër, së bashku me grupet e besimit prej 
68% që mundëson një tregues të pasigurisë rreth përgjigjeve të 
vlerësuara. Përgjigjet me të kuqe supozojnë se goditja ndodh në 
fluksin më të lartë të kreditit (regjimi 2), ndërkohë që përgjigjet me 
ngjyrë blu përfaqësojnë ato në fluksin më të ulët (regjimit 1). 

Grafiku 3, në të cilin shfaqen përgjigjet e raportimit për një goditje 
negative të kërkesës (një rënie ekzogjene e faktorit të aktivitetit), 
tregon efekte të forta amplifikimi në regjimin me fluks të lartë, në 
përgjigje të treguesve të aktivitetit ekonomik dhe çmimeve ndaj 
goditjeve të kërkesës. Goditjet e kërkesës me madhësi të ngjashme 
me njëra-tjetrën kanë efektet e tyre të dyfishuara pas dy vjetësh, 
nëse ato godasin në regjimin e kushteve të këqija kreditore. Efekti i 
goditjes së kërkesës për papunësinë është një rritje prej rreth 1% pas 
dy vitesh, në kushtet e stresit të ulët të kredisë, por në kohë stresi të 
lartë, ky efekt është 2%. Një amplifikim i këtyre përmasave zbulohet 
edhe në reagimin e primit të obligacioneve të tepërta. 

Grafik 3. Përgjigjet ndaj një goditjeje negative të kërkesës
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Efekte të ngjashme amplifikimi janë gjetur edhe në reagimin e 
treguesve të aktivitetit ekonomik ndaj goditjeve të ofertës (Grafiku 
4), me përjashtim të deflatorit PCE. 

Efektet e amplifikimit janë më të vogla kur bëhet fjalë për goditjet 
monetare (Grafiku 5), edhe pse gjithsesi janë të pranishme. 
Veçanërisht primi i obligacioneve të tepërta rritet, duke ndjekur 

Grafik 4. Përgjigje ndaj një goditjeje negative të ofertës

Grafik 5. Përgjigjet ndaj një goditjeje monetare
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shtrëngimin e politikës monetare në regjimin me stres të lartë. 
Megjithatë, një goditje e një madhësie të ngjashme ka një efekt 
negativ në primin e obligacioneve të tepërta në regjimin e fluksit 
të ulët. Një pasojë e rëndësishme e këtij rezultati është se politika 
monetare ekspansioniste, gjatë periudhave të stresit të kredisë, jo 
vetëm që ka efekte pozitive në aktivitet, por dhe mund të zvogëlojë 
shkallën e stresit, duke zvogëluar diferencën e normave të kredisë. 

Për të bërë një përmbledhje, ne kemi treguar se kushtet e kreditimit 
nxisin dinamikën e kalimit në një grup prej 20 treguesish kryesorë 
ekonomikë dhe financiarë për SHBA-në. Ato duket të kenë më shumë 
rëndësi krahasuar me ciklet e biznesit apo qëndrimin e politikës 
monetare. Përgjigjet e aktivitetit ekonomik ndaj kërkesës, ofertës, 
goditjeve monetare dhe të kredisë, përforcohen kur ata godasin 
ekonominë, gjatë periudhave të stresit të kredisë. Reagimi i çmimeve 
ndaj goditjeve të kërkesës dhe kredisë gjithashtu amplifikohen. 
Diferenca në normat e interesit të kredisë tkurret me politikën 
monetare ekspansioniste, në veçanti në regjimin e stresit të kredisë. 
Kjo përforcon efektet pozitive të politikës monetare ekspansioniste 
mbi aktivitetin ekonomik dhe çmimet, gjatë periudhave të fluksit të 
kredisë (por edhe efektet negative të një politike kufizuese). Prandaj, 
politika monetare mund të jetë edhe më e dobishme gjatë periudhave 
problematike, sigurisht, nëse do të përdorej siç duhet.
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Piroska Nagy-Mohacsi*

KREDITË ME PROBLEME DHE AGJENDA 
RREGULLATIVE E PAPËRFUNDUAR E PAS 

KRIZËS

* Piroska Nagy-Mohacsi, Drejtore Programi, Instituti LSE për Çështjet Globale.

Në këtë prezantim të shkurtër do të diskutoj dy çështje: progresin 
në trajtimin e nivelit të lartë të kredive me probleme në prag të 
krizës financiare globale (KFG) të viteve 2008/9; si dhe progresin 
në reformën rregullatore pas KFG-së, që mund të ndihmojë në 
shmangien e ripërsëritjes së krizës, si dhe parandalimin e një vale të 
re kredish me probleme në të ardhmen. 

Progresi në uljen e kredive me probleme 

Përse janë të rëndësishme kreditë me probleme? Sepse kur ato 
shënojnë një nivel të lartë, bankat duhet të vënë mënjanë kapital 
shtesë si rezervë, si dhe kapital njerëzor që t’i administrojë. Studime 
të Bankës Qendrore Evropiane (BQE) dhe studime të tjera kanë 
treguar bindshëm përfitimet domethënëse që vijnë nga ulja e nivelit 
të kredive me probleme. Kapitali i çliruar, që fitohet nga largimi i 
kredive me probleme, mund të nxisë rritjen e kreditimit, të forcojë 
besueshmërinë, dhe t’u çlirojë kohë të vlefshme drejtuesve të 
institucioneve, në mënyrë që ata të përqendrohen në aktivitetin bazë 
të bankave: financimin e konsumatorëve, investimet, ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme dhe ato që sapo krijohen, si dhe inovacionin. 
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Edhe pse raporti i kredive me probleme në Shqipëri është ende i lartë, ai 
ka ardhur në rënie. Shqipëria ka marrë “nota” të shkëlqyera për 18 muajt 
e fundit, në këtë fushë. Kushtet ekonomike për ta realizuar këtë, janë 
të pranishme: strukturat ligjore janë të ngritura dhe drejtuesit e vendit e 
dinë se çfarë duhet të bëjnë dhe si. Kështu që është një çështje vullneti 
politik. Ulja e kredive me probleme njihet si një nga “shtysat” kryesore 
përfundimtare për të pasur një rikuperimin ekonomik me të vërtetë me 
bazë të gjerë pas krizës. Siç e thotë edhe shprehja: “Thjesht bëje!” 

 NPL-të në Shqipëri po ulen, por janë ende shumë të larta

 

• 15.6% në fund 
të qershorit 2017 

• Disi e përqendruar
 

 

Burimi: NPL Monitor 2017, EBRD, Vienna Ini a ve  

Ekziston një gamë zgjidhjesh për këtë Çështje.
Vetëm disa prej tyre janë të zbatushme në Shqipëri 
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Me të vërtetë, rigjallërimi i ekonomisë, dhe më gjerë rritja e 
qëndrueshme ekonomike, gjenerimi i të ardhurave dhe/ose punësimi 
janë bërë de facto ose de jure objektiva të bankave qendrore. Disa 
banka qendrore ende kanë një mandat të vetëm dhe strikt të një 
forme shënjestrimi inflacioni, por shumë prej tyre kanë një fokus të 
qartë de facto për rritjen ekonomike që pas KFG-së. 
 

Kjo gjë tregohet nga ky grafik i Bankës Botërore marrë nga projekti ynë 
i përbashkët: Middle Income Trap (Kurthi i të ardhurave mesatare). 
Arritja në grupin e vendeve me të ardhura mesatare është relativisht 
e qartë për pjesën më të madhe të vendeve të zhvilluara (përjashtuar 
vendet që aktualisht kanë ekonomi të brishta). Megjithatë, shumë 
pak vende ia kanë dalë të arrijnë në nivele të larta të të ardhurave. 
Që në fillim të viteve 2000, vetëm rreth një duzinë ekonomish ia 
kanë dalë. Problemi kryesor është se ky kapërcim kërkon mikse të 
ndryshme politikash, zhvendosjen e fokusit të politikave nga rritja 
ekonomike e fokusuar te investimet fizike, në rritje ekonomike të 
udhëhequr nga inovacioni. Kjo nuk ka të bëjë thjesht me investimet. 
Nuk ka të bëjë thjesht me borxhin ndaj investimit të financuar të 
kapitalit, por ka të bëjë me inovacionin, që mundëson investimet dhe 
financimin e lidhur me transformimin. 

Modeli i ri i rritjes: Politikat
sipas nivelit të zhvillimit

Established 
High Income Cs

Trapped 
Middle 

Income Cs

New High 
Income Cs

• Zhvillimi është objektiv kryesor
edhe për bankat qendrore 

• Arritja tek grupi i shteteve
me të ardhura të larta
kërkon një miks politikash 
të ndryshme nga politikat 
e mëparshme

• Komisioni i ri Spence-Stiglitz 
për Transformimin Ekonomik
Global
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Progresi në reformën rregullative

Sa progres është bërë në reformën ligjore të pas KFG-së, gjë që 
do të ndihmojë në shmangien e përsëritjes së krizës si dhe me 
kreditë me probleme? Ka ndodhur shumë. Në fushën e rregullimit 
mikroprudencial, cilësia dhe sasia e kapitalit është rritur, ka një 
raport të ri të levës financiare, një raport të mbulimit të likuiditetit, 
një raport të qëndrueshëm të financimit neto, dhe është bërë disi 
progres në rënien dakord për mënyrat e mekanizmave të ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme, që mund të përmirësojnë aftësinë absorbuese 
të humbjeve të përgjithshme të bankës. Për më shumë, tërësisë 
së instrumenteve të rregullatorëve i janë shtuar instrumente të 
reja makroprudenciale: aftësi mbrojtëse me kapital të natyrës 
kundërciklike, fokus i rritur rregullator në bankat me rëndësi 
sistemike globalisht dhe/ose në vend, standardet e kreditimit janë 
përmirësuar, e kështu me radhë. Masa të tjera kanë për objektiv 
kufizime të pagesave dhe qeverisje më të mirë. 

Gjithsesi, me gjithë punën e mirë që është bërë që nga viti 2009, me 
bashkëpunim dhe koordinim të mirë ndërkombëtar, disa çështje të 
mëdha shqetësuese vijojnë të jenë të pranishme.  

Kalimi nga rritja e investimeve fizike
në rritjen e atyre të lidhura me inovacionin

• Investojnë në arsimin e lartë

•

•

Liberalizojnë tregjet e produkteve

Liberalizojnë tregjet e punës 

• Liberalizojnë tregjet financiare

• Konkurrencë, liberalizimi
i llogarive të jashtme

• Transferojnë teknologjitë Foster
• Rialokojnë faktorët e 

prodhimit
• Përmirësojnë politikat e 

menaxhimit
• Këto mund të aktivizohen nëpërmjet:

– Zbutjes së kufizimeve të kreditimit
– Reduktimit të korrupsionit
– Përmirësimit të cilësisë së arsimit

Ekonomitë e zhvilluara Ekonomitë në zhvillim

Më së shumti ka të bëjë
me 
nancat
transformuese
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1. Tepër rregullim? Ka një pyetje nëse ka tepër rregullim, e cila shtrohet 
më tepër nga industria dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 
Në përgjithësi, pranohet se për të trajtuar probleme të shumëfishta 
- dhe kjo situata sot në sektorët financiarë - duhen instrumente të 
shumëfishta. Por, është e drejtë të thuhet për bankat e vogla dhe për 
institucionet e tjera financiare të vogla, se niveli aktual i rregullimit 
është i tepërt dhe e vështirëson hyrjen në treg. Ka nevojë për 
proporcionalitet. Si Fed-i dhe BQE-ja po e analizojnë çështjen, pasi 
sektori financiar ka nevojë të ketë konkurrencë, për të reduktuar 
përqendrimin e tregut dhe varësinë e konsiderueshme nga bankat.

Reforma rregullatore pas krizës -
Gjithëpërfshirëse 

• Mikroprudenciale 
o Cilësia dhe sasia e kapitalit (RW)  
o Rapor� i Levës Financiare (LR) 
o Rapor� i mbulimit me likuiditet (LCR) 
o Rapor� i financimit të qëndrueshëm neto (NSFR) 
o Mekanizmi i zgjidhjes/Kapacite� total aborbues i humbjeve (TLAC)  

• Makroprudenciale 
o Cap buffer kundërciklike  
o G-SIBs; D-SIBs capital req -Kapitali i kërkuar
o Standardet e kredi�mit (LTV, LTI etj.) 

• Tjetër: limitet e pagesës, qeverisja… 

....çështje me rëndësi vazhdojnë
• Shumë rregullore?

o Problema�ka të shumëfishta- instrumente të shumëfishta 
o Çështja e pajtueshmërisë për bankën e vogël dhe hyrjen në treg
o Ndoshta gjithashtu makro sjellje ose makroprudenciale (Kevin James et al. 2017)

• A mjafton kapitali rregullator?
o “Op�male”: Niveli 1~ 6 19%  -Sot 2/3 e G - SIBs dhe D - SIBs kanë më pak 
o Kapital më i lartë dmth kredi�m më i ulët? Përgjigjja:  Jo (Cecche� 2014) 
o Kapitali tregtar - mekanizëm i besueshëm i zgjidhjes TLAC (Holdane 2017)
o  Ndoshta për levat financiare "të vogla" dhe "të mëdha"(Hyuan Song Shin 2017) 

• Shumë e madhe për të dështuar?
o Jo
o Madhësia nuk ndihmon vetëm performancën e Bank Lobby Power (Hubert 2017)

• Ekonomia e ndërlikuar politike e bankave qendrore
o Më thellë në territorin poli�k; detyra të përbashkëta me autorite�n fiskal
o Bankierët qendrorë janë objek�vi kryesor i populizmit
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2. Rregullimi i makrosjelljes? Në këtë rast bëhet fjalë që, përveç 
instrumenteve makroprudenciale, të cilat sot njihen mirë, 
ndoshta dikush mund të mendojë edhe për instrumente të 
makrosjelljes, për të rregulluar më mirë sjelljen e kompanive. 
Vetëm rregullimi i sektorit financiar mund të mos jetë i 
mjaftueshëm, por mund të jetë e nevojshme të rregullohet 
sjellja e korporatës, dhe ndoshta të zhvillohen disa parime/
sjellje. Kevin James në LSE është ndër të parët që po kryen 
kërkime në këtë fushë.

3. A është i mjaftueshëm kapitali rregullator? Pjesa më e madhe e 
studimeve të fundit arrijnë në përfundimin se kapitali i Nivelit 
1 duhet të jetë pranë nivelit 20%, ndryshe nga niveli ku jemi 
sot; për shembull, në Eurozonë është 13%. Dy të tretat e 
bankave me rëndësi sistemike globale dhe dy të tretat e bankave 
me rëndësi sistemike vendase nuk arrijnë 20% të kapitalit të 
Nivelit 1. Kështu, a është i mjaftueshëm kapitali rregullator? 
Akademikët do t’ju thonë “jo”. Megjithatë ka lajme të mira. Në 
rast se kemi shtim kapitali, a rezulton kjo në më pak kreditim? 
Përgjigjja është “jo”, ashtu siç e tregon dhe një studim i kryer nga 
Cecchetti. Për më shumë, ka një lidhje midis kapitalit (sasia dhe 
cilësia e kapitalit rregullator) dhe besueshmërisë së mekanizmit 
të ndërhyrjes së jashtëzakonshme të bankës. Andrew Haldane 
nga Banka e Anglisë ka arritur në përfundimin se nëse keni 
një mekanizëm të besueshëm të ndërhyrjes së jashtëzakonshme 
me një nivel të mirë të aftësisë së përgjithshme absorbuese të 
bankës, atëherë mund t’i lejoni vetes të keni më pak kapital 
bankar. Megjithatë, sot nuk ka shumë vende me një mekanizëm 
fort të besueshëm të ndërhyrjes së jashtëzakonshme. E fundit, 
një pjesë e konsiderueshme e literaturës të publikuar së fundmi, 
kryesuar nga BIS, sugjeron se fokusi rregullator duhet të jetë 
më shumë te leva financiare dhe më pak te kapitali. 

4. A është zgjidhur problemi “mjaft i madh për të falimentuar”? Sipas 
mendimit tim, jo. Madje dhe në rastin kur kemi kapital të Nivelit 
1 prej 20%, një goditje e madhe do të çonte në një krizë financiare 
serioze. Që pas krizës, përqendrimi i tregut të bankave është rritur. 
Madhësia e bankës është një problem i madh. Në institutin tonë, 
një kërkim shumë interesant për madhësinë e bankës, nga Kilian 
Hubert, arrin në përfundimin se madhësia e bankës nuk e rrit 
efektivitetin e saj, por rrit influencën politike të bankave. 
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Dhe, sikur të mos mjaftonin këto çështje, bankat qendrore duhet t’i 
trajtojnë këto sfida brenda një konteksti gjithnjë e më të ndërlikuar të 
ekonomisë politike. Në mënyrë të natyrshme dhe të drejtë, pas KFG-
së, bankat qendrore janë zhvendosur thellë në territorin ekonomiko-
politik. Ato kanë kryer detyra të përbashkëta me autoritetet fiskale, në 
përpjekje të bashkërenduara, për të shmangur një recesion të thellë dhe 
kjo rezultoi një gjë shumë e mirë. Bankat qendrore kanë qenë gjithashtu 
aktive në fusha të tjera më pranë politikave, të tilla si përfshirja financiare. 
Vendimet e bankës qendrore kanë efekte të konsiderueshme edhe në 
shpërndarjen e të ardhurave. Megjithatë, përfshirja politike më e thellë 
e bankave qendrore, nuk është shoqëruar me më shumë llogaridhënie. 
Kjo i ka bërë bankierët qendrorë të jenë objektivi parësor i populizmit 
në pjesë të caktuara të botës. Bankierët qendrorë duhet të vlerësojnë se 
si të angazhohen me publikun në mënyrë më efektive dhe t’i trajtojnë 
drejtpërsëdrejti çështjet e llogaridhënies. 

Përfundime

Në përmbledhje, ne pyesim se çfarë nënkupton e gjitha kjo për 
vendet me ekonomi të vogël e të hapur si Shqipëria?

Për një ekonomi të vogël e të hapur me lidhje të thella me institucionet 
dhe mekanizmat evropiane, përfundimi kryesor është që: është 
thelbësore që çdokush të bëjë “detyrat e shtëpisë” vazhdimisht mirë: 

Konkluzioni: Çfarë do të thotë kjo për 
Shqipërinë?  

• Kryeni detyrën tuaj: përfundoni çështjen e  
trashëgimisë dhe bëni më të mirën për politikat e brendshme 
• Përtej kësaj, zgjedhjet janë të kufizuara për një ekonomi

të vogël të hapur krahas Eurozonës dhe sektorëve bankarë 
thellësisht të integruara me të- por nuk është një situatë e keqe.  

 
 

 EBA, ECB, BE 
• Bëni aleanca me EZ/BE për rritjen duke promovuar politikat monetare  

dhe rregullative
 

• Forcimi i angazhimeve ex ante të ndërhyrjes së jashtëzakonshme të bankave
(deri sa është e mundur). BRRD është fuqizuar për lojtarë  më të vegjël (vetëm)

 
• Luftoni populizmin kryengritës në rajon

me më shumë përgjegjësi dhe komunikim   
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të trajtojë problemet e trashëguara, të tilla si kreditë me probleme; 
dhe më pas, të përqendrohet në financat transformuese, që forcojnë 
rritjen ekonomike. Përtej kësaj, zgjedhjet janë të kufizuara për 
ekonomitë e hapura të vogla pranë Eurozonës, dhe për sektorin 
bankar, i cili zotërohet nga banka të vendosura në Eurozonë. Thënë 
kjo, nuk është fort keq të ndodhesh në këtë pozicion. Përkundrazi, 
afërsia me tregun e vetëm më të madh të botës dhe perspektiva e 
qartë për t’u bashkuar me të është një pozicion për t’u pasur zili. 

Një rezultat i këtij pozicionimi mund të jetë se vende si Shqipëria 
mund të duan të bëjnë aleanca brenda Eurozonës dhe BE-në për 
një politikë transformuese monetare dhe rregullatore, që është më 
miqësore për rritjen ekonomike. 

E fundit, është e rëndësishme që bankierët qendrorë të përballen 
me kritikën që vjen nga radhët populiste dhe të trajtojnë çështjen e 
llogaridhënies. Bankat qendrore janë me të drejtë në arenën politike. 
Ato po punojnë si duhet me autoritetet fiskale. Por kjo do të thotë 
se, ndërsa shtojnë detyra - siç kanë vepruar në prag të krizës - ato 
duhet edhe të angazhohen më shumë në llogaridhënien ndaj publikut, 
cilado qoftë forma e drejtë që mund të marrë. Kjo do ta forcojë, dhe 
nuk do ta dobësojë, pavarësinë e tyre. 
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POLITIKAT MAKROPRUDENCIALE DHE 
PËRHAPJA E EFEKTEVE TË TYRE

* Pietro Catte, Zëvendësdrejtor i Drejtorisë për Ekonominë dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare, 
Banka e Italisë.

Në prezantimin tim, do të flas për arsyet dhe objektivat që 
mbështesin politikat makroprudenciale, pasi ato janë të rëndësishme 
për të përcaktuar çështjen e përhapjes së efekteve. Shkurtimisht do 
të flas për ndikimet që vijnë nga një shkallë e lartë integrimi financiar 
ndërkombëtar në ekonominë globale dhe pasojat e saj për politikat 
makroprudenciale. Më pas do të flas për përhapjen e efekteve dhe 
rrjedhojat e tyre në politikat e ndryshme.

Shtrohet pyetja, nga vijmë?

Politikat makroprudenciale ekzistojnë prej shumë kohësh. Ato kanë 
qenë të pranishme, për ca kohë, veçanërisht në vendet në zhvillim. 
Megjithatë, në të vërtetë, ishte kriza financiare globale që i solli në 
vëmendjen e kujtdo, nga nevoja për të pasur një instrument specifik 
për të trajtuar rrezikun sistemik. Kriza tregoi se nuk mjafton të 
kesh vetëm politika makroekonomike dhe makroprudenciale. Për të 
mbajtur nën kontroll rrezikun sistemik, duhen instrumente specifike 
të politikave. Kjo nuk nënkupton se politikat makroekonomike dhe 
të mbikëqyrjes makro ishin të përsosura para krizës – përkundrazi, 
ato ishin shumë larg të qenurit të tilla. Nga ana tjetër, as prania e 
politikave makro dhe të mbikëqyrjes mikro, të harmonizuara në 
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mënyrë të përsosur, e të tjera me radhë, nuk mjafton për të ndalur 
rrezikun sistemik. Këto instrumente, të njohura si makroprudenciale, 
në të vërtetë janë instrumente mikroprudenciale, të cilat janë përdorur 
për një objektiv më të gjerë, makrofinanciar.

Grafik 1. Politikat makroprudenciale: arsyet dhe objektivat

Përvoja e përdorimit të këtyre instrumenteve tregon se shpesh të 
njëjtat instrumente përdoren për objektiva të ndryshëm. Kriza 
financiare globale më tej tregoi se rreziqet priren të përhapen 
jashtë kufijve. Kështu ka eksternatelitete ndaj politikave që synojnë 
të ruajnë stabilitetin financiar, dhe më tej ka një diskutim për 
bashkëpunim ndërkombëtar. Për këtë arsye diskutohet kaq shumë 
reforma e rregullimit financiar dhe politikat makroprudenciale, edhe 
pse politikat makroprudenciale priren të jenë kombëtare - dhe duhet 
të jenë kombëtare - pasi rreziqet shpesh janë specifike të sistemit 
financiar. Megjithatë, duhet të ketë një lloj koordinimi, disa standarde 
dhe komunikim midis vendeve të ndryshme. 

Pra, cilët janë objektivat? Objektivat vendosen për ta bërë sistemin 
financiar më të qëndrueshëm ndaj goditjeve - nëse këto ndodhin - për 
të kontrolluar krijimin e dobësive sistemike me kalimin e kohës, për ta 

1 

• Kriza financiare globale ka treguar që politikat makroekonomike dhe 
mikroprudenciale nuk janë të mjaftueshme për të përmbajtur rreziqet sistemike. 
Instrumente specifike të politikës janë të nevojshme. 

• Këto instrumente janë identifikuar si “makroprudenciale”: ato janë kryesisht 
mjete prudenciale, por përdoren për të adresuar objektiva makrofinanciarë. 

• KFG ka treguar gjithashtu që rreziqet sistemike kanë tendencën të përhapen 
përtej kufijve. Politikat e stabilitetit financiar të brendshëm kanë eksternalitete 
pozitive. Kjo jep një argument për bashkëpunim ndërkombëtar në politikat 
makroprudenciale. 
 

Objektivat e PMP-ve 
• Të bëhet sistemi financiar më i qëndrueshëm ndaj goditjeve sistemike agregate 

(p.sh. duke rritur amortizatorët) 
• Të frenohet rritja e dobësive sistemike gjatë kohës (dimensioni kohor) 
• Të frenohen dobësitë që dalin nga ndërlidhjet dhe roli i institucioneve të mëdha 

në tregjet kryesore (dimensioni struktural) 

Politikat makroprudenciale: arsyet dhe objektivat 
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bërë sistemin më pak prociklik, si dhe për të kontrolluar dobësinë që 
vjen nga ndërlidhjet dhe nga fakti se ka institucione shumë të mëdha, 
ose institucione të ndërlidhura që përhapin rrezik pasi janë krijuar. 

Grafik 2. Instrumentet e politikës makroprudenciale

Nuk do të ndalem te këto instrumente, pasi tashmë janë të njohura, 
por vetëm do të tregoj se ka një larmi instrumentesh që priren të 
funksionojnë për elemente të ndryshme të bilanceve të bankave. Disa 
janë të gjera dhe disa ndikojnë parametra të ndryshëm të bankës, në 
varësi të instrumentit dhe mekanizmave të transmetimit.

Çfarë ndodh kur kemi shkallë të lartë integrimi financiar midis 
vendeve? Një problem i pranishëm që në fillim tek instrumentet 
makroprudenciale është se përfitimet e stabilitetit financiar janë të 
dukshme në periudhën afatmesme; nga ana tjetër, kostot e kufizimit 
të bumit të kreditimit janë të dukshme menjëherë dhe nxisin 
rezistencë dhe kundërshtim të menjëhershëm. Kështu që mund të 
ketë një ndikim drejt mosveprimit. 

Ky është një problem i njohur dhe për këtë arsye bëhen kaq 
shumë përpjekje për të ndërtuar një kuadër bazuar tek politikat 

2 

• Shtesa kundërciklike e kapitalit (CCB) dhe provigjionet për humbjen e kredive 
• Instrumente sektoriale: 

– Kërkesat sektoriale të kapitalit 
– Kufizime të raporteve K/V dhe B/A 
– Peshat e rrezikut 
– Kufizime mbi ekspozime të mëdha 

• Instrumente likuiditet/financim:  
– Raporti i Mbulimit të Likuiditetit; Raporti Neto i Financimit të Qëndrueshëm 
– Kufizime të raporteve hua/depozita; mospërputhje të maturitetit; pozicione të 

hapura forex 
– Kërkesa të rezervës 

• Shtesa të kapitalit mbi institucione financiare me rëndësi sistemike globale dhe lokale 
(IFRS) 

• Ndryshime në infrastrukturën e tregut 

Instrumentet makroprudenciale 
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makroprudenciale, që përpiqen ta frenojnë këtë ndikim të 
mosveprimit. Ky mosveprim mund të intensifikohet në një kontekst 
ndërkombëtar. Së pari, vlerësimi i rreziqeve sistemike bëhet më i 
ndërlikuar, pasi ato vijnë nga ndërlidhjet me bankat, të cilat veprojnë 
në sisteme të ndryshme. Autoritetet kombëtare mund të hezitojnë 
të ndërhyjnë, në rast se bankat e tyre vendosen në disavantazh 
konkurrues ndaj të tjerave, duke kufizuar veprimet dhe aftësinë e 
tyre për të vepruar në tregje të tjera. Kështu, në këtë fushë nevojitet 
bashkëpunim ndërkombëtar, dhe për këtë arsye keni procedura 
për shkëmbimin e informacionit, monitorim global të rreziqeve 
sistemike në forume të ndryshme, si dhe standarde ndërkombëtare të 
përcaktuara dhe një lloj presioni nga aktorë të tjerë për këtë problem 
të veprimit kolektiv. 

Grafik 3. Ndikimet e integrimit financiar ndërkombëtar në rritje për politikat 
makroprudenciale

Integrimi financiar ndërkombëtar nënkupton njëkohësisht se ka 
hapësirë për përhapjen e ndikimeve nga politikat makroprudenciale 
kombëtare, dhe mund të ketë lloje të ndryshme ndikimesh. Përhapja 
e një ndikimi nga jashtë mund të ndodhë nëse një vend, për shembull, 
vendos për shtrëngim të standardeve makroprudenciale. Kjo do të 

3 

 
• Tendenca e brendshme për mosveprim mund të përkeqësohet 

– Vlerësimi i rreziqeve sistemike është më i ndërlikuar (p.sh. për banka globale) 
– Autoritetet kombëtare mund të hezitojnë të vënë në disavantazh konkurrues bankat vendase, 

duke pasur parasysh arbitrazhin e mundshëm rregullator («garë për në fund») 
 → Nevoja për bashkëpunim ndërkombëtar 

- Procedura për shkëmbimin e informacionit (p.sh. kolegjet mbikëqyrëse) 
- Monitorimi i rrezikut sistemik global nga BSF, BIS, FMN 
- Standardet ndërkombëtare dhe presioni i aktorëve të tjerë për të adresuar probleme 

veprimi kolektiv (Komitet i Bazelit dhe udhëzimet e BSF-së; mbikëqyrja e FMN-së) 
 

• Hapësirë më të madhe për përhapje ndërkufitare nga PNP kombëtare 
– Ndikime për jashtë: kushtet kreditore dhe financiare në vende të tjera mund të ndikohen. 
– Ndikime për brenda: institucionet e huaja janë në gjendje të shmangin masat e PMP, 

nëpërmjet degëve lokale ose kreditim i drejtpërdrejtë ndërkufitar, duke kompensuar 
pjesërisht efektet e tyre. 

Ndikimet e integrimit financiar ndërkombëtar në rritje për 
politikat makroprudenciale 
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ndikojë te kushtet e kreditimit në vende të tjera nëpërmjet bankave 
nga vendi i origjinës, që janë të pranishme në sisteme të tjera. 

Në të njëjtën kohë, ka edhe përhapje të ndikimeve të brendshme, në 
kuptimin që, në qoftë se shtrëngoni politikat në vendin tuaj, mund 
të ketë institucione të huaja që janë në gjendje ta anashkalojnë këtë 
veprim makroprudencial, ose nëpërmjet degëve vendore që nuk janë 
subjekt i kësaj mase, ose nëpërmjet kreditimit ndërkufitar, i cili tenton 
ta dobësojë dhe ta kompensojë efektin e politikave makroprudenciale. 
Si rrjedhim, kjo është një çështje shumë e rëndësishme. 

Përhapja e efekteve mund të jetë e ndryshme në varësi të rrethanave. 
Shenja dhe intensiteti i tyre varet nga: lloji i instrumentit, pasi 
mekanizmat e transmetimit janë të ndryshëm; shkalla e hapjes - 
sigurisht, prania e bankave të huaja; dhe, struktura organizative dhe 
modeli i biznesit të bankave ndërkombëtare, i cili varet nga fakti nëse 
ata kanë administrim të centralizuar të likuiditetit. Për më tepër, ajo 
varet nga gjendja e bilancit të bankave, pasi bankat mund reagojnë 
më shumë ndaj nxitësve për të lëvizur në tregje të tjera nëse kanë një 
bilanc të fortë dhe kapitalizim të mirë. 

Grafik 4. Përhapja e efekteve ndryshon në varësi të rrethanave

4 

• Shenja dhe intensiteti i efekteve të përhapjes ka të ngjarë të varet nga disa 
faktorë: 
– tipi i instrumentit: mekanizmi i tij i transmetimit dhe perimetri rregullator mbi të 

cilin aplikohet,  
– shkalla e hapjes financiare të secilit vend; prania e bankave të huaja, 
– struktura organizative dhe modeli i biznesit i bankave ndërkombëtare të përfshira 

(p.sh. degët ndaj filialeve), 
– pozicionet e bilancit të bankave (kapital i fortë kundrejt i dobët/pozicionet e 

likuiditetit). 
 

• Implikimet politike të përhapjes (e dëshirueshme/padëshirueshme) do të varen 
gjithashtu nga: 
– objektivi për të cilin instrumenti i PMP-së u përdor, 
– shkalla e sinkronizimit të ciklit financiar ndërmjet vendeve. 

 
• Përvoja në Evropë 

 

Përhapja e efekteve ndryshon në varësi të rrethanave 
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Pasojat nga përhapja e efekteve varen edhe nga shumë rrethana - si 
objektivat për të cilët është përdorur politika përkatëse - sepse mund të 
ketë një përhapje që kompenson ndikimin mbi kredinë, por mund të 
ketë edhe një ndikim pozitiv mbi qëndrueshmërinë e sistemit bankar. 
Pra, mund të jesh në gjendje të përforcosh bankat, por, në të njëjtën 
kohë, mund të mos jesh në gjendje të kontrollosh plotësisht çfarë i ndodh 
kreditimit në vend, nëse ka një ndikim të tërthortë. Shkalla e sinkronizimit 
të ciklit financiar ndërmjet vendeve ka po aq rëndësi, sepse në rastin e 
përhapjes dalëse së ndikimeve nga jashtë, këto mund të jenë të mira apo 
të këqija, në varësi të fazës së ciklit financiar të vendeve të tjera.

Në Evropë, ne e kemi pasur këtë lloj përvoje, veçanërisht në Evropën 
Qendrore dhe Juglindore dhe në vendet baltike. Përpara krizës, kemi 
parë disa situata ku masat makroprudenciale, që u morën për të ndaluar 
apo ngadalësuar bumin e kredisë dhe për të rritur qëndrueshmërinë, 
u kompensuan pjesërisht nga flukse hyrëse të kredisë që vinin nga 
vende të tjera përmes degëve lokale, ose përmes kreditimit ndërkufitar, 
të gjitha të përfshira në kreditimin në valutë. Ky është një problem 
shumë i rëndësishëm që e kemi hasur në disa raste. 

Ka pasur përpjekje për të vlerësuar në mënyrë empirike se sa të 
rëndësishme janë përhapjet e këtyre ndikimeve. Ka një studim shumë të 
gjerë, që është publikuar këtë vit në gazetën ndërkombëtare të bankingut 
qendror, nga 15 banka qendrore, si dhe studime nga BQE-ja dhe BIS-i. 
Këtu përmblidhen studimet e 15 vendeve me të dhëna makro dhe 
metodologji të përbashkët, gjë që lejon krahasueshmërinë gjatë të njëjtës 
periudhë. Përveç kësaj, ekziston një bazë e përbashkët të dhënash mbi 
masat e politikës makroprudenciale, të zhvilluara me FMN-në. 

Rezultatet nuk janë veçanërisht të forta dhe nuk ka një model të 
vetëm dominues. Intensiteti i përhapjes së ndikimeve ndryshon 
shumë, në varësi të faktorëve të ndryshëm përfshirë atë që përmenda 
më parë; pozicionet ciklike nuk kanë shumë rëndësi. Nga ana tjetër, 
pozicioni i bilancit të bankës dhe modeli i biznesit të saj kanë rëndësi, 
por në përgjithësi shkalla e ndikimeve të përhapura nuk është shumë 
e madhe. Duken të jenë më të forta në disa raste dhe nuk ka një 
ndryshim sistematik ndërmjet ekonomive të zhvilluara dhe atyre në 
zhvillim, gjë që është mjaft befasuese sepse normalisht mendohet se 
ato janë më të forta në vendet në zhvillim. 
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Grafik 5 Vlerësime empirike të ndikimeve të tërthorta nga masat PMP (1)

Megjithatë, është e vështirë të nxjerrim përfundime të forta 
nga një studim i tillë, sepse i referohet një periudhe ku politika 
makroprudenciale nuk ishte përdorur për një afat të gjatë. Një pjesë e 
kësaj baze të dhënash mbulon përdorimin e këtyre instrumenteve, por 
për arsye të tjera; pra, nuk është e njëjta gjë si në rastin e përdorimit 
për politikat makroprudenciale. Nuk kemi një larmi situatash dhe 
teorikisht do të dëshironim një studim që mbulon më tepër se një 
cikël financiar. Por, natyrisht këtë nuk e kemi ende.

Pra, ka disa kufizime e prandaj është e vështirë të nxjerrësh 
përfundime të forta. 

Ekziston një tjetër studim i rëndësishëm i kryer nga FMN-ja, jo me 
të dhëna makro, por me një regresion paneli me një numër të madh 
vendesh. U përdorën disa metodologji dhe, në përgjithësi, u gjetën 
rezultate se masat e financimit të bankave kanë përhapje më të fortë 
të efekteve se ato që synojnë mbulimin me kapital, dhe u gjetën 
ndikime më të fuqishme në Evropë.

5 

• Rrjeti Ndërkombëtar i Kërkimeve Bankare 
– Studime të 15 vendeve që përdorin të dhëna mikro konfidenciale, metodologji të përbashkët, periudha 2000-

2014 
– 2 studime ndërshtetërore nga BIS, BQE 
– Bazë të dhënash e përbashkët e masave të PMP-së, zhvilluar me FMN-në 
– Rezultate të publikuara në Gazetën Ndërkombëtare të Bankingut Qendror, Mars 2017 

• Rezultatet kryesore: 
– Asnjë model dominues; shenjat e efekteve të përhapjes ndryshojnë; përhapjet janë statistikisht të rëndësishme 

në rreth një të tretën e specifikimeve 
– Heterogjeniteti i rezultateve duket të jetë i lidhur me pozicionet e bilancit të bankave, modelet e biznesit të 

bankave dhe menaxhimin e likuiditetit; pozicionet ciklike nuk duket të kenë rëndësi 
– Përgjigjja e kredisë bankare ndërkufitare ndaj likuiditetit dhe masave PMP sektoriale më shpesh e 

rëndësishme se përgjigjja ndaj masave të kapitalit 
– Në përgjithësi madhësia e ndikimeve të përhapura nuk është shumë e madhe 
– Asnjë ndryshim sistemik ndërmjet ekonomive të zhvilluara dhe atyre në zhvillim 

• Disa kufizime të rezultateve/kualifikime të pasojave të tyre: 
– PMP-të nuk u përdorën shumë shpesh në periudhën kampion; rëndësia e përhapjeve mund të rritet në të 

ardhmen, ndërsa PMP-të përdoren më shpesh dhe në situata të ndryshme  
– Analiza u përqendrua në rregullime gjatë marzhit intesiv, duke përjashtuar ato hyrje/dalje, dhe bashkimet e 

blerjet (marzhi ekstensiv). Gjithashtu u përqendrua mbi rregullimet sasiore, jo çmimet. 
 

Vlerësime empirike të ndikimeve të tërthorta nga masat PMP (1) 
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Grafik 6 Vlerësime empirike të ndikimeve të tërthorta nga masat PMP (2)

Nga ky vrojtim mund të nxjerrim përfundimin se masat 
makroprudenciale mund të jenë të rëndësishme në disa raste, por 
është e vështirë të japim një vlerësim sasior. Madhësia, drejtimi dhe 
efektet e tyre varen nga disa faktorë. Ato përbëjnë një problem aty ku 
shfaqen, dhe përhapja së brendshmi e efekteve shkakton një problem 
për autoritetet që miratojnë masat, pasi kanë prirjen të dobësojnë 
efektet e politikave makroprudenciale. Gjithashtu, mund të ketë një 
bashkëveprim të stimujve për t’i luftuar këto efekte. Në veçanti, kjo 
mund të arrihet me një marrëveshje reciprociteti, çka parashikohet 
tashmë në Marrëveshjen e Bazelit, në BE. Bordi Evropian i Rrezikut 
Sistemik (ESRB) ka përgatitur një kuadër për reciprocitet vullnetar të 
masave makroprudenciale, që nënkupton se vendi mund të kërkojë 
reciprocitet nga vende të tjera. 

6 

• Studim i FMN-së (Kang et al., 2017: IMF WP/17/170) 
– Regresion paneli ne 64 vende, të dhëna tremujore 2000T1-2015T1 
– Analizë joparametrike e studimit të ngjarjeve 
– Analizë strukturale me EPDS të parashikuar për të vlerësuar rëndësinë ekonomike 

të efekteve 
 

• Gjetjet kryesore: 
– Masat e synuara për financimin/likuiditetin e bankave dhe masat sektoriale kanë 

efekte më të forta se masat për shtesat e kapitalit 
(gjetje të ngjashme me një studim RrNKB; megjithatë, në kundërshtim me studime 
të tjera, p.sh. Reinhardt dhe Sowerbutts, 2015, Akinci dhe Olmstead-Rumsey, 
2015) 

– Përhapjet janë më të forta për shtrëngimin sesa për lehtësimin e masave 
– Efektet janë më të forta në Evropë (përqendrim rajonal) 

Vlerësime empirike të ndikimeve të tërthorta nga masat PMP (2) 
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Grafik 7 Përhapja e efekteve: pasojat
 

Pra, nëse miratoni një masë, mund t’u kërkoni të tjerëve të zbatojnë 
të njëjtën masë në bankat që veprojnë në vendet e kërkuara, ndaj 
ekspozimeve në atë vend. Kjo është një pikë e rëndësishme. Natyrisht, 
kjo është e lehtë të aplikohet kur ka një harmonizim të instrumenteve 
dhe të transparencës. Për të trajtuar përhapjen së jashtmi të efekteve, 
është pak më e vështirë të gjendet një zgjidhje sistematike. 

Faleminderit!

7 

Çfarë mund të nxjerrim nga ky vrojtim (shumë) i shkurtër? 
• Përhapjet nga masat PMP mund të jenë të rëndësishme në disa raste, megjithëse është 

ende e vështirë të përcaktohen, për arsye të përvojës së kufizuar në përdorimin e tyre 

• Dimë që madhësia dhe drejtimi i përhapjeve varet nga një numër rrethanash (modelet e 
bizneseve të bankave, pozicionet e bilancit të bankave), dhe që implikimet e tyre 
politike varen nga sinkronizimi i ciklit financiar, nuk ka një histori të vetme homogjene.  

• Ndikimet për brenda (rrjedhje) mund të krijojnë probleme për autoritetet që miratojnë 
masat PMP, sepse ato kanë tendencën të dobësojnë efektet e tyre. Ato gjithashtu mund 
të jenë një problem për juridiksione të tjera, meqenëse bankat e huaja marrin përsipër 
rreziqe më të mëdha. Stimujt mund të bashkërenditen për bashkëpunim, megjithëse janë 
asimetrike. 

• Ndikimet për jashtë janë kryesisht një problem i vendeve që i pësojnë. Megjithatë, 
bashkëpunimi është i nevojshëm për të ndaluar rrezikun e përgjigjeve të pakoordinuara, 
të çrregullta dhe ndoshta jo-efikase (kontrolle të kapitalit, ngurrime). 

 

Përhapja e efekteve: pasojat 
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Erald Themeli*

GODITJET REALE DHE FINANCIARE NË 
SHQIPËRI: A DUHET TË PLOTËSOHET 

POLITIKA MONETARE ME MJETE SHTESË?

* Erald Themeli, Drejtor i Departamentit të Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë. 
Autori falënderon z. Eglent Kika dhe z. Olti Mitre, në Departamentin e Politikës Monetare 
të Bankës së Shqipërisë, për ndihmën e tyre të paçmueshme në diskutimin, vlerësimin sasior dhe 
prezantimin grafik të ndikimit të goditjeve financiare dhe reale në Shqipëri. Autori gjithashtu 
falenderon zj. Erjona Suljoti dhe zj. Sofika Note, në Departamentin e Politikës Monetare të 
Bankës së Shqipërisë, për punën e tyre të gjerë dhe shumë të çmuar për rishikimin e literaturës.

Të nderuar organizatorë dhe pjesëmarrës të ftuar,

Do të doja të filloja duke ju falënderuar për mundësinë që më është 
dhënë për të shprehur mendimet e mia mbi një temë me interes të 
madh për Bankën e Shqipërisë.

Figura 1 Motivimi

 Motivimi
Ekonomitë e vogla, të hapura dhe të integruara financiarisht, 
priren të përjetojnë shepesh goditje financiare. Në këto rrethana, 
literatura ekonomike duket të theksojë nevojën për politikë 
monetare mbështetëse me instrumente të tjera, të tilla si politika 
makroprudenciale.

A e vë në dukje historia e Shqipërisë nevojën për një koordinim të 
tillë?

Cilat mund të jenë disa nga fushat e vlefshme për koordinim? 
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Pika fillestare për prezantimin tim është e dyfishtë. Së pari, 
qëndron debati i vazhdueshëm midis bankierëve qendrorë, 
vendimmarrësve dhe akademikëve lidhur me nevojën - ose fushën 
e veprimit - të koordinimit të politikës monetare me instrumentet 
makroprudenciale. Ky debat hulumton të dyja anët e argumentit. 
A duhet të përdoren mjetet dhe instrumentet e politikës monetare 
për të mbrojtur stabilitetin financiar? Nga njëra anë, a mundet që 
realizimi i objektivave të politikës monetare të lehtësohet nëpërmjet 
përdorimit të instrumenteve makroprudenciale, ose ndoshta 
instrumenteve të tjera? Nga ana tjetër qëndron përvoja e kohëve të 
fundit e Shqipërisë, ku pasojat e krizës financiare globale (KFG) të 
fundit na ekspozuan në një shumëllojshmëri të gjerë goditjesh, dhe 
ku çështja e koordinimit të politikave është ende e hapur.

Objektivi i prezantimit tim është, e para, të hulumtoj nëse - dhe deri 
në çfarë mase - ekonomia shqiptare është e ekspozuar ndaj goditjeve 
financiare. Më pas, do të prezantoj disa nga masat korrigjuese që 
Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë për të zbutur probabilitetin dhe 
ndikimin e goditjeve të tilla.

Para se të vazhdojmë, më lejoni të paraqes një vështrim të 
përgjithshëm të disa prej konkluzioneve të mia.

•	 E	 para,	 literatura	 ekonomike	 sugjeron	 se	 ekonomitë	 e	 vogla	
në zhvillim, financiarisht të integruara mund të përfitojnë nga 
plotësimi i politikës monetare me instrumente shtesë. Një 
koordinim i tillë duhet të japë rezultate më të mira, veçanërisht 
në prani të goditjeve të mëdha financiare dhe efektivitetit të 
kufizuar të instrumenteve konvencionale të politikës monetare.

•	 E	dyta,	një	hulumtim	i	historisë	-	së	largët	e	të	afërt	të	Shqipërisë	
nënvizon praninë e goditjeve si reale edhe financiare. Megjithëse 
të parat mbizotërojnë, prania e goditjeve financiare duket të jetë 
aq e madhe sa të meritojë një veprim korrigjues strukturor dhe 
- potencialisht - kundërciklik.

•	 E	treta,	duke	qenë	në	dijeni	 të	këtij	 fakti,	Banka	e	Shqipërisë	
ka përdorur tashmë një plan veprimi të shumanshëm, që ka 
për qëllim zvogëlimin e probabilitetit të primeve për rrezikun 
e likuiditetit, si dhe uljen e ndikimit të goditjeve mbi kreditë e 
pashlyera dhe primet e rrezikut të kursit të këmbimit.
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Pjesa tjetër e prezantimit është e strukturuar si më poshtë.

Figura 2 Përmbajtja

Pjesa e parë është një vështrim i shkurtër i literaturës mbi këtë subjekt. 
Pjesa e dytë paraqet dhe shpjegon dekompozimin e goditjeve në 
Shqipëri. E treta jep më shumë hollësi mbi mënyrën se si Banka e 
Shqipërisë është përpjekur t’i trajtojë disa nga këto papërsosmëri në 
tregjet financiare. Pjesa e fundit prezanton përfundimet.

1. VËSHTRIM I SHKURTËR I LITERATURËS

KFG-ja e viteve 2007-2008 i detyroi ekonomistët të rishikonin 
shumicën e parimeve të tyre mbi menaxhimin e shëndetshëm 
ekonomik dhe financiar. Një pikë kryesore e diskutimit përqendrohet 
te kostot dhe përfitimet e koordinimit të ngushtë midis politikave 
monetare dhe makroprudenciale. Temat e mosmarrëveshjes duket 
të jenë frekuenca relative e goditjeve reale dhe financiare, efektiviteti 
i përdorimit të politikës monetare për të zbutur zhbalancimet 
financiare dhe ndikimi i heqjes së kufijve të qartë ndërmjet politikave 
monetare dhe makroprudenciale mbi efektivitetin e tyre afatgjatë.

 Përmbajtja
▪ Koordinimi i politikës monetare me atë 

makroprudenciale: përmbledhje e literaturës 
▪ Goditjet reale ndaj atyre financiare në Shqipëri
▪ Disa fusha koordinimi të vlefshme
▪ Përfundime
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Figura 3 Vështrim i shkurtër i literaturës: Konsensusi para krizës

Ashtu siç përshkruhet, ndër të tjerë, edhe nga Smets (2014) dhe 
Borio (2016), konsensusi para krizës mbi politikat e administrimit 
ekonomik supozonte që stabiliteti monetar ishte një kusht i 
mjaftueshëm për stabilitetin e përgjithshëm ekonomik. Ky besim, 
i formuar kryesisht në ekonomi të mëdha me sisteme financiare 
të zhvilluara mirë, mbështetet mbi disa supozime. E para, ciklet 
ekonomike rrjedhin kryesisht nga fërkime me origjinë në sektorin 
real. E dyta, tregjet financiare dhe sistemet financiare supozoheshin 
të ishin të vetërregulluara dhe të qëndrueshme ndaj goditjeve 
sistemike. Prandaj, duke supozuar një sistem të shëndetshëm 
nxitësish, stabiliteti financiar pritej të lindte si rezultat i stabilitetit 
monetar dhe forcave të tregut.

Nisur nga këto supozime, që i kishin rrënjët në një periudhë të 
gjatë stabiliteti, u krijuan tre parime specifike të administrimit 
makroekonomik:

1. Së pari, politikës monetare iu caktua një përgjegjësi gati unike 
për stabilitetin e përgjithshëm ekonomik. Për më tepër, për të 
trajtuar çështjen e mospërputhjes kohore të vendimmarrjes dhe 
të agjentëve ekonomikë me pritje racionale, politika monetare 
u delegua te bankat qendrore që ishin gjithnjë e më të pavarura 
dhe teknokratike, ndërkohë që vetë politika monetare u bë 

▪ Sipas supozimeve të thjeshta, stabiliteti financiar mendohej si një kusht i mjaftueshëm për stabilitetin 
ekonomik të përgjithshëm
▪ Fërkimet mbizotëruese në ekonomi perceptoheshin të kufizoheshin në sektorin real
▪ Sipas pritshmërive racionale, politikat e administrimit ekonomik gjthnjë e më shumë ishin të 

bazuara në rregull
▪ Për shkak të problemit të mospërputhjes kohore, detyrat për stabilizimin ekonomik iu 

deleguan bankave qendrore që ishin teknokratike, të pavarura dhe të përgjegjshme.
 

▪ Tregjet financiare supozoheshin të ishin të vetërregulluara dhe efektive 
▪ Rregullimi dhe mbikëqyrja financiare kishin në një shkallë të madhe një perspektivë 

makroprudenciale 
▪ Parashikimet për  vlerësimin e çmimeve të aktiveve u vlerësuan të padobishme, dhe politika 

monetare kundërciklike është e padëshirueshme
▪ Në rrethanat e një sistemi korrekt të stimujve, stabilliteti financiar do të vinte si rezultat i 

institucioneve individuale të shëndosha dhe segmenteve indiviuale të shëndosha të tregut 

▪ Politikat monetare dhe makroprudenciale u konsideruan si fusha që nuk mbivendoseshin  
▪ Kriza financiare: pastrimi i efekteve përkundër një politike monetare kundërciklike

Ndërveprim politikash

1. Konsensusi para krizës

 Goditjet reale  vs. atyre financiare  Zonat përkatëse të koordinimit Përfundime  
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gjithnjë e më e bazuar në rregulla fikse.
2. Së dyti, rregullimi dhe mbikëqyrja financiare përdorin në masë të 

madhe një perspektivë mikroprudenciale, që synon zvogëlimin 
e probabilitetit të falimentimit për institucione individuale 
financiare ose segmentet individuale të tregut. Në veçanti, 
parashikimet për vlerësimin e tregut të klasave të aktiveve me 
rëndësi sistemike, si çmimet e shtëpive apo të tregut të aksioneve, 
u menduan si joefikase. Si pasojë, përdorimi i mjeteve të politikës 
për të mbajtur inflacionin në kontroll dhe për të nxitur rritjen 
ekonomike në kushtet kur ekonomia është e dobët besohej të 
ishte kundër-produktive. Mundësia e një krize financiare nuk 
injorohej krejtësisht, por konsensusi mbizotërues supozonte se 
do të ishte më mirë të ballafaqoheshin pasojat e saj, në vend të 
përpjekjeve aktive për ta parandaluar.

3. Si pasojë, politikat monetare dhe makroprudenciale u 
konsideruan si fusha që nuk mbivendoseshin në administrimin 
ekonomik dhe financiar.

KFG-ja e bëri plotësisht të qartë që ky konsensus ishte i gabuar.

Figura 4 Vështrim i shkurtër i literaturës: Mësimet e nxjerra dhe debati akademik 
aktual

Një diskutim i gjerë i shkaqeve dhe pasojave të saj del përtej objektit 
të këtij prezantimi. Megjithatë, do të doja të tërhiqja vëmendjen tuaj 
mbi disa mësime të rëndësishme që vendimmarrësit nxorën nga 

Mësimet e nxjerra nga kriza e fundit financiare (IMF 2013, IMF 2015, Smet 2014): 
▪ Krizat financiare kanë kosto: politikat dhe mjetet makro dhe mikroprudenciale duhet të forcohen
▪ Stabiliteti i çmimeve nuk është kusht i mjaftueshëm, për stabilitetin financiar
▪ Mjetet prudenciale nuk janë të mjaftueshme, në vetvete, për të siguruar stabilitetin financiar
▪ Mjete të tjera të politikës mund të përdoren për të zvogëluar mundësitë e ndodhjes së një krize

Drejt një konsensusi pas krize:

▪ Për ekonomitë e avancuara, debati ende vazhdon:
▪ PM duhet të nxjerrë mësime nga bumet financiare (Borio 2016): 
▪ Përdorimi i PM për të arritur stabilitetin financiar mund të jetë kundërproduktiv  (Svensson 

(2016); Bernanke (2015))
▪ IMF (2013) dhe Smets (2013) argumentojnë se PM mund të përdoret për të forcuar stabilitetin 

financiar, ndosëse në mënyrë jo perfekte dhe vetëm si mjet i fundit në radhë

▪ Për SME-të, debati duket të konvergojë për përfitimet e kombinimit të politikës monetare dhe 
mjeteve makroprudenciale për të maksimizuar mirëqenien (IMF, 2013)

Ndërveprim politikash

2. Mësimet e nxjerra gjatë krizës dhe debati akademik aktual  

 Goditjet reale vs. atyre financiare  Zonat përkatëse të koordinimit Përfundime  
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kjo krizë. FMN (2013), FMN (2015) dhe Smets (2014), ndërmjet të 
tjerëve, bëjnë një përmbledhje të shkëlqyer. Së pari, ata vënë re që 
krizat financiare kanë kosto. Kjo duhet të nënkuptojë që politikat 
dhe mjetet makro dhe mikroprudenciale duhet të forcohen, në 
mënyrë që të ulin gjasat e ndodhjes së krizave. Në veçanti, Borio 
(2016) argumenton që bankave qendrore t’u jepet një mandat i qartë 
për mbrojtjen e stabilitetit financiar. Së dyti, as stabiliteti i çmimeve 
dhe as mjetet prudenciale nuk janë të mjaftueshme, më vete, për të 
siguruar stabilitetin financiar. Prandaj, do të ishte i nevojshëm një 
koordinim ndërmjet tyre.

Përcaktimi i diagnozës së problemit është, natyrisht, shumë më i 
lehtë se sa përshkrimi i një zgjidhjeje.

Debati mbi përfitimin nga koordinimi i instrumenteve monetare dhe 
makroprudenciale në ekonomitë e avancuara akoma vazhdon. Nga 
njëra anë, ai që ndonjëherë quhet “këndvështrimi BIS”, argumenton se 
politika monetare duhet të veprojë aktivisht kundër bumeve financiare 
për të ruajtur stabilitetin financiar. Kjo u nënvijëzua nga Borio (2016). 
Nga ana tjetër, Svensson (2016) dhe Bernanke (2015) e hedhin poshtë 
nocionin që politika monetare duhet rënduar me objektiva shtesë. Ata 
theksojnë se politika monetare nuk është një instrument mjaft i aftë 
për të trajtuar problemet e stabilitetit financiar. Aktualisht, t’i japësh 
politikës monetare një mandat të dyfishtë i zvogëlon efikasitetin dhe, 
si përfundim, rrezikon besueshmërinë e saj. Megjithatë, është edhe 
një këndvështrim i tretë që ka si objektiv konsensusin. FMN (2015) 
argumenton që, në varësi të një analize kosto-përfitim, politika 
monetare mund të përdoret për të mbështetur krizën financiare. 
Gjithsesi, ata theksojnë se politika monetare mund të përdoret vetëm 
në mënyrë të papërsosur dhe si mjet i fundit në radhë.

Nga ana tjetër, për ekonomi të hapura, të vogla dhe financiarisht 
të integruara, debati po konvergon në nevojën për të kombinuar 
politikën monetare me mjete makroprudenciale (FMN, 2013). 
Kryesisht, kjo rrjedh nga tendenca për të qenë të ekspozuara ndaj 
krizave financiare, veçanërisht ato që vijnë nga zhvendosje të 
mëdha në flukset financiare. Aktualisht, ata vënë re që politikat 
makroprudenciale mund të përdoren edhe si një mjet i fundit, për të 
lehtësuar barrën e politikës monetare dhe për rritur efikasitetin e saj.
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Nisur nga kjo premisë, do të përqendrohem te origjina dhe ndikimi i 
goditjeve në ekonominë shqiptare.

2. VLERËSIMI I NDIKIMIT TË GODITJEVE 
REALE KUNDREJT ATYRE FINANCIARE NË 
SHQIPËRI

Ne përdorim modelin kryesor makroekonomik, të krijuar nga Banka 
e Shqipërisë, për të prodhuar projeksione makroekonomike dhe për 
analiza të politikës monetare, për të hulumtuar rolin dhe ndikimin 
e goditjeve reale dhe financiare në historinë e kohëve të fundit të 
ekonomisë shqiptare.

Për ta lehtësuar diskutimin, do ta përqendrojmë vëmendjen te 
goditjet në ekonominë reale. Me gjithë natyrën e tij të thjeshtë, 
modeli na lejon të bëjmë një dallim ndërmjet:

•	 goditjeve	të	kërkesës,	me	origjinë	nga	ndryshime	në	sjelljen	e	
çdo komponenti të kërkesës nga sjellja e parashikuar ose trendi 
i saj;

•	 goditjeve	 të	 ofertës,	me	origjinë	 nga	 ndryshime	në	 çmimet	 e	
brendshme apo të jashtme ose ndryshime të rritjes potenciale, 
si për shembull, goditjet e produktivitetit;

•	 goditjeve	financiare,	me	origjinë	nga	variablat	e	tregut	financiar.

Nisur nga interesi për goditjet financiare, le të shohim në më tepër 
detaje variablat e tregut financiar që hyjnë në model. Modeli është 
specifikuar për të marrë në konsideratë ekonominë e vogël të 
hapur dhe euroizimin financiar të ekonomisë shqiptare dhe sistemit 
financiar të saj. Prandaj, modeli lejon identifikimin e tre rasteve të 
veçanta të goditjeve financiare:

1. goditjen e primit të rrezikut të likuiditetit (PRrL);
2. goditjen e primit të rrezikut të mosshlyerjes së kredive (PRrMK);
3. goditjen e primit të rrezikut të kursit të këmbimit (PRrKK).

Para se të vazhdojmë, më lejoni të shpjegoj shkurtimisht secilin prej 
tyre.
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Mekanizmi i transmetimit të normës bazë të interesit në tregjet 
financiare të brendshme, i përfshirë në model, mund të përshkruhet 
grafikisht si më poshtë:

Norma bazë përcaktohet në mënyrë endogjene nga ekuacioni i 
funksionit të reagimit të politikës, në model. Norma bazë në fillim 
transmetohet në yield-in e bonove të thesarit 12-mujore dhe më pas në 
normën e interesit të kredive në lekë. Në të njëjtën kohë, ndryshimet 
e normës bazë ndikojnë mbi kursin e këmbimit nëpërmjet ekuacionit 
UIP. Ekuacionet e sjelljes që regjistrojnë këto tranzicione marrin 
parasysh si prirjet edhe variacionet ciklike në marrëdhëniet përkatëse.

Përcaktimi i goditjes PRrL
Në hapin e parë të mekanizmit të transmetimit të tregut financiar, ne 
llogarisim: (i) spread-in struktural të qëndrueshëm ndërmjet yield-it të 
BTh 12-mujore dhe normës bazë të interesit, si përafrues për gjendjen 
e qëndrueshme të PRrL-së në tregjet financiare të brendshme; (ii) 
prirjet dhe luhatjet e huamarrjes së qeverisë në tregjet e brendshme, 
si përafrues për kërkesën dhe ofertën e BTh 12-mujore; si dhe (iii) 
pritjet e tregut financiar për horizontin 12-mujor të investimeve, sipas 
modelit. Modeli përfshin edhe një term të mbetur për të llogaritur 
devijimet e pashpjeguara në vlerat aktuale dhe të parashikuara të yield-
it të BTH 12-mujore. Ne supozojmë që ndryshime në këtë term të 
mbetur, që historikisht mesataren duhet ta kenë 0, do të regjistrojnë 
goditje pozitive dhe negative PRrL në sistem. Ne e përkufizojmë 
një goditje pozitive PRrL si një goditje negative të termit të mbetur. 
Kjo goditje do të ulte yield-et e BTh 12-mujore dhe - përfundimisht - 
normën e interesit të kredive në lekë. E kundërta do të ndodhte me 
një PRrL negative.

Përcaktimi i goditjes PRrMK
Në hapin e dytë, d.m.th. transmetimi nga yield-i i BTH 12-mujore te 
normat e interesit të kredive në lekë, modeli merr parasysh primin e 
rrezikut të mosshlyerjes së kredive të pranishëm në aktivitetin kreditues. 
Ky PRrMK ka: (i) një komponent strukturor, që regjistron marzhet e 

 
Norma bazë e interesit Yield i BTh 12-m Normat e interesit

të kredisë në lekë

Kursi i këmbimit 
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fitimit dhe rrezikun sistemik të kredisë. Ky komponent është në një trend 
rënës afatgjatë, si pasojë e rritjes së konkurrencës ndërmjet bankave dhe 
përmirësimeve të tjera në ambientin e brendshëm të kreditimit. Dhe, (ii) 
një komponent ciklik, që rreket të regjistrojë luhatjet në probabilitetin 
e mosshlyerjes gjatë tërë ciklit të biznesit, me përafrues hendekun e 
prodhimit. Duke aplikuar të njëjtën logjikë si më parë, modeli përmban 
një mbetje për të llogaritur variacionet e pashpjegueshme në vlerat 
e parashikuara dhe të vërejtura të normave të interesit të kredisë në 
lekë. Përsëri, ne supozojmë ndryshime në këtë term të mbetur, të cilat 
janë historikisht të qendërzuara në 0, të regjistrojnë goditjet PRrMK. 
Ne përcaktojmë një goditje pozitive PRrMK si një mbetje negative 
në ekuacionin e tranzicionit që ndërlidh yield-in e BTh 12-mujore me 
normën e interesit të kredisë në lekë. Prandaj, një goditje pozitive 
PRrMK do të ulte normat e interesit të kredisë në lekë dhe anasjelltas, 
një goditje negative PRrMK (një mbetje pozitive) do t’i ngrinte. 

Përcaktimi i goditjes PRrKK
Kursi i këmbimit është përcaktuar nëpërmjet një ekuacioni UIP. Ky 
regjistron: (i) vlerat e kaluara dhe të pritshme të kursit të këmbimit; 
(ii) diferencialet e normës bazë së interesit ndërmjet Shqipërisë dhe 
BQE-së; dhe, (iii) primin e rrezikut të kursit të këmbimit. PRrKK 
përbëhet nga: (i) një përbërës strukturor, i krijuar për të regjistruar 
kthimin shtesë të nevojshëm për të investuar në aktivet në lekë, 
si një kompensim për paqëndrueshmërinë e brendshme në kursin 
e këmbimit të lekut; (ii) një komponent ciklik, i projektuar për të 
regjistruar luhatjet e PRrKK-së gjatë gjithë ciklit; dhe (iii) një term të 
mbetur stokastik. Ky i fundit zhvillon të njëjtat funksione të termave 
që kemi përshkruar më parë. Ne supozojmë që ndryshimet në këtë 
term të mbetur të jenë goditjet PRrKK. Si më parë, ne përcaktojmë 
PRrKK një mbetje negative në ekuacionin UIP si goditje pozitive. 
Prandaj, një goditje pozitive PRrKK do të thotë prime rreziku më të 
ulëta dhe do të shkaktonte një vlerësim të kursit të këmbimit nominal. 
Një goditje negative PRrKK do të shkaktonte të kundërtën.

Duke përdorur algoritmin e Filtrit Kalman mbi të dhënat historike 
për të identifikuar goditjet në ekonomi, mund të dekompozojmë 
luhatjen e prodhimit në Shqipëri gjatë 12 viteve të fundit dhe të 
ndajmë impulset strukturore në goditje të kërkesës, goditje të ofertës 
dhe goditje financiare. Grupi i fundit është një agregat i të treja 
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goditjeve financiare të përkufizuara më parë, d.m.th. goditjet PRrL, 
PRrMK dhe PRrKK.

Figura 5 Goditjet reale ndaj goditjeve financiare në ekonominë shqiptare

Le të shohim shkurtimisht këtë dekompozim dhe të nxjerrim disa 
vëzhgime fillestare.

Goditjet mbizotëruese në ekonominë shqiptare në këtë horizont 
kohor (T1 2006 - T2 2017) kanë origjinë nga luhatjet në kërkesën 
agregate. Sipas këtij dekompozimi, Shqipëria hyri në KFG me 
një ekonomi të mbinxehur, duke reflektuar në një masë të madhe 
goditjet e kërkesës me origjinë fiskale. Këto goditje, që përfaqësojnë 
projekte të mëdha të infrastrukturës publike, vazhduan deri në vitin 
2009. Ato zbutën ndikimin negativ të përkeqësimit të shpejtë fillestar 
të tregtisë së jashtme dhe ofruan disa stimuj fiskalë kundërciklikë në 
këtë periudhë. Më vonë, goditjet e kërkesës u kthyen negative, për 
shkak të korrigjimit fiskal pasues, i cili u përshpejtua dukshëm gjatë 
periudhës 2014-2015.

Goditjet nga ana e ofertës shfaqen në përgjithësi si një dukuri 
margjinale në ekonominë shqiptare. Ka mundësi që, si një vend i 
vogël prodhues nafte, Shqipëria është e mbrojtur nga lëvizjet e 
çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. Aktualisht, struktura 
ekonomike ka evoluar vetëm gradualisht dhe përparimi teknologjik 
mund të ketë qenë mjaft i ngadaltë.

Goditjet nga ana e kërkesës janë 
deri më tani lloji mbizotërues i 
goditjeve në ekonominë tonë.

Megjithatë, goditjet ndaj:

▪ primit të rrezikut të likuiditetit
▪ primit të rrezikut të 

mosshlyerjes së kredive;
▪ primit të rrezikut të kursit të 

këmbimit;
priren të kenë ndikim në ekonomi.

Për më shumë, ky ndikim duket të 
jetë prociklik në mënyrë konstante.

Ndërveprim politikash

1. Goditjet reale ndaj goditjeve financiare në ekonominë shqiptare

 Goditjet reale vs. atyre financiare  Zonat përkatëse të koordinimit Përfundime  
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Si përfundim, goditjet fiskale - që në këtë pikë agregohen për goditjet 
PRrL, PRrMK dhe PRrKK - duket të jenë një karakteristikë e 
qëndrueshme e historisë sonë të kaluar. Megjithëse ato nuk luajnë një 
rol mbizotërues në luhatshmërinë e prodhimit, sidoqoftë përbëjnë 
një pjesë të saj.

Në pjesët në vijim do të shohim secilën prej tyre më në hollësi.

2.1 GODITJET PRRL NË SHQIPËRI

Grafikët e prezantuar në Figurën 6 përshkruajnë evolucionin e PRrL-
së në Shqipëri (vija e zezë në panelin e majtë) dhe ndikimin e saj mbi 
hendekun e prodhimit (shtyllat e kuqe në panelin e djathtë).

Figura 6 Primi i rrezikut të likuiditetit (PRrL): kanalet e përhapjes dhe efektet

PRrL duket të ketë qenë negative (regjistruar nga vlerat pozitive të 
mbetjes) gjatë 8 viteve të para të analizuara këtu. Për më tepër, ka një 
rritje të dukshme të PRrL-së gjatë periudhës 2009, e cila përputhet me 
pasojat e menjëhershme të KFG-së dhe ndikimin e saj më të madh 
në tregjet financiare të brendshme shqiptare. Një zgjerim i shpejtë 
i kreditimit, shoqëruar me deficite të larta të buxhetit shkaktoi një 
deficit likuiditeti në rritje në sistemin bankar gjatë periudhës 2006-
2008. Ky deficit u përkeqësua më tej nga tërheqjet e depozitave, që 
arritën pothuajse në 10% të depozitave totale, në gjysmën e parë 

Kanali i përhapjes është i drejtpërdrejtë. Një goditje PRrL negative (pozitive) duhet të:
▪ rrisë (ulë) normat e interesit të tregut financiar
▪ ulë (rrisë) hendekun e prodhimit/inflacionin

Ndërveprim politikash

2. Primi i rrezikut të likuiditetit (PRrL): kanalet e përhapjes dhe efektet
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të vitit 2009. Duke pasur parasysh rolin disproporcional që luajnë 
bankat në sistemin financiar (rreth 95% e totalit të aktiveve financiare 
qëndrojnë në bilancet e bankave), deficiti në rritje i likuiditetit e rriti 
PRrL-në në sistem. Përkundrazi, duke filluar nga viti 2013, PRrL 
duket të ketë qenë në një trend rënës që u kthye pozitiv rreth fundit 
të vitit 2014. Ky zhvillim reflekton intensifikimin e përpjekjeve për 
konsolidim fiskal, shoqëruar me një financim të jashtëm më të lartë 
të borxhit publik. Efekti neto i tyre ishte përmirësimi i shpejtë i 
pozicionit të likuiditetit në bilancin e bankave dhe një goditje PRrL 
pozitive.

Transmetimi i këtyre goditjeve PRrL në hendekun e prodhimit 
është i drejtpërdrejtë. Goditjet negative PRrL gjatë pjesës së parë të 
periudhës e rritën yield-in e BTh-ve 12-mujore, duke shkaktuar kështu 
një rritje në normat e kredive të bankave.1 Si rezultat, këto goditje 
negative PRrL u reflektuan në një rritje më të ulët të kreditimit dhe 
në një aktivitet ekonomik më të ngadaltë. Kjo situatë ndryshoi pas 
vitit 2014, me goditje pozitive PRrL që shtojnë rritjen ekonomike. 
Megjithatë, një pikë e rëndësishme për të vënë re këtu është që 
ndikimi i drejtpërdrejtë i goditjeve PRrL në kërkesën agregate duket 
të jetë mjaft i vogël.

2.2 GODITJET PRRMK NË SHQIPËRI

Tipi i dytë i goditjeve financiare është goditja PRrMK. Për kujtesë, 
PRrMK paraqet ndryshimin ndërmjet normave të kreditimit në lekë 
dhe yield-eve të BTH 12-mujore. Evolucioni i tyre historik është 
përshkruar me të zezë në panelin e majtë të figurës 7. Goditjet e 
PRrMK janë përcaktuar si lëvizje të pashpjeguara të PRrMK-së, 
dhe janë përfaqësuar nga vija e ndërprerë blu. Ndikimi i goditjeve 
PRrMK mbi hendekun e prodhimit në Shqipëri është përshkruar nga 
shtyllat e kuqe në panelin e djathtë në Figurën 7.

1  Rreth 3/4 e normave të kreditimit në lekë janë të indeksuara me kthimin e BTh-ve 12-mujore.
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Figura 7 Primi i rrezikut të mosshlyerjes të kredisë (PRrMK-ALL): kanalet e 
përhapjes dhe efektet

Pavarësisht nga disa lëkundje të dukshme, PRrMK duket të ketë pasur 
një trend rënës afatgjatë në Shqipëri. Mund të supozojmë që ky trend 
reflekton konkurrencën në rritje të sektorit bankar si dhe trendin e 
përmirësimeve në ambientin e kreditimit dhe biznesit. Njëkohësisht, 
mund të shohim që kushtet ciklike (prezantuar nga vija e kuqe në 
panelin e majtë) luajnë një rol në përcaktimin e PRrMK-së në Shqipëri. 
Është e qartë që rënia ciklike shoqërohet me mosshlyerje më të larta 
të kredive dhe - si pasojë - me perceptimin e një probabiliteti më të 
lartë të mosshlyerjes për kreditë e reja. Efekti i vonuar i kushteve 
ciklike negative të normave të kredive me probleme dhe PRrMK 
më i lartë duket sikur ka arritur kulmin rreth vitit 2015. Prej atëherë, 
kushtet ciklike janë përmirësuar, të shoqëruara nga një ulje e shpejtë 
e kredive me probleme dhe, si pasojë, me PRrMK më të ulët.

Megjithatë, evolucioni i PRrMK-së duket të jetë kryesisht i nxitur 
nga goditjet ndaj PRrMK-së. Një episod interesant është goditja 
PRrMK rreth periudhës 2013-2014. Kjo lidhet me vendosjen e 
Direktivës së re mbi Kërkesat e Kapitalit (CRD IV) nga autoritetet 
e BE-së. Ndërmjet masave të tjera, që përafrojnë kodin e BE-së mbi 
veprimtarinë bankare me direktivat Bazel II dhe Bazel III, CRD IV 
ka imponuar 100% rrezik të ponderuar ndaj çdo ekspozimi që bankat 
ose degët e bankave të BE-së kishin për subjektet publike jashtë BE-
së, duke përfshirë bankat qendrore jashtë BE-së. Si rezultat, aktivet 

▪ PRrMK-Lek duket të ketë një prirje rënëse, me mundësi për shkak të përmirësimit në ambientin e 
kreditimit dhe biznesit dhe konkurrencës më të lartë

▪ Megjithatë, gjithashtu duket të jetë subjekt i goditjeve, që vijnë nga:
▪ Ndryshime të papritura në shmangien e rrezikut të kredisë
▪ Ndryshime të papritura në konkurrencë

▪ Kanali i përhapjes: PRrMK-Lek më i lartë (më i ulët) priret të rrisë (të ulë) normat e interesit të kredisë
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e ponderuara me rrezik në bilancet e degëve dhe filialeve të bankave 
nga BE-ja në Shqipëri u rritën, dhe aktiviteti kreditues u bë me kapital 
më të kushtueshëm. Ndërkohë që bankat e BE-së po tërhiqeshin nga 
kreditimi, konkurrenca ndërmjet bankave të tjera, që nuk vinin nga 
vende të BE-së, ra dhe primi i rrezikut të mosshlyerjes së kredisë u 
rrit. Më vonë, goditjet e PRrMK-së   u ulën dhe PRrMK-ja ra.

Së fundi, efekti i drejtpërdrejtë i goditjeve të PRrMK-së mbi kërkesën 
agregate duket të jetë mjaft i vogël, akoma më i vogël se ndikimi i 
goditjeve PRrL.

2.3 GODITJET PRRKK NË SHQIPËRI

Tipi i tretë i goditjeve financiare është goditja PRrKK. Përsëri, ne e 
përkufizojmë goditjen PRrKK si pjesa e pashpjeguar e ndryshimeve 
në kursin e këmbimit. Këto lindin nga rritja apo rënia e besimit 
në vlerën e monedhës kombëtare. Shtyllat e kuqe në Figurën 8 
regjistrojnë në mënyrë të tërthortë ndikimin e goditjeve PRrKK mbi 
kursin e këmbimit. (Vija e zezë përfaqëson hendekun real të kursit të 
këmbimit. Megjithëse ne i përkufizuam goditjet PRrKK si ndikuese 
mbi kursin e këmbimit nominal, ato ndikojnë gjithashtu - të paktën 
fillimisht - mbi kursin e këmbimit real dhe ndryshimin e tij nga vlera 
e ekuilibrit, d.m.th. hendeku.)

Figura 8 Ndikimi i goditjeve PRrKK mbi hendekun e kursit të këmbimit real

Goditjet ndaj primit të rrezikut të PRrKK 
janë foma dominuese e goditjes financiare 
në Shqipëri

Goditjet PRrKK transmetohen nëpërmjet 
(të paktën) tre kanalesh të veçanta:
▪ Ndikimi në konkurrueshmëri dhe 

tregtinë neto;
▪ Ndikimi në normat e kreditimit të 

huave në monedhë të huaj;
▪ Ndikimi në bilancin e huamarrësve të 

pambrojtur.

Dy të fundit veprojnë në kah të kundërt 
me të parin. Megjithatë, kanali i parë është 
dominues.
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Shqipëria pësoi goditje negative PRrKK në periudhën 2009-2012, 
të cilat shkaktuan një zhvlerësim të kursit të këmbimit nominal dhe 
real (paraqitur këtu si hendeku i kursit të këmbimit real me shenjë 
pozitive). Këto goditje ishin një efekt i drejtpërdrejtë i KFG-së 
dhe ndikimi i saj mbi besimin e investitorëve të brendshëm dhe të 
jashtëm mbi monedhat kombëtare të ekonomive të vogla, të hapura 
dhe financiarisht të euroizuara. Më pas, goditjet PRrKK u kthyen 
pozitive, për shkak të rënies së krizës jashtë vendit dhe besimit të 
përmirësuar mbi ekonominë e brendshme dhe tregjet financiare. 
Këto goditje pozitive PRrKK janë pjesërisht përgjegjëse për një 
vlerësim të kursit të këmbimit nominal dhe real, siç mund ta shohim 
nga kthesa negative e hendekut të kursit të këmbimit real.

Mekanizmi i përhapjes në ekonomi të goditjeve PRrKK është shumë 
më i ndërlikuar se ai i goditjeve PRrL dhe PRrMK. Këto goditje 
të kursit të këmbimit mund të transmetohen në ekonomi sipas tre 
kanaleve, të përshkruar më poshtë.

Kanali i konkurrueshmërisë përcakton që çdo goditje e kursit të këmbimit 
real, nga ana e saj, do të shkaktojë një vlerësim të kursit të këmbimit 
nominal, një vlerësim të kursit të këmbimit real, dhe një hendek negativ 
të kursit të këmbimit real (një monedhë të mbivlerësuar). Kjo do të 
rrisë çmimin e eksporteve tona dhe do të ulë çmimin e importeve, duke 
rezultuar në një ndikim negativ mbi aktivitetin ekonomik.

Kanali i bilancit përcakton që – nën premisën e një goditjeje pozitive 
PRrKK dhe vlerësimit të pritur të kursit të këmbimit nominal dhe real 

Goditja pozitive PRrKK që shkakton një vlerësim të kursit të këmbimit

Sektori financiar Ekonomia reale

Kanali i bilancit

Bilancet e përmirësuara 
për huamarrës FX të 
pambrojtur i japin një 

impuls pozitiv kërkesës 
agregate.

Kanali i normave të 
kreditimit FX

Normat e kreditimit më të 
ulëta për kreditë në valutë i 
japin një ngritje kreditimit 
FX dhe përfaqësojnë një 

impuls pozitiv për kërkesën 
agregate.

Kanali i 
konkurrueshmërisë

Një kurs këmbimi më i 
fortë pengon eksportet dhe 
inkurajon importet, prandaj 

përfaqëson një impuls 
negativ për kërkesën 

agregate.



132

– për një huamarrës i pambrojtur në valutë (d.m.th. një huamarrës 
me detyrime në valutë dhe të ardhura në lekë) kushtet e tij financiare 
do të përmirësohen. Me fjalë të tjera, nëse nuk ka ndikime të tjera, 
detyrimet e tij do të ulen në krahasim me të ardhurat dhe aktivet e 
tij. Si rezultat, këta huamarrës të pambrojtur janë në gjendje të rrisin 
konsumin dhe investimet, duke i dhënë një shtytje pozitive kërkesës 
agregate dhe PBB-së.

Kanali i normës së kreditimit në valutë regjistron ndikimin e vlerësimit 
të kursit të këmbimit mbi normat e kreditimit në valutë. Siç u diskutua 
më parë, një goditje pozitive PRrKK do të përmirësonte bilancin 
e huamarrësve të pambrojtur. Ndonëse nga njëra anë shkakton një 
rritje të konsumit dhe prirjes për investim, nga ana tjetër ka prirjen 
të përmirësojë aftësinë e perceptuar të tyre të kreditimit. Si rezultat, 
PRrKK-ja për kreditë në valutë është gjetur empirikisht se ulet në 
një periudhë vlerësimi të kursit të këmbimit, dhe anasjelltas. Në 
rastin e një goditjeje pozitive PRrKK, ky kanal do të nënkuptonte 
një PRrKK më të ulët për kreditë në valutë, që, nga ana e saj, nxit 
kërkesën agregate dhe PBB-në.

Siç mund ta vëmë re, kanali i parë, që mund të mendohet si kanali 
i ekonomisë reale që luan një rol në gjithë ekonomitë e hapura, 
nënkupton që një goditje pozitive PRrKK ka një ndikim negativ 
mbi rritjen. Përkundrazi, dy kanalet e tjera janë specifike për rastet 
e një ekonomie financiarisht të euroizuar, me një përqindje të lartë 
huamarrësish të pambrojtur. Ato gjithashtu kanë prirjen të veprojnë 
në drejtimin e kundërt, që do të thotë një goditje pozitive PRrKK ka 
një ndikim pozitiv mbi rritjen.

Le të vlerësojmë tani ndikimin individual të këtyre kanaleve.

Kanali i konkurrueshmërisë
Ndikimi i goditjeve PRrKK mbi hendekun e prodhimit, përhapur 
nëpërmjet kanalit të konkurrueshmërisë, përshkruhet në Figurën 9.
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Figura 9 Goditjet PRrKK dhe kanali i konkurrueshmërisë

Duke u fokusuar mbi periudhën pas krizës, shihet qartë që zhvlerësimi 
i kursit të këmbimit menjëherë pas KFG-së u dha një përmirësim 
progresiv bilanceve tregtare të jashtme, me efekte pozitive që 
u akumuluan në dy vitet në vijim. Më pas, stabilizimi i kursit të 
këmbimit dhe vlerësimi që vijoi e ndryshoi situatën. Goditjet pozitive 
mbi kursin e këmbimit kanë shkaktuar një vlerësim nominal të kursit 
të këmbimit, një hendek pozitiv të kursit të këmbimit real, dhe një 
pengesë të rritjes si rezultat i përkeqësimit të konkurrencës së jashtme.

Një pikë e fundit për të theksuar është që kanali i konkurrueshmërisë, i 
cili përhap goditjet PRrKK, duket të ketë pasur vazhdimësinë dhe peshën 
më të madhe nga të gjitha goditjet financiare dhe kanalet e analizuara.

Kanali i bilancit
Ndikimi i goditjeve PRrKK mbi hendekun e prodhimit, përhapur 
nëpërmjet kanalit të bilancit, përshkruhet në Figurën 10. Për kujtesë, 
kanali i bilancit i përkthen goditjet PRrKK në ndryshime të situatës 
financiare të huamarrësve të pambrojtur dhe, më pas, në ndryshime 
në prirjet e tyre për konsum dhe investime. Ky kanal vepron në 
drejtim të kundërt me kanalin e konkurrueshmërisë.

Përsëri, duke u përqendruar në horizontin kohor që mbulon periudhën 
pas KFG-së, mund të shohim që zhvlerësimi i menjëhershëm pas 
krizës e përkeqësoi situatën financiare të huamarrësve të pambrojtur 
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dhe e reduktoi kërkesën agregate dhe hendekun e prodhimit të 
kësaj periudhe. Më pas, goditja pozitive PRrKK dhe vlerësimi i 
pritur e përmirësuan bilancin financiar dhe pati një ndikim pozitiv 
mbi kërkesën dhe prodhimin. Sidoqoftë, është e qartë që ky kanal 
përhapjeje është shumë më i dobët në krahasim me të parin.

Figura 10 Goditjet PRrKK dhe kanali i bilancit

Kanali i normave të kreditimit në valutë
Figura 11 paraqet ndikimin e këtij kanali përhapjeje mbi kërkesën 
agregate në Shqipëri.

Figura 11 Goditjet PRrKK dhe kanali i normave të kreditimit FX
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Paneli majtas përshkruan se sa nga afër primi i rrezikut të mosshlyerjes 
së kredisë, për huatë në valutë (shprehur si diferenca ndërmjet 
normave aktuale të kreditimit dhe normës Euribor 3-mujore për 
kreditë në euro2), ndjek hendekun e kursit të këmbimit real. Si rezultat, 
çdo goditje PRrKK që ndikon mbi kursin e këmbimit nominal dhe 
real ndikon PRrMK-në për kreditë në euro. Siç e diskutuam më parë, 
ky kanal vepron në të njëjtën anë me kanalin e bilancit, dhe në anë të 
kundërt me atë të konkurrueshmërisë.

Ndikimi aktual i goditjeve PRrKK mbi kërkesën agregate është 
përshkruar në panelin e djathtë. Duke u ndalur në periudhën pas 
krizës, mund të vëzhgojmë se pas zhvlerësimit fillestar për shkak 
të goditjeve negative PRrKK, rritja e mëpasshme e normave të 
kreditimit në valutë tërhoqi poshtë kërkesën agregate. Pas stabilizimit 
të normës së kreditimit, goditjet e mëvonshme pozitive PRrKK 
ndihmuan në uljen e PRrMK-së për kreditimin në valutë dhe patën 
një ndikim pozitiv mbi kërkesën dhe rritjen. Duhet theksuar që ky 
kanal është mjaft i dobët, edhe në krahasim me kanalin e bilancit.

Si rezultat, mund ta mbyllim këtë seksion mbi vlerësimin sasior të 
goditjeve financiare me vëzhgimet në vijim:

1. Ndonëse pjesa më e madhe e luhatshmërisë së hendekut 
të prodhimit duket të jetë shkaktuar nga goditjet e kërkesës, 
ekonomia shqiptare shpesh është subjekt i goditjeve financiare.

2. Ndërmjet këtyre të fundit, goditjet PRrKK duken të kenë 
si vazhdueshmërinë më të lartë dhe ndikimin më të madh. 
Megjithëse goditjet PRrKK kanë disa kanale përhapjeje në 
Shqipëri, ku disa prej tyre veprojnë ne drejtime të kundërta, 
kanali i konkurrueshmërisë dominon mbi kanalet e bilancit 
dhe përhapjes së PRrMK-së. Si rezultat, goditjet mbi kursin e 
këmbimit kanë shenjën “normale” të ndikimit për një ekonomi 
të vogël të hapur, pavarësisht nga niveli i lartë i euroizimit të 
sektorit financiar.

3. Ndër dy tipat e tjerë të goditjeve financiare, goditja PRrL 
duket të jetë më e shpeshtë dhe e rëndësishme në krahasim me 
goditjen PRrMK.

2 Ky specifikim tregon praktikën e përhapur në sektorin bankar shqiptar të indeksimit të normave 
të interesit të kredive në euro me Euribor-in 3-mujor.
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4. Nga këndvështrimi historik, Shqipëria u godit me goditje 
negative PRrL, PRrMK dhe PRrKK menjëherë pas krizës. 
Ndikimi agregat i goditjeve financiare ishte, megjithatë, pozitiv 
për kërkesën agregate, meqenëse kanali i konkurrueshmërisë që 
përhapte goditjet PRrKK tejkalonte shumë peshën e të tjerëve. 
Nga ana tjetër, kohët e fundit kemi përjetuar goditje pozitive 
në të tre dimensionet e identifikuara, me një ndikim agregat 
negativ mbi kërkesën.

3. FUSHAT PËRKATËSE TË KOORDINIMIT

Ky seksion i fundit mbështetet mbi listën e identifikuar të goditjeve 
financiare dhe mundohet të përshkruajë disa nga masat parandaluese 
që Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë gjatë viteve për të zvogëluar 
probabilitetin e goditjeve ose për të zbutur ndikimin e tyre. Ia vlen 
të theksohet menjëherë që masat e përshkruara këtu kanë më shumë 
natyrë strukturore, d.m.th. ato janë të orientuara drejt përmirësimit në 
disa fusha të papërsosura të tregjeve financiare. Çështja e përdorimit 
të masave ad-hoc - ose ex-ante për të parandaluar goditjet, ose ex-
post për t’i zbutur - mbetet e hapur.

3.1 ZVOGËLIMI I PROBABILITETIT DHE I NDIKIMIT TË 
GODITJEVE PRRL

Banka e Shqipërisë ka bërë përpjekje të konsiderueshme për zhvillimin 
e tregjeve të parasë në Shqipëri, me qëllimin e qartë përmirësimin e 
likuiditetit, rritjen e efikasitetit dhe nxitjen e qëndrueshmërisë ndaj 
goditjeve. Në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë ka përmirësuar kuadrin 
e menaxhimit të likuiditetit, duke synuar tregje të qëndrueshme dhe 
likuide, ndërsa në të njëjtën kohë, përpiqet për transparencën dhe 
parashikueshmërinë e operacioneve tona. Gjithashtu, kemi zgjeruar 
gamën e letrave me vlerë që pranojmë si kolateral në operacionet 
tona të injektimit të likuiditetit, si dhe kemi hartuar rregullore në 
drejtim të rritjes së tregtisë likuide në tregun ndërbankar.
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Figura 12 Zvogëlimi i probabilitetit dhe ndikimit të goditjeve PRrL

Megjithatë, një projekt i rëndësishëm për të ardhmen është përmirësimi 
i funksionimit të tregjeve primare dhe sekondare për letrat me vlerë 
të qeverisë. Tregjet e letrave me vlerë të qeverisë janë jetësore 
për likuiditetin dhe sjelljen e mirë të tregjeve financiare. Prandaj, 
me ndihmën e paçmueshme të Bankës Botërore dhe të FMN-së, 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Banka e Shqipërisë kanë 
analizuar opsione të ndryshme drejt përmirësimit të tregjeve primare 
dhe sekondare. Ndërmjet opsioneve që po hulumtohen, janë: 
krijimi i një sistemi të ndërmjetësit të parë, ndoshta vetëm në disa 
segmente të kurbës së yield-eve; thjeshtimi i kalendarit të emetimit; 
dhe inkurajimi i kuotimit të vazhdueshëm në tregun sekondar. Jemi 
të bindur që një treg sekondar i zhvilluar mirë dhe likuid për letrat 
me vlerë të qeverisë do t’i ulë si gjasat edhe ndikimin e goditjeve të 
primit të rrezikut të likuiditetit.

3.2 ZVOGËLIMI I PROBABILITETIT DHE NDIKIMIT TË 
GODITJEVE PRRMK

Goditjet PRrMK - siç i kemi përkufizuar këtu - lindin për një nga tre 
arsyet: (i) ndryshim i perceptimit të probabilitetit të mosshlyerjes/
falimentit, apo humbja nga falimenti (loss-given-default), ndërmjet 
disa segmenteve të sektorit bankar, që nuk rrjedh nga ndryshime 
të kushteve ekonomike apo financiare; (ii) ndryshim në rregulloret 
vendase apo ndërkombëtare që ndikojnë mbi aktivitetin kreditues në 

Situata aktuale:
▪ BSh: përmirësim të vazhdueshëm të kuadrit tonë të menaxhimit të likuiditetit, përpjekje për të përmirësuar 

funksionimin e tregjeve ndërbankare, mbajtje likuiditeti të mjaftueshëm përmes rregulloreve të kujdesshme;
▪ MoF: përpjekje për të mbajtur nën kontroll borxhin publik dhe për të zgjatur maturitetin mesatar.

Objektiva për të ardhmen: zhvillim i tregut të letrave me vlerë të qeverisë
▪ Tregjet e letrave me vlerë të qeverisë janë jetësore për likuiditetin dhe sjelljen e mirë të tregjeve financiare;
▪ Një treg i zhvilluar mirë dhe likuid për letrat me vlerë të qeverisë do të ulë si gjasat edhe ndikimin e 

goditjeve të primit të rrezikut të likuiditetit;
▪ Zhvillimi i tij kërkon një seri veprimesh të përbashkëta, me qëllim mundësimin e modifikimit të modeleve 

të ruajtjes së investitorëve aktualë dhe tërheqjen e investitorëve të rinj;
▪ Një mjedis i qëndrueshëm makroekonomik, një politikë monetare e besueshme dhe efektive, financa 

publike të qëndrueshme, kushte beninje të tregut global ofrojnë kushtet ideale për të ndjekur një strategji të 
zhvillimit të letrave me vlerë të qeverisë;

▪ BSh e gatshme të veprojë si katalizator në procesin që do të udhëhiqet nga FMN dhe tek i cili sistemi 
bankar duhet të kontribuojë. Një treg funksionues më i mirë është një e mirë e përbashkët prej të cilit 
mund të përfitojnë të gjithë aktorët. 

Ndërveprim politikash

1. Zvogëlimi i probabilitetit dhe ndikimit të goditjeve PRrL
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veçanti, apo aktivitetin e sektorit bankar në tërësi; ose (iii) ndryshim i 
shpejtë në strukturën konkurruese të aktivitetit kreditues të bankave.

Figura 13 Zvogëlimi i probabilitetit dhe i ndikimit të goditjeve PRrMK

Kanali i parë potencial i origjinës përbëhej kryesisht nga faktorë 
strukturorë, pjesa më e madhe e të cilëve janë jashtë përgjegjësisë 
së Bankës së Shqipërisë. Rreziku politik, ambienti dhe perspektiva 
e biznesit, ambienti dhe praktika juridike në lidhje me zbatimin e 
kontratave dhe ekzekutimin e kolateralit, të gjitha luajnë një rol 
në perceptimin e bankës për probabilitetin e mosshlyerjes dhe 
normat e ekzekutimit të kolateralit. Banka e Shqipërisë vazhdimisht 
përpiqet të rrisë ndërgjegjësimin e të gjithë aktorëve relevantë 
institucionalë, mbi pasojat e parashikuara dhe të paparashikuara 
nga mjedisi i përgjithshëm i kreditimit mbi rritjen e kreditimit dhe 
rritjen ekonomike. Njëkohësisht, ne kemi rritur transparencën për 
zhvillimet e pritshme ekonomike dhe financiare në të ardhmen.

Për kanalin e dytë të origjinës së goditjeve PRrMK, jemi munduar 
të harmonizojmë rregulloret tona të brendshme me praktikat më 
të mira ndërkombëtare dhe - veçanërisht - me direktivat e BE-së. 
Për më tepër, Banka e Shqipërisë angazhohet në një dialog në kohë 
dhe të hapur me sistemin bankar, në të gjitha fushat që lidhen me 
veprimtarinë bankare dhe kredituese. Të gjitha këto veprime synojnë 
të shmangin surprizat dhe të ndihmojnë në uljen e probabilitetit të 
goditjeve PRrMK.

Situata aktuale:
▪ BSH: ruajtja e një sistemi bankar të qëndrueshëm dhe inkurajimi i konkurrencës, 

zbatimi i rregullores prudenciale dhe përmirësimi i infrastrukturës së kredisë
▪ Qeveria Shqiptare: përmirësim i biznesit dhe mjedisit të kredisë, përmirësim i 

mbledhjes dhe ekzekutimit të kolateralit, lufta kundër informalitetit

Objektiva për të ardhmen: 
▪ BSh: harmonizim me standardet rregullatore dhe praktikat mbikëqyrëse të 

BE-së
▪ Qeveria Shqiptare: vazhdim i fushatës së formalizimit, zbatimi i reformës në 

drejtësi, përmirësimi i funksionimit të përmbaruesve privatë

Ndërveprim politikash
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Kanali i tretë i origjinës së goditjeve PRrMK është më i vështirë për t’u 
kontrolluar dhe rregulluar. Megjithatë, duke pasur si objektiv ruajtjen 
e konkurrencës së shëndetshme ndërmjet bankave dhe bilance të 
shëndetshme në nivel individual, Banka e Shqipërisë ndihmon në 
zbutjen e këtyre goditjeve PRrMK potencialisht ideosinkretike.

Të gjitha veprimet e lartpërmendura përpiqen të zvogëlojnë 
probabilitetin e goditjeve PRrMK. Nga ana tjetër, një tipar i veçantë i 
zhvillimeve pas KFG-së në Shqipëri ka qenë rritja e shpejtë e kredive 
me probleme në bilancet e bankave. Ky fenomen erdhi si për shkak 
të rritjes së rasteve të mosshlyerjes dhe për shkak të një mekanizmi 
ekzekutimi të kolateralit, i njohur si i gjatë, i paparashikueshëm dhe 
joefikas. Qartësisht e vetëdijshme për këtë fakt, Banka e Shqipërisë 
ka ndërmarrë një plan veprimi të gjerë që synon reduktimin e 
kredive me probleme dhe përmirësimin e mekanizmit të ekzekutimit 
të kolateralit. Ndër veprimet e ndërmarra mund të nënvizojmë 
rishikimin e Ligjit të Falimentimit, rishikimin e mjedisit ligjor dhe 
rregullator në lidhje me funksionimin e zyrave përmbarimore private, 
rishikimin e Kodit Tatimor në lidhje me trajtimin e provigjionimit të 
kredive të humbura dhe kolateralit të rikuperuar, si dhe rishikimin e 
rregulloreve të sektorit bankar që synojnë nxitjen e ristrukturimit të 
hershëm të kredisë. Kjo seri veprimesh të fundit ka shtruar rrugën 
drejt një ndikimi në ulje të goditjeve PRrMK në të ardhmen.

3.3 ZVOGËLIMI I PROBABILITETIT DHE I NDIKIMIT TË 
GODITJEVE PRRKK

Siç e kemi diskutuar më parë, goditjet PRrKK duket të kenë ndikimin 
më të fortë nga të gjitha goditjet financiare që kemi studiuar në 
Shqipëri. Treguam gjithashtu që ndikimi i një goditjeje PRrKK është 
në të vërtetë i përbërë nga ndikimi i goditjeve PRrKK mbi bilancin 
tregtar nga njëra anë, dhe në anën tjetër nga PRrMK për kreditë në 
valutë dhe efektet e bilancit për huamarrës të pambrojtur. Dy kanalet 
e fundit lindin për arsye të nivelit të lartë të euroizimit në sistemin 
tonë financiar dhe funksionojnë në drejtim të kundërt me kanalin e 
parë.
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Figura 14 Zvogëlimi i probabilitetit dhe i ndikimit të goditjeve PRrKK

Zvogëlimi i probabilitetit të goditjeve PRrKK është pjesë integrale e 
objektivit të Bankës së Shqipërisë për të siguruar stabilitetin monetar 
dhe për të përmirësuar stabilitetin ekonomik dhe financiar. E kaluara 
jonë ka treguar që ne kemi pasur - në përgjithësi - sukses në këtë drejtim.

Nga ana tjetër, kemi qenë të vetëdijshëm për nivelin e lartë të 
euroizimit në sistemin tonë financiar. Siç u diskutua më parë, 
ky nivel i lartë euroizimi krijon një dinamikë ndërmjet goditjeve 
PRrKK, variablave të tregut financiar dhe aktivitetit ekonomik, që 
është e kundërta e asaj që do të vëzhgonim në ekonomi dhe sisteme 
financiare më të pjekur. Përveç rrezikut për stabilitetin financiar, ky 
dimension do të shkaktonte një përhapje të paparashikueshme të 
goditjeve PRrKK në ekonomi.

Banka e Shqipërisë ka vepruar vazhdimisht kundër euroizimit 
të kredive në vend. Gjithashtu, kemi vepruar aktivisht kundër 
euroizimit të aktiveve dhe detyrimeve (duke aplikuar 150% rrezik të 
ponderuar mbi kreditë në valutë për huamarrës të pambrojtur, duke 
filluar nga viti 2006). Kemi kërkuar gjithashtu mbështetje të plotë 
me kapital për kreditë në valutë mbi katër herë kapitalin rregullator 
(duke filluar nga viti 2013) dhe kemi aplikuar raporte likuiditeti më 
të larta për bankat.

Gjendja aktuale:
▪ BSH: në mënyrë aktive vepron kundër euroizimit të aktiveve dhe detyrimeve (duke zbatuar 150% rrezik të 

ponderuar mbi kreditë në valutë për huamarrës të pambrojtur, (2006/2008), duke kërkuar mbulim të plotë 
me kapital për kreditë në valutë mbi katër herë më shumë mbi kapitalin rregullator (2013), duke zbatuar 
raporte më të larta të likuiditetit të kërkuar për bankat.

Objektivat për të ardhmen: zbatimi i strategjisë kombëtare për të reduktuar përdorimin e monedhës së huaj:
▪ Ka për qëllim të përmirësojë efektivitetin e politikës monetare dhe të zvogëlojë dobësitë/të forcojë 

stabilitetin financiar;
▪ Angazhim i përbashkët i Bankës së Shqipërisë, Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Qeverisë të 

përcaktuar në MK (2017);
▪ Seria e masave që BSH parashikon të prezantojë duke filluar nga 2018:

▪ diferencim ndërmjet raporteve të rezervës së detyruar në lekë dhe detyrimeve në valutë,
▪ diferencim ndërmjet raporteve të likuiditet rregullator në lekë dhe detyrimet në valutë,
▪ rritje e ndërgjegjësimit të huamarrësve për rreziqet e lidhura me kreditë në valutë;

▪ AMF të punojë në mënyrë aktive për të nxitur përdorimin e monedhës vendase në tregjet shqiptare të 
kapitalit/pjesa tjetër e sistemit financiar;

▪ MFE të bëjë përpjekje për të zhvilluar më tej tregjet primare dhe sekondare për instrumentet e borxhit në 
lekë, të miratojë ndryshime rregullatore për të forcuar transaksionet në monedhën vendase.

Ndërveprim politikash
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Megjithatë, duke njohur ndikimin negativ të nivelit të lartë të 
euroizimit për stabilitetin financiar dhe efektivitetin e transmetimit 
të politikës monetare, Banka e Shqipërisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare dhe Qeveria Shqiptare ranë dakord për një strategji 
kombëtare për të reduktuar përdorimin e valutës. Kjo strategji 
u prezantua në një Memorandum të përbashkët Mirëkuptimi, 
nënshkruar në prill 2017. Objektivi është të përmirësohet efektiviteti i 
politikës monetare, të zvogëlohen dobësitë financiare dhe të forcohet 
stabiliteti financiar. Më konkretisht, për shkak të natyrës komplekse 
të nxitësve të euroizimit në Shqipëri, nënshkruesit e Memorandumit 
të Mirëkuptimit ranë dakord të marrin masa konkrete në secilën 
prej fushave të tyre specifike të ekspertizës me qëllim promovimin e 
përdorimit të monedhës kombëtare dhe dekurajimin e përdorimit të 
monedhës së huaj.

Seria e masave që BSH parashikon të prezantojë në vitin 2018, 
përfshin:

1. diferencimin ndërmjet raporteve të rezervës së detyruar në lekë 
dhe detyrimeve në valutë;

2. diferencimin ndërmjet raporteve të likuiditetit rregullator në 
lekë dhe detyrimeve në valutë;

3. rritjen e ndërgjegjësimit të huamarrësve për rreziqet e lidhura 
me kreditë në valutë.

Për të përfunduar këtë seksion, vlen të vihet në dukje që të gjitha 
fushat e reformave, të identifikuara më parë, përpiqen të realizojnë 
një seri objektivash që shtrihen në disa dimensione të stabilitetit 
monetar, financiar dhe ekonomik. Prandaj, ato nuk duhet të shihen 
nga pikëpamja reduktuese e koordinimit të politikës monetare dhe 
makroprudenciale.

4 PËRFUNDIME

Debati mbi koordinimin midis politikave monetare dhe 
makroprudenciale ende nuk është zgjidhur. Megjithatë, ka një pranim 
në rritje të kanaleve nëpërmjet të cilave ato ndikojnë njëra-tjetrën. 
Për më tepër, pas një analize të kujdesshme kosto-përfitim, literatura 



142

ekonomike duket të konvergojë në përfitimet e koordinimit midis 
politikave monetare dhe makroprudenciale për ekonomitë e vogla, 
të hapura dhe të integruara financiarisht.

Ekonomia e Shqipërisë është e ndjeshme ndaj goditjeve financiare. 
Këto goditje lindin nga ndryshime të papritura në likuiditet, kursin 
e këmbimit dhe primin e rrezikut të mosshlyerjes të kredive. 
Hulumtimi ynë empirik tregon që goditjet PRrKK kanë pasur 
qartazi ndikimin më të madh në ekonomi. Mekanizmi i përhapjes 
së goditjeve PRrKK është gjithashtu më i ndërlikuar, i përbërë nga 
një kanal i konkurrueshmërisë, një kanal i bilancit, dhe një kanal 
PRrMK për kredinë në valutë. Nga ana tjetër, goditjet PRrL dhe 
PRrMK janë më pak afatgjata dhe më të luhatshme në krahasim 
me goditjet PRrKK. Duke marrë parasysh masën në të cilën këto 
goditje financiare ndikojnë mbi prodhimin dhe mbi inflacionin, ato 
përbëjnë një interes të ligjshëm për politikën monetare të Bankës së 
Shqipërisë.

E vetëdijshme për këtë fakt, Banka e Shqipërisë ka qenë e angazhuar 
në mënyrë aktive në të kaluarën për të ulur fërkimet në tregjet 
financiare, për të zvogëluar probabilitetin e goditjeve financiare 
dhe për të kontrolluar ndikimin e tyre. Tre projekte kryesore dhe 
të vazhdueshme të reformës financiare - zhvillimi i mëtejshëm i 
tregut primar dhe sekondar për letrat me vlerë të qeverisë, zbatimi 
i strategjisë së zgjidhjes së kredive me probleme dhe zbatimi i 
strategjisë kombëtare të deeuroizimit - do të ndihmojë në frenimin e 
ndikimit të goditjeve financiare në të ardhmen.
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1. HYRJE

Në këtë prezantim, së pari, do të diskutoj se përse duket se ka hapësirë 
për thellim financiar në Shqipëri, dhe më pas do të përqendrohem në 
disa prej përparësive të politikës monetare për të nxitur një thellim 
gradual të sektorit financiar. 

2. HAPËSIRË PËR RRITJE TË SHËRBIMEVE FINANCIARE 
(THELLIM FINANCIAR)

Ka hapësirë për thellim financiar në Shqipëri kur çështja shikohet në 
tre dimensione:

•	 krahasimi	me	vendet	fqinje,	
•	 vlerësime	të	bazuara	në	model	të	normës	së	kredisë,	
•	 vlerësimi	i	përfitimeve	që	vijnë	nga	thellimi	financiar.	
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1.1 Krahasimi me jashtë 

Shtimi i ofrimit të shërbimeve financiare në Shqipëri është më i 
ulët se sa në vendet simotra të rajonit. Kredia për sektorin privat 
(KPP) përbën 35% të aktiveve të bankës krahasuar me mbi 50% në 
vendet e rajonit, ose rreth ¼ e portofolit të kredisë së bankës i është 
shpërndarë sektorit publik. Pas krizës financiare globale, bankat 
shtrënguan kushtet e kreditimit për të trajtuar praktikat e dobëta 
të administrimit të rrezikut dhe një kuadër të papërshtatshëm për 
zgjidhjen e kredive me probleme. Që prej vitit 2015, konsolidimi 
i kredisë është përshpejtuar, pasi bankat u detyruan të fshinin nga 
bilancet aktivet e zhvlerësuara. Gjithashtu, Shqipëria po përballet 
me presione për uljen e ekspozimit të përgjithshëm nga bankat 
me zotërim nga vendet e BE-së, kryesisht për shkak të fitimit të 
ulët, shtrëngimit të rregulloreve të BE-së, dhe të një rishikimi të 
përgjithshëm strategjik të vëmendjes së bankave të BE-së. Mungesa 
e kërkesës për kredi ka nxitur bankat të vendosin më shumë fonde 
jashtë - kryesisht në monedhë të huaj në degët jashtë vendit. 

Raporti i KSP-së ndaj PBB-së në Shqipëri është më i ulëti në vendet 
e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Grafiku 1 tregon se KSP në 
Shqipëri në fillim të vitit 2017 është më e ulëta për rajonin, ndjekur 
nga Kosova dhe Serbia. Megjithatë, grafiku 1 gjithashtu tregon edhe 
se: (i) kontributi i individëve brenda KSP-së është më i ulët se sa në 
vendet fqinje, ndërsa kontributi i bizneseve është në linjë me vendet 
simotra. Disbursimi më i ulët për individët mund të jetë gjithashtu 
një faktor i rritjes dhe pasqyrimit të qëndrueshmërisë; (ii) ekspozimi 
i kohëve të fundit i përjetuar nga sektori bankar shqiptar dhe tkurrja 
në KSP ka qenë i dobët dhe nuk është unik për Shqipërinë. Në rajon, 
Mali i Zi pati një reduktim më të fortë të ekspozimit se sa Shqipëria, 
duke filluar me një raport më të lartë KSP/PBB, ndërsa Maqedonia 
dhe Serbia përjetuan një model gjerësisht të ngjashëm si në terma 
të magnitudës ashtu edhe në terma të përbërjes, me një tkurrje të 
ardhur kryesisht nga biznesi. 
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1.2 Vlerësime të normës së kredisë

Hendeqet e kredisë janë negative në Shqipëri, siç tregohet në panelin 
A të Grafikut 2. Matje të ndryshme bazuar në modele të ndryshme 
tregojnë hendeqe të vegjël të kredisë. Në vitin 2016, llogaritje të 
hendeqeve në IMF-REI (International Monetary Fund - Regional 
Economic Issues) Maj 2015, tregojnë se raporti KSP/PBB është 
rreth 4% poshtë niveleve afatgjata. Matje alternative të hendeqeve 
të kredisë gjithashtu tregojnë rezultate të ngjashme. Llogaritjet e 
bazuara në metodologjinë e vendosur nga Cottarelli, Dell’Ariccia dhe 
Vladkova-Hollar1— që përfshijnë më shumë dimensione - arrijnë në 
të njëjtin përfundim. 
1  Shih: IMF WP/03/213. 

Grafik 1. Kredia për sektorin privat vendas në vendet e Ballkanit 
Perëndimor

Burimi: Llogaritje të stafit të FMN-së. 

0
10
20
30
40
50
60

0
10
20
30
40
50
60

20
06

M
1

20
07

M
1

20
08

M
1

20
09

M
1

20
10

M
1

20
11

M
1

20
12

M
1

20
13

M
1

20
14

M
1

20
15

M
1

20
16

M
1

20
17

M
1

Kontributi individë Kontributi biznese Total

Shqipëri
(%)

0
10
20
30
40
50
60

0
10
20
30
40
50
60

20
06

M
1

20
07

M
1

20
08

M
1

20
09

M
1

20
10

M
1

20
11

M
1

20
12

M
1

20
13

M
1

20
14

M
1

20
15

M
1

20
16

M
1

20
17

M
1

Bosnje-Hercegovinë
(%)

0
10
20
30
40
50
60

0
10
20
30
40
50
60

20
06

M
1

20
07

M
1

20
08

M
1

20
09

M
1

20
10

M
1

20
11

M
1

20
12

M
1

20
13

M
1

20
14

M
1

20
15

M
1

20
16

M
1

20
17

M
1

Maqedoni
(%)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

20
06

M
1

20
07

M
1

20
08

M
1

20
09

M
1

20
10

M
1

20
11

M
1

20
12

M
1

20
13

M
1

20
14

M
1

20
15

M
1

20
16

M
1

20
17

M
1

Mal i Zi
(%)

Serbi
(%)

0
10
20
30
40
50
60

0
10
20
30
40
50
60

20
06

M
1

20
07

M
1

20
08

M
1

20
09

M
1

20
10

M
1

20
11

M
1

20
12

M
1

20
13

M
1

20
14

M
1

20
15

M
1

20
16

M
1

20
17

M
1

Kosovë
(%)

0
10
20
30
40
50
60

0
10
20
30
40
50
60

20
06

M
1

20
07

M
1

20
08

M
1

20
09

M
1

20
10

M
1

20
11

M
1

20
12

M
1

20
13

M
1

20
14

M
1

20
15

M
1

20
16

M
1

20
17

M
1



148

Kreditimi i ulët i sektorit privat shpjegohet me të ardhurat e ulëta, 
informalitetin e lartë dhe pengesat institucionale, siç është gjyqësori, 
por edhe kur këta faktorë merren parasysh, KSP në Shqipëri është 
lehtësisht poshtë niveleve që këta faktorë mund të justifikojnë, siç 
tregohet në Grafikun 2, panelet B, C dhe D. 

Një pengesë e rëndësishme institucionale është forcimi i kontratave 
dhe ekzekutimi i kolateralit. Pasiguritë e vazhdueshme lidhur me 
titujt e pronësisë së tokës që ndalojnë përdorimin e tyre si kolateral, 
përbëjnë një tjetër pengesë institucionale. Gjithashtu, mbulimi 
i ulët i regjistrit të kredive dhe informacioni i ngushtë, i kufizuar 
dhe jo gjithmonë i besueshëm për huamarrësit, fuqia e tyre paguese, 
ekspozimi i tyre kreditor, të ardhurat dhe llogaritë e tyre financiare 
kontribuuan në një nivel më të lartë të kredive me probleme, kushte 
kreditimi më të shtrënguara dhe për rrjedhojë në një penetrim më të 
dobët të kredisë. 

Grafik 2. Kredia për sektorin privat në Shqipëri dhe në vendet fqinje. 
Faktorët shpjegues
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1.3 Përfitimet nga rritja e shërbimeve financiare

Rritja e kreditimit mund të ketë ndikim pozitiv në rritjen ekonomike 
afatmesme të Shqipërisë për shkak të zhvillimit të kufizuar financiar. 
Studimet tregojnë se lidhja midis rritjes së kreditimit dhe rritjes 
ekonomike është një funksion konkav. Zhvillimi fillestar financiar 
ka ndikim pozitiv në rritjen ekonomike, por zhvillimi financiar i 
tepërt mund të ketë ndikime negative në stabilitetin financiar dhe 
mund të çojë në keqshpërndarje të kapitalit njerëzor larg sektorëve 
produktivë. Niveli përtej të cilit, rritja e mëtejshme e shërbimeve 
financiare mund të jetë kundër-produktiv për rritjen ekonomike nuk 
është arritur ende në Shqipëri. Rritja e shërbimeve financiare mund 
të nxisë rritjen ekonomike, duke stimuluar kursimet, përmirësuar 
shpërndarjen e burimeve dhe duke lehtësuar tregtinë. Bazuar në 
vlerësimet e indeksit të zhvillimit financiar, 1 pikë përqindje zgjerimi 
në raportin e kredisë ndaj PBB-së në Shqipëri lidhet me një rritje prej 
0.3 pikë përqindje në rritjen ekonomike afatmesme, siç tregohet në 
Grafikun 3. 

3. PËRPARËSITË E POLITIKËS 

Pasi u siguruam se ka hapësirë për rritje të shërbimeve financiare 
në Shqipëri dhe se një proces i tillë mund të ketë efekte pozitive 
në rritjen ekonomike, pyetja kryesore që shtrohet është: cilat janë 

Grafik 3. Ndikimet e rritjes së kreditimit në rritjen ekonomike 
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përparësitë e politikës ku të përqendrohemi për të lehtësuar këtë 
proces thellimi gradual. 

Rritja e shërbimeve financiare është një proces i ndërlikuar dhe 
shumëdimensional, që kërkon bashkëpunimin e të gjitha palëve të 
përfshira në të. 

Legjislacioni dhe rregulloret duhet të ndihmojnë në përfundimin e 
procesit të uljes së kredive me probleme dhe rregullimin e bilancit 
të bankave që rëndon në ofertën për kredi. Ato gjithashtu duhet të 
trajtojnë pengesat strukturore të jobankave ndaj kreditimit, të tilla si: 
siguria ndaj titujve të pronësisë dhe efektiviteti i proceseve gjyqësore.
Në të njëjtën kohë, reformat strukturore nevojiten për të rritur 
konkurrencën ekonomike, për të përmirësuar klimën e biznesit, për 
të forcuar rritjen ekonomike, për të ruajtur stabilitetin financiar, dhe 
për të rritur kërkesën për kredi. Ndër këto reforma, në Shqipëri, do 
të doja të përmendja njoftimin e fundit për një strategji ambicioze të 
deeuroizimit, e cila do të minimizojë rreziqet ndaj stabilitetit financiar 
dhe do të nxisë zhvillimin e tregut vendas. 

Gjithashtu, sistemi bankar duhet të bëjë pjesën e tij. Ai duhet të 
përshtatet me panoramën e re rregullatore globale dhe të BE-së, të 
administrojë procesin e ekspozimit të madh në një mënyrë të butë, 
të shmangë sjelljen e ashpër dhe të gjejë një balancë të re midis 
pritshmërive jo realiste për rritjen ekonomike të dekadës së shkuar 
dhe panoramës aktuale të errët. 

Grafik 4. Përparësitë e politikës për rritjen e shërbimeve financiare
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Këto veprime duhet të krijojnë kushte të favorshme për të siguruar 
që veprimet në të cilat do të përqendrohem në pjesën e mbetur të 
prezantimit, të jenë të suksesshme. 

Në veçanti, dëshiroj të përqendrohem në katër përparësi të ndërlidhura 
ngushtë por jo shteruese, të cilat paraqiten në Grafikun 4. 

Së pari, ka hapësirë për të ulur mbështetjen në sektorin bankar, 
ndërsa forcohen aftësitë ndërmjetësuese të sektorit bankar, të cilat do 
të mbeten mbizotëruese. Së dyti, duket se nevojitet të diversifikohet 
tërësia e mundësive dhe instrumenteve financuese të vlefshme për 
korporatat, për të përmbushur nevojat e tyre për financim dhe kapital. 
Së fundmi, dhe e lidhur me dy përparësitë e para, duket se ka nevojë 
për të diversifikuar mundësitë e investimeve, duke kontribuar kështu 
në rritjen e normave të kursimit.

2.1 Reduktim të mbështetjes në sektorin bankar

Sistemi financiar shqiptar mbizotërohet nga bankat. Aktivet e 
bankave përbëjnë rreth 95% të PBB-së, ndërsa aktivet e institucioneve 
financuese afatgjata (kompanitë e sigurimeve, fondet e pensioneve 
dhe fondet e investimeve), të cilat janë rritur me shpejtësi që nga 
viti 2012, përbëjnë 10% të PBB-së. Rreth 85% e sistemit bankar 
është me zotërim të huaj, prej të cilave 63% zotërohet nga banka të 
vendeve të BE-së. Veprimtaritë bankare të dyshimta janë virtualisht 
jo ekzistente, siç tregohet në Grafikun 5 më poshtë. 

Grafik 5. Aktivet e sistemit financiar
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Shtrëngimi i rregulloreve të BE-së dhe rishpërndarja e kapitalit për 
shkak të fitimit të ulët diktojnë që degët e bankave të vendeve të BE-së 
të mund të vazhdojnë të reduktohen në vendet në zhvillim në Evropë. 
Shqipëria është tejet e prekshme, pasi zyrat qendrore të bankave nga BE-
ja përbëjnë rreth 63% të sistemit bankar. Grupet bankare të Eurozonës, 
që veprojnë në vendet e EQLJL-së, priren të kenë bilance përgjithësisht 
më të dobëta se simotrat e tyre, dhe për pasojë janë më pak të afta të 
mbështesin degët e tyre lokale. Për më shumë, bankat e Eurozonës me 
degë në Shqipëri janë relativisht më të dobëta se sa grupet bankare të 
Eurozonës me degë në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe në vendet 
Baltike, për shkak të lidhjeve më të ngushta të këtyre të fundit me vendet 
nordike. Për rrjedhim, jo vetëm bankat e Eurozonës me degë në vendet e 
EQLJL-së kanë pozicion më të dobët kapitali se simotrat e tyre, po edhe 
brenda bankave të Eurozonës me degë në vendet e EQLJL-së, ato që 
veprojnë në Shqipëri kanë një pozicion akoma dhe më të dobët. 

Kështu që, në vitet në vijim, bankat vetëm, ndërsa luajnë pjesën e tyre, 
nuk ka gjasa të jenë të afta të financojnë zgjerime të konsiderueshme 
të raportit KSP/PBB, ndërsa ka hapësirë për ndërmjetësues të tjerë 
financiarë që të luajnë një rol më të madh. 

Në të njëjtën kohë, ndërsa reduktohet mbështetja në sektorin 
bankar, është e rëndësishme të lehtësohen kufizimet nga ana e 
ofertës ndaj provigjionimit të kredisë bankare. Në lidhje me këtë, 
ndjekja e regjimit të ekuivalencës mund ta bëjë tregun shqiptar më 
tërheqës nga një perspektivë korporate, të rrisë kthimet nga kapitali 
(RoE), si dhe të sigurojë grupet bankare të vendosura në BE të 
ruajnë dhe të rrisin angazhimin në tregun vendas. Sipas Rregullores 
për Kërkesat për Kapital, ekspozimet e institucioneve në vendet e 
treta mund të trajtohen në mënyrën e përcaktuar në vend, sipas një 
trajtimi preferencial për ekspozimin e varur nga një këndvështrim 
ponderimi të rrezikut, duke siguruar që vendet e treta zbatojnë 
kërkesat prudenciale, mbikëqyrëse dhe rregullatore të institucioneve, 
të paktën ekuivalente me ato të Bashkimit Evropian.

2.2 Diversifikimi i mundësive financuese

E ndërthurur në mënyrë strikte me përparësinë për të ulur 
mbështetjen në sistemin bankar, është përparësia e dytë në të 
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cilën dua të përqendrohem: diversifikimi i gamës së instrumenteve 
financuese të vlefshme për korporatat. 

Korporatat Jo Financiare (KJF) kanë një tërësi nevojash financimi 
që nuk mund të përmbushen të gjitha përmes kredisë afatshkurtër 
bankare të dhënë në formën e huave me interes të luhatshëm. 
Grafiku 6 tregon se përveç llogarive të pagueshme, kreditë tregtare 
dhe huatë nga korporatat, që mbledhin depozita, përbëjnë një peshë 
të konsiderueshme të detyrimeve të KJF-ve, së bashku me peshën e 
mbajtur nga individët. Nuk ekziston një treg i letrave me vlerë. Nuk 
ekziston një treg privat i kapitalit. Për rrjedhim, KJF-të mbështeten 
ekskluzivisht në kredinë tregtare dhe në huatë e shtrenjta të bankave. 
Mungesa e instrumenteve të borxhit afatmesëm dhe afatgjatë diktojnë 
një varësi në kredinë tregtare afatshkurtër dhe në kredinë bankare 
me interes të ndryshueshëm, duke ekspozuar KJF-të ndaj rrezikut 
të interesit dhe duke dobësuar gjendjen financiare të korporatave që 
japin kredi tregtare afatshkurtër. 

Aksionet dhe kapitali përbëjnë një peshë të konsiderueshme të 
detyrimeve të KJF-ve, por mungesa e një tregu efektiv në të cilin ato 
mund të tregtohen dhe në të cilin kapitali mund të rritet, ka pasoja të 
shumta në strukturën financuese të KJF-ve. 

Ato mbeten të varura nga kredia bankare e dhënë nga një sektor 
bankar i përqendruar. Ato mbeten të nënkapitalizuara dhe kanë 

Grafik 6. Detyrimet e korporatave jofinanciare
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prirje më të ulët për t’u rritur, për të cilën kanë nevojë për kapital për 
rrezikun dhe burime financimi afatgjata. Transparenca dhe standardet 
e qeverisjes së korporatave mbeten të papërshtatshme, ndërsa 
kontrolli dhe zotërimi janë të vështirë për t’u transferuar. Ruhet një 
model qeverisjeje me korporata të vogla, të zotëruara nga familje, të 
kontrolluara ngushtësisht dhe të ekspozuara në nivel të lartë.

Në të njëjtën kohë, ndërsa transparenca dhe standardet e 
papërshtatshme të qeverisjes së korporatave janë rezultat i 
zhvillimeve të pamjaftueshme të tregut të kapitalit, ato gjithashtu i 
kufizojnë zhvillimet në këtë treg.

Kjo praktikisht çon në kosto më të larta kapitali, norma më të larta 
financimi, norma më të ulëta investimi, normë më të ulët akumulimi 
të kapitalit, produktivitet më të ulët, konkurrencë dhe potencial të 
rritjes ekonomike më të ulët. Ky proces dhe lidhjet korresponduese 
jepen në Grafikun 7.

Procesi i vazhdueshëm i formalizimit të ekonomisë dhe nxitjes së 
standardeve më të mira të qeverisjes së korporatave është parakusht 
i suksesit për çdo përpjekje, pasi një treg i shëndoshë kapitali dhe 
aksionesh nuk mund të ekzistojë dhe të mbijetojë pa standarde 
të shëndosha të qeverisjes së korporatave dhe pa kërkesa për 
transparencë të lartë. 

Grafik 7. Mungesa e tregjeve funksionuese të aksioneve dhe kapitalit

Burimi: Autori.
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2.3 Zhvillimi i tregut të letrave me vlerë të qeverisë

Përveç transparencës dhe standardeve për një qeverisje të shëndoshë 
të korporatave, një element tjetër thelbësor për të mundësuar një treg 
kapitali mirëfunksionues është zhvillimi i tregut të letrave me vlerë të 
qeverisë. Në fakt, tregu i letrave me vlerë të qeverisë është thelbësor 
për tregje financiare efektive, likuide dhe funksionale në përgjithësi, 
në të cilat, instrumenteve financiare mund t’u vihet çmimi në mënyrë 
efektive dhe rreziqet e normave të interesit të administrohen në 
mënyrë efektive. 

Një treg funksional i letrave me vlerë të qeverisë sjell përfitime të 
shumta për tregun financiar në tërësi. Ky treg: (i) ofron një kurbë 
yield-i - referencë të besueshme, sipas rë cilit mund t’u vihet çmim 
instrumenteve të tjera të borxhit; lehtëson zhvillimin e derivateve të 
normave të interesit për të administruar më mirë rrezikun e normave 
të interesit; (ii) ofron mundësinë për të zhvilluar infrastrukturën 
tregtuese dhe të shlyerjeve, nga e cila mund të përfitojnë instrumentet 
e tjera financiare; (iii) rrit likuiditetin e tregut dhe ndihmon në 
administrimin më të mirë të rrezikut të likuiditetit; (iv) ndihmon 
në tërheqjen e investitorëve të huaj, të cilët më vonë mund të 
kërkojnë produkte të kredisë; dhe (v) e fundit, por jo më e pakta, 
rrit efektivitetin e mekanizmit të transmetimit të politikës monetare. 
Nuk habit fakti, që normalisht është gjithmonë tregu i parë i kapitalit 
që zhvillohet. Suksesi në lidhje me këtë mund të konsiderohet si 
një e mirë e përbashkët nga e cila mund të përfitojnë në mënyrë të 
konsiderueshme të gjithë aktorët, përfshirë Ministrinë e Financave, 
bankën qendrore, rregullatorët financiarë dhe sistemin bankar. 

Si rrjedhim është inkurajuese që Ministria e Financave në Shqipëri, 
me mbështetjen dhe inkurajimin e fuqishëm të Bankës së Shqipërisë, 
po ndërmerr hapa konkretë për të nxitur zhvillimin e këtij segmenti 
të tregut. Reagimi i parë nga sektori bankar ka qenë gjithashtu 
inkurajues. Strategjia e zhvillimit ka mundësi konkrete të zhvendoset 
nga faza e hartimit tek zbatimi, në vitin 2018, me njoftimin e një 
projekti pilot për të cilin ne kemi diskutuar.
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2.4 Diversifikimi i mundësive të investimit për të rritur normat 
e kursimeve

Ndërsa normat e përgjithshme të kursimeve në Shqipëri janë gjerësisht 
të krahasueshme me normat e kursimeve në vendet e Ballkanit 
Perëndimor, ka një pjesë më të vogël individësh që kursejnë në një 
institucion financiar. Grafiku 8, paneli A tregon normat e kursimeve, 
ndërsa paneli B tregon kursimet në një institucion financiar. Kjo nuk 
lidhet me mosbesimin ndaj bankave, i cili është në fakt më i lartë 
dhe në rritje krahasuar me vendet fqinje, siç tregohet nga vrojtimi 
periodik EURO i Bankës Qendrore të Austrisë (Oesterreichische 
Nationalbank (OeNB)). 

Mund të ketë shumë arsye për këtë model. Megjithatë, ndikimet 
këtu janë të qarta. Në një kontekst, ku raporti i borxhit ndaj PBB-
së është ende i lartë, dhe borxhi publik ende përbën një pjesë të 
konsiderueshme të kursimeve kombëtare, si dhe në kontekstin në të 
cilin investimet financiare nga jashtë mbeten të kufizuara, përderisa 
normat e kursimeve janë rritur, mund të ketë mungesë të kapitalit 
privat për të financuar investimet private. Kjo lidhje tregohet me 
ekuacionin e mëposhtëm (1):

ΔKBSP	=	ΔDB+	ΔFXD	+ΔDT-ΔKBQ

Grafik 8. Normat e kursimit në Shqipëri dhe kursimet në institucionet 
financiare. Krahasim me vendet fqinje
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Ku, KBSP është kreditimi bankar ndaj sektorit privat; DB - depozitat 
bankare; FX - detyrime në monedhë të huaj; DT - detyrime të tjera; 
dhe KBQ - kredia bankare për qeverinë. 

Ekuacioni tregon se, nëse nuk ka një efekt “crowd in”2 dhe kredia 
e bankave për qeverinë bie, një rritje në kredinë e bankave ndaj 
sektorit privat kërkon investime të huaja financiare ose një rritje në 
depozitat e bankave. 

Në terma të përparësive të politikës monetare, për të rritur normat 
e kursimeve në institucionet financiare, mund të duhen veprime të 
ndryshme. Duhet të vazhdojnë përpjekjet për të luftuar informalitetin. 
Gjithashtu duhet të vazhdohen përpjekjet për të ruajtur një sistem 
bankar të shëndoshë, efektiv dhe të mirëkapitalizuar. Ka arritje siç 
tregohet nga besimi në rritje sipas vrojtimit Euro, të Bankës Qendrore 
të Austrisë (OeNB). Përkundrejt kësaj panorame, diversifikimi i 
sektorit financiar mund të ofrojë mundësi më të mëdha investimi që 
përmbushin më mirë preferencat individuale, me marrëveshje kthimi 
më të mira, të përshtatura më mirë me investime më afatgjata, ndërsa 
në të njëjtën kohë, mund të reduktohen rreziqet ndaj stabilitetit 
financiar që vijnë nga përqendrimi i tepërt i rrezikut dhe mbështetja 
në pak kanale ndërmjetësimi.

Në të njëjtën kohë, mund të jetë e nevojshme të trajtohen disa pika 
të dobëta. Ato përfshijnë financimin nga bankat, që në pjesën më të 
madhe mbulohet nga depozitat afatshkurta. Ato gjithashtu përfshijnë 
peshën mjaft të vogël të fondeve të pensionit publik e privat, ndërsa 
mund të jenë instrumente të rëndësishme për të rritur normat e 
kursimeve, për të grumbulluar kursime dhe për të siguruar kapital 
afatgjatë për ekonominë. Gjithashtu, ato përfshijnë portofolin e lartë 
të përqendrimit të fondeve të investimit. Fondet e investimit janë 
rritur dhe kanë arritur një peshë të konsiderueshme të PBB-së, por 
portofoli i tyre mbetet i përqendruar në letra me vlerë jolikuide të 
qeverisë, duke rritur rreziqet ndaj stabilitetit financiar; duke kufizuar 
vlerën e shtuar në terma të shërbimit të investimit profesional dhe 
rritjen që ata mund të ofrojnë. 

2 “Crowd-in” është një parim ekonomik, sipas të cilit investimet private rriten, ndërkohë që rriten 
shpenzimet e qeverisë për të financuar borxhin. 



158

Por aspekti i fundit vetëm konfirmon se sa ngushtë janë të ndërlidhura 
këto elemente. Fondet e investimit mund të ofrojnë vetëm një 
rritje të prodhuar nga investimet në letra me vlerë më afatgjata të 
qeverisë, ndërsa sigurojnë likuiditetin e aksioneve të tyre, nëse rritet 
likuiditeti i tregut të letrave me vlerë. Ato mund të diversifikojnë 
vetëm portofolin e tyre dhe të zbusin rrezikun e përqendrimit nëse 
zhvillohen segmente shtesë të tregut të kapitalit. 

4. PËRFUNDIME

Më lejoni të përfundoj. Ka hapësirë për rritje të shërbimeve financiare 
(thellim financiar) në Shqipëri për të mbyllur hendeqet e moderuara 
të kredisë, për t’iu afruar vendeve fqinje dhe për të kontribuar në një 
rritje ekonomike potenciale më të lartë. 

Kjo kërkon hartimin dhe përvetësimin e një strategjie gjithëpërfshirëse 
të zhvillimit të sistemit financiar, për t’u larguar gradualisht nga një 
sistem financiar i përqendruar bankar, për të lejuar një diversifikim 
gradual të mundësive financuese të vlefshme për korporatat dhe 
instrumentet e investimit të vlefshme për individët. 

Një strategji e tillë gjithëpërfshirëse ka elemente përbërëse të 
ndryshme të paraqitura në Grafikun 9 përgjatë dy dimensioneve: 
hapësira kohore gjatë së cilës duhet të zbatohen; dhe fokusi në 
sistemin bankar ose në atë financiar jobankar. 

Grafik 9. Rritja e shërbimeve financiare në Shqipëri
(Thellimi i sistemit financiar shqiptar)
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Nuk do të trajtoj çdo element përbërës të treguar në grafik, megjithëse, 
siç shpjegohet në prezantimin tim, shumë elemente përbërëse janë 
të lidhura ngushtë, në mënyrë të tillë që asnjë nuk mund t’ia dalë 
pa tjetrin, dhe që të gjithë janë të nevojshëm për t’u ndjekur sipas 
niveleve të ndryshme. 

Iniciativa të shumta janë ndërmarrë tashmë ose janë analizuar për të 
krijuar një mjedis të favorshëm për rritjen e shërbimeve financiare 
(thellimin financiar) dhe për ta zgjeruar tashmë “grykën e shishes”. 
Ndër iniciativat më kryesore janë reforma në drejtësi dhe përpjekjet 
për të nxitur zhvillimin e tregut të letrave me vlerë të qeverisë. Nëse 
janë të suksesshme, ato do të jenë katalizatori dhe elementet që do 
të mundësojnë ndryshime të mëtejshme pozitive në pjesën tjetër të 
sistemit financiar. 

Megjithatë, ka hapësirë për të analizuar përpjekje shtesë. Ato mund 
të përfshijnë përpjekje për të mobilizuar normat e kursimeve, 
diversifikim të alternativave të investimit, përmirësim të profilit të 
kthimit të rrezikut të alternativave të investimit, rritje të përfshirjes 
financiare, e cila, pavarësisht një besimi relativisht të mirë ndaj sektorit 
bankar, mbetet më e ulët se në vendet fqinje. Ato mund të përfshijnë 
gjithashtu përpjekje për të forcuar bazën e investitorëve vendas dhe të 
tërheqin investitorë të huaj në treg. Zhvillimi i tregut të parasë duhet të 
shoqërojë shtimin e shërbimeve financiare, ndërsa autoritetet duhet të 
jenë të kujdesshme në trajtimin në kohë të çdo pengese institucionale, 
rregullatore dhe ligjore që mund të dalë rrugës, ndërsa inkurajojnë 
krijimin dhe zhvillimin e një infrastrukture efektive të tregut. 

Rritja e normave të kursimit, garancia se ato mund të mobilizohen 
në mënyrë efektive për të siguruar fonde strukturore financimi, 
ndërkohë që tërhiqet kapital shtesë edhe nga jashtë, është veçanërisht 
e rëndësishme për të parandaluar një ekuilibër të keq, në të cilin 
normat më të ulëta të kursimeve dhe dëmtimi në sigurimin e kapitalit 
rezultojnë në norma më të ulëta investimi, të cilat për rrjedhojë ulin 
rritjen afatmesme ekonomike ndaj asaj afatgjatë dhe aftësitë për 
kursime. 

Nga ana e kreditimit, përpjekjet mund të përfshijnë diversifikimin 
e instrumenteve financuese, në afat të gjatë, në dispozicion të 
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korporatave, dhe reduktimin e mbështetjes ekskluzive në huadhënien 
e bankës. Nisur nga baza e gjerë rregullative e BE-së, ngarkesa me 
borxhe në vendet e EQLJL-së dhe faktorët idiosinkratikë në lidhje me 
pozicionet e kapitalit të grupeve bankare të Eurozonës që ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre në Shqipëri, nuk ka të ngjarë të ndodhë ndonjë 
ndryshim rrënjësor në strategjinë e ndjekur nga degët e bankave të 
Eurozonës në Shqipëri.

Përpjekjet afatshkurta dhe afatmesme duhet të përfshijnë ndjekjen 
e vazhdueshme të iniciativave për të lehtësuar një vlerësim të 
shëndoshë të rrezikut të kredisë dhe një proces të shpejtë dhe efektiv 
të zgjidhjes së kredive me probleme, sipas një përqasjeje për të 
zvogëluar si mundësinë e dështimit dhe humbjet që vijnë nga një 
dështim. Ato mund të përfshijnë, gjithashtu, përpjekje të koordinuara 
për të ndaluar procesin e ekspozimit të bankave të BE-së dhe për të 
lehtësuar çlirimin e kapitalit që mund të rezultojë nga një vlerësim i 
ekuivalencës në marrëveshjet mbikëqyrëse dhe rregullatore me ato 
që zbatohen në Bashkimin Evropian. Së fundmi, këto përpjekje 
duhet të rezultojnë në norma kthimi nga kapitali (RoE) më të larta të 
sektorit bankar në Shqipëri, të cilat gjatë krizës kanë rënë nga nivelet 
e para krizës dhe vazhdojnë të ndikojnë në tërheqjen e perceptuar 
të tregut.
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Linda Van Gelder*

ROLI I PËRFSHIRJES FINANCIARE SI 
INSTRUMENT PËR RRITJEN EKONOMIKE, 

ULJEN E VARFËRISË DHE STABILITETIN 
FINANCIAR

* Linda Van Gelder, Drejtore për Vendin për Rajonin e Ballkanit Perëndimor, Banka Botërore.

Të nderuar pjesëmarrës,

Ju falënderoj që më dhatë mundësinë për të folur mbi rolin që luan 
përfshirja financiare në rritjen ekonomike dhe reduktimin e varfërisë, 
si dhe në objektivin e bankës qendrore për të ruajtur stabilitetin 
financiar.

Përfshirja financiare është e rëndësishme

Kur kemi përfshirje financiare, individët dhe bizneset kanë akses 
në produkte dhe shërbime financiare, që janë të përballueshme dhe 
plotësojnë nevojat e tyre.

Përfshirja financiare lehtëson jetën e përditshme. Ajo ndihmon 
familjet dhe bizneset të bëjnë plane për objektivat afatgjatë dhe 
përballimin e emergjencave të papritura. Kur individët kanë një 
llogari, ka më tepër të ngjarë të përdorin kredi dhe sigurime, të hapin 
apo zgjerojnë një biznes, të investojnë në arsim dhe shëndetësi, të 
menaxhojnë rreziqet dhe të përballojnë goditjet, shërbime këto që 
mund të përmirësojnë cilësinë e përgjithshme të jetës së tyre. 
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Për bizneset, përfshirja financiare ndihmon në financimin e 
investimeve, uljen e kostove të transaksionit, menaxhimin e goditjeve 
dhe kryerjen e pagesave të sigurta. Për kompanitë e vogla dhe të reja, 
të cilat shpesh përballen me kufizime më të mëdha, ne vërejmë se 
aksesi në financim është i lidhur me inovacionin, rritjen dhe krijimin 
e vendeve të reja të punës.

Përveç të tjerash, përfshirja financiare është kthyer në një prioritet 
global. Ajo mundëson arritjen e 7 nga 17 Objektivat e Zhvillimit të 
Qëndrueshëm dhe është njohur si prioritet nga vendet e G20-s. Grupi 
i Bankës Botërore gjithashtu e konsideron përfshirjen financiare një 
faktor të rëndësishëm që mundëson uljen e varfërisë dhe nxitjen e 
mirëqenies së përbashkët, si dhe ka vendosur një objektiv ambicioz 
global për të arritur Aksesin Financiar Universal deri në vitin 2020.

Megjithëse ka pasur progres drejt përfshirjes financiare globale, ende 
mbeten sfida të rëndësishme përpara:

•	 Rreth	2	miliardë	të	rritur	në	të	gjithë	botën	nuk	kanë	një	llogari	
bankare, kryesisht sepse shërbimet financiare nuk janë ende të 
përballueshme ose të ndërtuara për t’iu përshtatur përdoruesit 
me të ardhura të ulëta. Barriera të tjera për hapjen e një llogarie 
përfshijnë distancën e largët nga një ofrues shërbimi financiar, 
mungesën e dokumenteve të nevojshme dhe mungesën e 
besimit ndaj ofruesve të shërbimeve financiare.

•	 Përveç	 individëve,	 sipërmarrjet	 e	vogla	dhe	 të	mesme	 (SME)	
shpesh kanë mungesë financimi të përshtatshëm për të pasur 
sukses dhe për t’u rritur. Kjo vjen shpesh për shkak të mungesës 
së kolateralit dhe historikut të kredisë, si dhe informalitetit të 
biznesit.

•	 Disa	 grupe	 janë	më	 të	 përjashtuara	 financiarisht	 se	 të	 tjerët:	
gratë, të varfrit, zonat rurale apo ato të largëta e të vështira për 
t’u arrirë, si dhe sipërmarrjet e vogla e të mesme informale, janë 
grupet që ndikohen më shumë.

Sa të përfshira financiarisht janë vendet e Ballkanit Perëndimor?

Në Ballkanin Perëndimor, përfshirja financiare mbetet e ulët 
krahasuar me standardet evropiane. Sipas anketimit të Bankës 
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Botërore “Indeksi i Përfshirjes Financiare”, i kryer në vitin 2014, 
vetëm 6 nga 10 të rritur kanë një llogari bankare në një institucion 
formal. Në Shqipëri, kjo shifër është më pak se 4 nga 10 të rritur 
(38%). Shifrat janë edhe më të ulëta për të varfrit dhe gratë.

Pavarësisht sistemeve bankare shumë likuide, SME-të - shtylla 
kurrizore e ekonomive të Ballkanit Perëndimor - vazhdojnë të kenë 
akses të kufizuar në kreditim, i cili shoqërohet me kosto të larta dhe 
kushte të shtrënguara kreditimi. Rreth 15% e SME-ve në rajon e 
konsiderojnë aksesin në financim si pengesën më të madhe në të bërit 
biznes (Anketimi i Sipërmarrjes, 2013), krahasuar me rreth 7% të 
sipërmarrjeve të mëdha. Për më tepër, rezultatet e anketimit tregojnë 
se më shumë se dy të tretat e investimeve në rajon u financuan nga 
fonde të brendshme. Në të njëjtën kohë, përqindja e investimeve të 
reja të financuara përmes bankave mbetet e ulët, në një mesatare prej 
15%.

Për të përmirësuar përfshirjen financiare, nevojitet një gamë më e 
gjerë instrumentesh financimi që të plotësojnë nevojat e ekonomive 
familjare dhe sipërmarrjeve. Përmirësimet në kreditim dhe raportim 
financiar do të ndihmojnë në zvogëlimin e asimetrive në informacion. 
Forcimi i infrastrukturës së sektorit financiar, si dhe i kuadrit ligjor e 
rregullator për transaksionet e siguruara dhe paaftësinë paguese mund 
të mbështesin zgjerimin e kreditimit të segmenteve të shtresave më 
pak të përfshira të popullsisë. Për më tepër, institucionet financiare 
duhet të nxiten që të zhvillojnë modele shpërndarjeje të përshtatura 
me karakteristikat e SME-ve.

Duhet gjithashtu të përmend se përparimet në teknologji mund të 
ndihmojnë shërbimet financiare të arrijnë individët me të ardhura 
të ulëta dhe kompanitë e vogla me kosto dhe rrezik më të ulët. 
Dixhitalizimi i pagesave me para në dorë ofron akses të përshtatshëm 
edhe në zonat më të largëta. Përparimet në teknologji gjithashtu sjellin 
edhe ofruesit jotradicionalë të shërbimeve financiare siç janë firmat 
e reja të huadhënies së drejtpërdrejtë, si Lending Tree apo institucione 
jofinanciare, si faqet e tregtisë elektronike eBay apo Amazon, të cilat 
ngrenë degë financimi.
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Përfshirja financiare është e lidhur me stabilitetin financiar

Ju fola për përfshirjen financiare, por si lidhet kjo me objektivin 
e Bankës Qendrore për stabilitet financiar? Një sistem financiar 
gjithëpërfshirës që mbërrin tek të gjithë qytetarët, siguron një bazë 
më të qëndrueshme dhe të diversifikuar të depozitave me pakicë dhe 
si përfundim ushtron një ndikim pozitiv në stabilitetin financiar. Por 
nga ana tjetër, një kreditim dhe mbështetje më bujare se ç’duhet, 
mund të çojnë në kriza financiare.

Gjatë hartimit dhe zbatimit të politikave të sektorit financiar, 
politikëbërësit dhe rregullatorët, duhet të gjejnë ekuilibrin e duhur që 
të nxisin sinergjitë dhe të shmangin kompromiset midis stabilitetit 
financiar dhe objektivave të përfshirjes. Dhe nga ana tjetër, 
teknologjitë dixhitale dhe rritja e institucioneve financiare jobanka 
sjellin sfida të reja rregullatore.

Gjatë hartimit dhe zbatimit të politikave të sektorit financiar, 
politikëbërësit dhe rregullatorët duhet të krijojnë një ekuilibër që nxit 
sinergjitë dhe shmang kompromiset mes objektivave të stabilitetit 
financiar dhe përfshirjes financiare.

Vendet që kanë arritur progresin më të madh drejt përfshirjes 
financiare duke ruajtur stabilitetin financiar, kanë krijuar një mjedis 
rregullator dhe të politikave, që nxit konkurrencën (që lejon bankat dhe 
jobankat), inovacionin dhe zgjeron aksesin në shërbimet financiare. 
Sidoqoftë, krijimi i kësaj hapësire inovative dhe konkurruese duhet 
të shoqërohet me masa dhe rregulla të përshtatshme për mbrojtjen e 
konsumatorit për të siguruar ofrimin e përgjegjshëm të shërbimeve 
financiare me qëllim ruajtjen e stabilitetit financiar.

Një botim i fundit i Bankës Botërore (Rreziqet dhe kthimet: 
Menaxhimi i kompromiseve financiare për rritje gjithëpërfshirëse 
në Evropë dhe Azinë Qendrore) studion ekuilibrin e duhur mes 
dimensioneve të ndryshme të zhvillimit financiar (stabilitetit, 
efikasitetit, përfshirjes dhe shtrirjes). Duke marrë parasysh 
kompromiset mes përdorimit të kredisë për individët dhe stabilitetit 
financiar, si dhe sinergjisë midis kursimeve dhe stabilitetit më të 
lartë të kompanive, studimi u rekomandon vendeve të rajonit të 
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pakësojnë pengesat për kursimet e kompanive, duke monitoruar 
nga afër rritjen e kredisë për individët.

Bashkëpunimi i Bankës Botërore me Bankën e Shqipërisë

Nga këndvështrimi ynë në Bankën Botërore, jam krenare të them 
se kemi pasur shumë vite bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, i 
cili është fokusuar në zhvillimin e balancuar të sektorit financiar që 
përmbledh stabilitetin, efikasitetin dhe përfshirjen financiare.

Banka e Shqipërisë ka treguar lidership të fortë në avancimin e 
reformave në fusha të ndryshme të përfshirjes financiare. Për 
shembull ne kemi qenë partnerë në forcimin e regjimit rregullator, 
mbikëqyrës dhe të ndërhyrjes së jashtëzakonshme (resolution regime) 
për shoqëritë e kursim-kreditit, të cilat u ofrojnë shërbime financiare 
grupeve të pashërbyera të popullsisë, kryesisht në zonat rurale. Kjo 
ka çuar në një sektor më të shëndetshëm dhe të konsoliduar. Banka 
Botërore, gjithashtu, ka mbështetur aktivisht Qeverinë për reformën 
e regjistrimit të tokës dhe pasurive, një kontribut i rëndësishëm ky 
për të shtrirë përfshirjen financiare dhe stabilitetin, por njëkohësisht 
vital për tërheqjen e investimeve.

Ne kemi mbështetur gjithashtu përpjekjet e Bankës së Shqipërisë 
për forcimin e kuadrit ligjor dhe rregullator për sistemet e pagesave 
dhe remitancat. Remitancat janë shpesh pika e hyrjes në sektorin 
financiar si për dërguesin ashtu dhe për marrësin e tyre. Ato janë 
të rëndësishme për Shqipërinë, pasi përbëjnë 8.84% të PBB-së, por 
dërgesa e tyre në Shqipëri është e kushtueshme. Për çdo 100 euro të 
dërguara si remitanca, kostoja është 8.47 euro. Programi i Pagesave 
dhe Remitancave, i mbështetur bujarisht nga SECO, synon të rrisë 
efikasitetin e pagesave me vlerë të vogël.

Kosto më të ulëta do të thotë më shumë para për përfituesit. Duke 
lidhur remitancat me llogaritë e transaksionit, ky mund të jetë një gur 
themeli për të pasur akses në produkte të tjera financiare. Programi 
gjithashtu do të ndihmojë të rritet hapësira konkurruese për ofrues 
inovativë të shërbimeve të pagesave, të rritet transparenca dhe të 
nxitet mbrojtja e konsumatorit. Banka Botërore është shumë e 
kënaqur që i mbështet këto përpjekje.
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Vitet e fundit, Banka e Shqipërisë dhe Banka Botërore kanë punuar 
ngushtësisht edhe për çështje të tjera të rëndësishme të sektorit 
financiar, me synim forcimin e stabilitetit dhe efikasitetit financiar. 
Për shembull aprovimi dhe zbatimi i një kuadri të ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme për sistemin bankar është kyçi i forcimit të 
mëtejshëm të rrjetit mbrojtës financiar në Shqipëri. Dëshiroj të 
përmend përpjekjet që synojnë zhvillimin e kuadrit të ristrukturimit 
të borxheve të korporatave në mënyrë vullnetare për zgjidhjen 
e kredive të këqija, si dhe zhvillimin e tregut të obligacioneve të 
qeverisë, nisma këto që kanë gjetur mbështetjen e Bankës Botërore.

Do të doja të falënderoja Bankën e Shqipërisë për bashkëpunimin e 
shkëlqyer. Shpresojmë të vazhdojmë të bashkëpunojmë me ju dhe 
aktorë të tjerë të sektorit financiar në vend, në të mirë të reformave 
aktuale në sektorin financiar lidhur me përfshirjen, stabilitetin dhe 
efikasitetin financiar.

Faleminderit!
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PANELI I GUVERNATORËVE: 

TREGJET FINANCIARE, 
PËRFSHIRJA FINANCIARE 

DHE ROLI I RËNDËSISHËM 
QË KANË PËR ZHVILLIMET E 
ARDHSHME NË STABILITETIN 

MAKROEKONOMIK DHE 
FINANCIAR

Ky panel do të diskutojë mbi rolin e tregut financiar dhe infrastrukturën e tij, 
në veçanti rolin e “hallkave” që mungojnë (tregu i parasë, fondet e pensioneve, 
fondet reciproke, etj., dhe segmente të tjera të tregut) dhe prezantimit të risive 
teknologjike në tregun financiar “FinTech”, në zhvillimet aktuale në lidhje 

me rreziqet, qëndrueshmërinë dhe efektshmërinë e politikave monetare dhe të 
stabilitetit financiar. 

Moderator: Jens Bastian, Konsulent ekonomik i pavarur

Panelistët:
 Gent Sejko, Guvernator, Banka e Shqipërisë

Belma Čolaković, Kryeekonomiste, Banka Qendrore e Bosnje dhe Hercegovinës
Fehmi Mehmeti, Guvernator, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Radoje Žugić, Guvernator, Banka Qendrore e Malit të Zi 
Aneta Krstevska, Kryeekonomiste, Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë
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Jens Bastian: Zonja dhe zotërinj, pas kësaj dreke jashtëzakonisht 
të bollshme, le t’i kthehemi përsëri diskutimeve tona me panelin e 
fundit të kësaj konference. Paneli mban një titull mjaft ambicioz, të 
cilin do ta përmbledh shkurtimisht. Ai fokusohet te tregjet financiare, 
përfshirja financiare, dhe roli i tyre në zhvillimet e ardhshme në dy 
aspekte të stabilitetit: makroekonomik dhe financiar. Kemi një panel 
të përfaqësuar më së miri, njëherazi sfidues dhe ambicioz për të 
diskutuar mbi këto çështje. Sikurse dëgjuam edhe në dy panelet e 
mëparshme, është mjaft e rëndësishme ta vazhdojmë këtë diskutim 
dhe të identifikojmë më tej elementet e rrezikut, të etiketuar si rrezik 
dhe qëndrueshmëri e rrezikut. 

Sot, kemi pesë panelistë të nderuar, disa prej të cilëve kanë folur, 
siç është në të djathtën time Guvernatori Sejko. Fatkeqësisht, 
Guvernatori i Bankës së Bosnje Hercegovinës, nuk mundi të vinte, 
pasi i duhej të paraqitej me urgjencë në Parlament për një çështje 
ligjore, por ka dërguar përfaqësuesen tij. 

Mirëpresim	 zj.	 Belma	Čolaković,	 kryeekonomiste,	 e	 cila	 ia	 doli	 të	
vinte me gjithë njoftimin në moment të fundit. Faleminderit që jeni 
sot këtu! Pesë panelistët do të kenë në dispozicion dhjetë deri në 
dymbëdhjetë minuta për të treguar qëndrimet e tyre për një sërë 
çështjesh, të cilat po i përmbledh shkurtimisht. Ata janë të lirë të 
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zgjedhin nëse dëshirojnë të përqendrohen në njërën prej tyre apo në 
të gjitha. 

Çështjet fokusohen në rolin e segmenteve të tregut financiar që 
mungojnë, të cilat u diskutuan dhe në panelin e mëparshëm, para 
drekës, për shembull për sa i përket elementeve, si: tregjet e parasë, 
fondet e pensioneve, fondet e përbashkëta, por gjithashtu çmimi i 
rrezikut, zbutja e rrezikut.  Dëgjuam gjerësisht nga kolegë të ndryshëm 
të Bankës së Shqipërisë se si po zhvillohen aktualisht proceset e 
zbutjes. Por e gjitha kjo kërkon një kuadër ligjor, një arkitekturë 
institucionale dhe rregullative. Ftojmë panelistët ta analizojnë këtë 
element. Në fund, siç e dëgjuam në panelin para drekës, nga Linda, 
përfaqësuesja e Bankës Botërore, për çështjet e përfshirjes financiare, 
ashtu si dhe sugjeron fjala, përshin gjithashtu aspekte të mungesës së 
aksesit në instrumentet financiare dhe në aspektet bazë të zotërimit 
të llogarive bankare, por dhe kulturën financiare. 

Si moderator, puna ime kryesore është të lejoj të tjerët të flasin, 
prandaj ftoj Guvernatorin Sejko të japë mendimet e tij për disa apo 
për të gjitha aspektet. Zoti Guvernator, radha juaj ju lutem! 

Guvernatori Sejko: Shumë faleminderit! Temat që sapo përmendët 
prekin një gamë të gjerë çështjesh thelbësore, për të cilat mund 
të diskutojmë gjatë. Megjithatë, do të përpiqem t’i përgjithësoj 
komentet e mia dhe të fokusohem në çështjet më të rëndësishme 
sipas këndvështrimit të Bankës së Shqipërisë, lidhur me sfidat që 
kemi hasur dhe me përvojën tonë të kohëve të fundit. 

Tashmë e kam theksuar - diçka që u diskutua edhe nga kolegë të tjerë 
- se sektori bankar zë peshën kryesore të ndërmjetësimit financiar në 
Shqipëri, llogaritur në rreth 90% të sistemit financiar në vend. Pjesa 
tjetër, prej 10%, përfaqësohet nga institucionet financiare jobanka, 
të cilat tashmë po bëjnë një punë domethënëse. Ndërsa veprojnë 
kryesisht në zonat rurale, ato po rriten dhe po zgjerohen; megjithatë, 
mund t’u duhet më shumë kohë për të zgjeruar pjesën e tyre të tregut.
Në këtë kontekst, bankat po luajnë rolin kryesor në ofrimin e një 
game të gjerë produktesh. Së pari, në terma të kreditimit, ato japin një 
kontribut kyç në rritjen ekonomike, duke ndihmuar si ndërmarrjet 
dhe individët. Përveç kësaj, në 10 vitet e fundit, bankat e kanë zgjeruar 
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gamën e produkteve financiare që ofrojnë. Kjo tendencë daton rreth 
vitit 2000, shumë kohë para se të fillonte kriza e fundit financiare. 

Pas privatizimit të bankave të mëdha shtetërore, konkurrenca në 
sektorin bankar ka qenë shumë e fortë dhe produktive. Si rrjedhojë, 
kemi pasur një efekt pozitiv në tregun tonë, i cili është materializuar në 
rritje të kredisë. Pas privatizimit të bankës më të madhe në Shqipëri, 
banka të tjera hynë në tregun tonë dhe nisën të konkurronin me 
njëra-tjetrën në segmentin e kredisë. Për më tepër, konkurrenca ishte 
e pranishme edhe në segmente të tjera të tregut financiar. 

Si rezultat, gjithmonë e më shumë, individët nisën të hapin llogari 
bankare, megjithëse numri i këtyre llogarive mbetet shumë i ulët. 
Pavarësisht progresit të dukshëm në 15 vitet e fundit, siç u theksua në 
sesionin e mëngjesit, na mbetet ende shumë për të bërë në lidhje me 
përfshirjen financiare. Aktualisht, vetëm 6% e popullsisë zotëron një 
kartë krediti, 22% një kartë debiti dhe rreth 38% një llogari bankare. 
Kështu, mund të shohim se ka një potencial të madh për industrinë 
bankare që të gjenerojë veprimtari për bankingun për individë dhe 
produktet bankare. 

Lidhur me përfshirjen financiare, ndonëse, nga njëra anë, është 
bërë progres i vazhdueshëm, nga ana tjetër ende mbeten shumë 
pengesa. Shumë banka kanë hasur vështirësi në strategjitë e tyre të 
administrimit të rrezikut. Kriza në Eurozonë ka sjellë një numër 
problemesh. Shumë banka e kanë reduktuar veprimtarinë, duke e 
ulur kështu nivelin e kreditimit për ekonominë. Kjo lidhej me një 
rritje të raportit të kredive me probleme, i cili në një moment të 
caktuar arriti në rreth 25% në Shqipëri. Kjo shifër ishte alarmuese. Si 
rrjedhim, u detyruam të përgatisnim një plan veprimi të detajuar, i cili 
do të përfshinte të gjithë aktorët që do të kontribuonin në objektivin 
e përbashkët për uljen e nivelit të kredive me probleme. 

Analizat tona kanë identifikuar një numër problemesh që duhet të 
trajtoheshin dhe të zgjidheshin, përfshirë çështje rregullative, probleme 
ligjore, fiskale, si dhe çështje të tjera me më pak peshë. Fatmirësisht, 
ia kemi dalë të ulim raportin e kredive me probleme në 14.8% dhe 
jemi optimistë për rënien e mëtejshme të këtij raporti. Si rrjedhim, 
kjo do të sillte rritje të optimizmit të bankave tregtare, me qëllim që 
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të vazhdojnë ta kreditojnë ekonominë. Pas asaj rënieje të raportit të 
kredive me probleme, kemi parë një rritje pozitive të kredisë prej 3%.

Nuk do të doja të diskutoja për politikën monetare në më shumë 
detaje, pasi nuk është kjo tema e sotme; por një lajm i mirë, që kemi 
ne si bankë qendrore, është se kemi përjetuar një normë më të lartë 
rritjeje të kredisë në monedhën vendase, prej mesatarisht 10%. Në 
të kundërt, rritja e kredisë në monedhë të huaj është në territor 
negativ. Kjo është gjë e mirë për sa i takon mbrojtjes nga rreziku i 
kursit të këmbimit në shlyerjen e kredisë në të ardhmen. Ky është një 
rezultat i drejtpërdrejtë i qëndrimit lehtësues të politikës monetare të 
Bankës së Shqipërisë. Normat e interesit kanë ardhur në rënie, dhe 
kreditë e ofruara në monedhën vendase janë më të volitshme dhe më 
tërheqëse për klientët e bankave. 

Megjithatë, prania e një niveli të konsiderueshëm euroizimi në 
ekonominë tonë kufizon transmetimin e qëndrimit të politikës sonë 
monetare dhe efektet e saj. Përkundrejt kësaj panorame, banka 
qendrore ka hartuar në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë - 
Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore - një strategji 
për deeuroizimin. Ndonjëherë plani për deeuroizim keqkuptohet. 
Madje as disa analistë nuk duken se e kuptojnë atë si duhet. Ata 
thonë se, meqenëse Shqipëria është në rrugën drejt integrimit në BE, 
procesit të pranimit në të, si dhe drejt përdorimit të monedhës euro, 
atëherë përse na nevojitet ta luftojmë euron?

Për vetë arsyen se jemi në rrugën drejt euros, ne po përgatisim 
strategjinë e deeuroizimit. Na duhet të rrisim efektet dhe 
transmetimin e politikës sonë monetare; prandaj, sa më shumë që 
monedha kombëtare mbizotëron tregun, aq më shumë politika jonë 
monetare transmetohet në procesin kreditues dhe në ekonomi. 
Ndërkohë, sistemi financiar do të ishte më i qëndrueshëm dhe, 
në këtë kontekst, mund të përshpejtohen rritja ekonomike dhe 
konvergjenca. Vendimmarrësit mund të vendosin fare lehtë, në një 
moment, që të përdoret euro, por procesi do të zgjaste me vite, 
ndoshta dekada, për t’u zbatuar në ekonomi. Ne do të jemi gati të 
bëhemi anëtarë të Eurozonës, dhe ekonomia shqiptare do të jetë 
mjaftueshëm konkurruese për të përdorur euron si monedhë të saj, 
vetëm në fund të procesit.
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Baka e Shqipërisë ka ndërmarrë edhe shumë masa të tjera lidhur me 
zhvillimin e sistemit financiar dhe ruajtjen e stabilitetit financiar në 
vend. Ne e përshpejtuam këtë proces dy vjet më parë, në kuadrin 
e krizës së sistemit bankar grek, krizë e cila vërtet na preku, madje 
preku të gjithë rajonin. Kuptuam se duhet të ishim më të përgatitur, 
veçanërisht nga këndvështrimi ligjor, për të përballuar situata stresi 
që mund të përhapen nga kriza. Në këtë drejtim, miratuam ligjin 
“Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka 
në Republikën e Shqipërisë” dhe krijuam në Bankën e Shqipërisë, 
Departamentin për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme.

Më herët, Banka e Shqipërisë kishte krijuar Departamentin e 
Stabilitetit Financiar; kështu që ishim në gjendje të vepronim disi më 
shpejt në trajtimin e rreziqeve të tregut. Pra, në këtë pikë, kemi qenë 
të përgatitur dhe u kemi rezistuar mirë situatave të stresit. Sektori 
bankar ka qenë mjaft i qëndrueshëm. 

Pavarësisht nivelit të lartë të kredive me probleme, bankat ishin 
të afta të ruanin një normë të përshtatshme të mjaftueshmërisë 
së kapitalit. Asnjë nga bankat nuk ishte nën kapital; me të vërtetë 
të gjitha ishin të mirëkapitalizuara. Norma e mjaftueshmërisë së 
kapitalit, në Shqipëri, është mesatarisht rreth 16% dhe bankat janë 
tejet likuide. Por likuiditeti i tepërt është kosto për bankën. Nga 
njëra anë, është pozitiv për shëndetin e bankës, nga ana tjetër nuk 
është i shëndetshëm për efektivitetin. Gjatë gjithë këtyre viteve, 
jemi përpjekur të diskutojmë me kolegët, zhvendosjen e fokusit të 
strategjive drejt industrive që paraqesin potencial më të lartë dhe më 
pak rreziqe për sektorin bankar, me qëllim përkthimin e likuiditetit të 
tepërt në kredi, në financim bankar për ekonominë. Megjithëse kjo 
nuk është një detyrë e lehtë, ka pasur progres. 

Siç u theksua më parë, ekonomia jonë vuan nga një normë shumë 
e ulët depërtimi të shërbimeve bankare tek individët. Përfshirja 
financiare është mjaft e rëndësishme. Disa studime ekonomike kanë 
treguar se sa më i zhvilluar dhe i sofistikuar të jetë tregu, aq më shpejt 
rritet dhe zhvillohet një vend. Duke parë tendencën aktuale, është e 
qartë se jemi vonë krahasuar me ekonomitë e zhvilluara; por, nga ana 
tjetër, kjo duhet parë jo vetëm si pengesë por edhe si mundësi. Kjo do 
të thotë se ka potencial të madh për rritje ekonomike, dhe përfaqëson 
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një mundësi për ta zgjeruar aktivitetin, për të arritur individët dhe 
të gjithë shtrirjen demografike, duke mundësuar kështu rritjen e 
përdorimit të instrumenteve dhe shërbimeve financiare ekzistuese, 
por dhe futjen e atyre të reja. Ndërkohë, ka shumë punë për ne si 
rregullatorë dhe mbikëqyrës për t’i rregulluar këto instrumente dhe 
segmente të reja të tregut. 

Përderisa sektori bankar, siç u përmend më herët, është kanali kryesor 
që jep kredi dhe ofron produkte për individët dhe bizneset, ne jemi 
përpjekur dhe kemi bashkëpunuar me agjenci të tjera rregullatore në 
Shqipëri (si Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Qeveria, Ministria e 
Financave dhe e Ekonomisë, Agjencia për Sigurimin e Depozitave 
dhe agjenci të tjera), për të nxitur dhe për t’i bërë më tërheqëse 
segmentet e tjera të tregjeve të kapitalit. 

Tregu i kapitalit nuk ka qenë aspak aktiv gjatë periudhës së tranzicionit 
në Shqipëri. Bursa e Shqipërisë u krijua diku në vitet 1993-94. 
Atëherë u mendua se duke krijuar bursën do të kishim tregje të lira 
kapitali funksionale dhe se tregu mund të rritej e të bëhej efektiv. U 
provua që e kishim tërësisht gabim, pasi bursa nuk funksionoi fare 
për shumë arsye, ndër to, më kryesorja për shkak të informalitetit. 
Me atë nivel të lartë informaliteti që kishim në vend, nuk mund të 
kishim një bursë aktive. Së fundmi, po përpiqemi të riaktivizojmë 
bursën nëpërmjet nismave private. Është shumë e rëndësishme të 
aktivizohet tregu dytësor dhe të gjallërohen tregjet e kapitalit. Kemi 
nevojë të kemi më shumë tregje gjithëpërfshirëse. 

Gjatë sesionit të paradites, theksova se sektori bankar nuk mund 
t’i zëvendësojë segmentet e tjera të sektorit financiar. Si individët 
dhe ndërmarrjet kanë nevojë për alternativa të tjera investimi. Bankat 
janë mjaft konservative; nga njëra anë, ky qëndrim është pozitiv, por 
nga ana tjetër, ky qëndrim për të mos ndërmarrë rrezik i bën ato 
të zbatojnë kritere mjaft të shtrënguara për kredinë. Veçanërisht 
pas krizës, ato i kanë shtrënguar kriteret e rrezikut, pasi u duhej të 
vepronin në atë mënyrë. Bankat u përballën me një rritje drastike 
të raportit të kredive me probleme, jo vetëm në Shqipëri, por në të 
gjithë rajonin dhe në Eurozonë. Bankat u shokuan, ato u përballën 
me një situatë tjetër, pasi nuk po preferoheshin më si partner biznesi. 
Para krizës, bankat rendnin të rrisnin objektivat dhe buxhetin me 
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qëllim që të gjeneronin fitime dhe të zgjeronin portofolet. Por, në 
një moment të caktuar panë se një pjesë e mirë e portofoleve të 
tyre po ktheheshin në kredi me probleme. Atëherë, ato i shtrënguan 
menjëherë kriteret për rrezikun. 

Në atë situatë, klientët e bankave, domethënë individët dhe 
ndërmarrjet, mbetën pa shumë alternativa të tjera financimi. 
Veçanërisht, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, mikro-ndërmarrjet 
dhe bizneset familjare nuk mundeshin të merrnin një kredi bankare, 
pasi nuk u dukej tërheqëse. Përkundrazi, ata hasën në procedura të 
vështira burokratike dhe të pavolitshme nga sektori bankar. Kështu 
që u duhej ose të gjenin alternativa të tjera në tregjet informale, ose 
të mos merrnin financim e ta mbyllnin fare aktivitetin. 

Nga ana tjetër, jemi në një situatë ku tregu ka likuidet të bollshëm, 
por ka dhe një mospërputhje likuiditeti. Me qëllim zgjidhjen e kësaj 
mospërputhjeje të likuiditetit, rritjen e fitimit dhe përmirësimin e 
konkurrencës në treg, është e domosdoshme të aktivizojmë segmente 
të tjera të tregut financiar dhe instrumente alternative, më tërheqëse 
për individët, mikro-ndërmarrjet dhe për ndërmarrjet e vogla e të 
mesme. Ne po bëjmë përpjekje në këtë drejtim, por duhet kohë; nuk 
është diçka që mund të bëhet në një ditë. Është një sfidë që duhet 
ndjekur hap pas hapi. Por, së pari, është e rëndësishme të fillohet. 

Informaliteti ka qenë i zakonshëm në Shqipëri, por nismat e fundit 
po përpiqen ta kufizojnë. Për aq kohë sa nuk e trajtojmë atë - por e 
marrim si të mirëqenë, duke supozuar se është shumë i madh për t’u 
trajtuar - problemi me informalitetin nuk do të zgjidhet kurrë. Ndërsa 
ndërmarrim hapa për ta luftuar informalitetin dhe për të aktivizuar 
segmente të tjera financiare, jemi të sigurt se klientët e bankave do të 
mund të kenë akses në alternativa të ndryshme investimi. 

Përveç këtyre sfidave, edukimi financiar në Shqipëri është në nivele 
shumë të ulëta. Banka qendrore po bën përpjekje të dukshme për 
të kontribuar me të gjithë instrumentet e mundshme, por ky nuk 
është një objektiv që realizohet lehtë. Ne e kemi zgjeruar rolin e 
bankës qendrore përtej atij të edukimit për politikën monetare 
dhe stabilitetin e çmimeve, për të përfshirë edhe diskutimin rreth 
produkteve financiare dhe përshkrimin e tyre, pasi janë të ndërlikuara 
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dhe të vështira për t’u kuptuar. Së pari, fokusi është te prezantimi 
i produkteve të thjeshta, si depozitat dhe llogaritë e kursimeve, si 
dhe shpjegimi i koncepteve bazë të financave si kursimet, buxhetimi, 
normat e interesit dhe inflacioni. Bankat tregtare po luajnë një rol të 
rëndësishëm në nxitjen e edukimit, jo sepse edukimi financiar është 
objektiv i tyre në vetvete, por thjesht duke ushtruar veprimtaritë e 
tyre, veçanërisht përmes bankingut për individët. Gjithashtu, ndërsa 
konkurrojnë me njëra-tjetrën në treg, ato njëkohësisht i informojnë 
agjentët e tregut për produktet e tyre. Hap pas hapi, njerëzit po 
bëhen gjithnjë e më të edukuar financiarisht; por, duke qëndruar në 
nivelin 38%, indeksi i përfshirjes financiare në vend është ende i ulët. 

Prandaj, ka potencial të lartë që bankat të punojnë më shumë, dhe 
banka qendrore ka ende shumë punë për të bërë për sa i përket 
edukimit financiar. Për më shumë, bankat duhet të luajnë rolin e 
tyre në këtë drejtim. Marrëdhëniet me publikun dhe veprimtaritë e 
marketingut, për shembull, nga bankat tregtare janë një instrument i 
përsosur për edukimin financiar. Ndërsa përpiqen të shesin produktet 
bankare, ata shpjegojnë se për çfarë shërben produkti dhe njerëzit e 
kuptojnë se çfarë është një kredi, depozitë, policë sigurimi, etj. 

Ka shumë punë për të bërë, por e rëndësishme është se jemi në 
rrugën e duhur, dhe se ekonomia në rajon po rritet dhe ka sinjale për 
rritje ekonomike në Eurozonë. Kur tregjet shohin sinjale të rritjes 
ekonomike, ata fillojnë të qetësohen dhe të mendojnë në mënyrë më 
racionale. Në një situatë të paqartë, askush nuk mendon të bëjë biznes, 
por përkundrazi mendojnë të ulin rrezikun në portofolet ekzistuese. 
Gjatë kësaj kohe, kemi qenë mjaft të kujdesshëm në rregullimin e 
rrezikut, domethënë lidhur me aspektet rregullatore. Nga ana tjetër, 
jemi përpjekur të promovojmë tregun, së bashku me rregullimin, për 
të nxitur iniciativa të caktuara për aktivizimin e të gjitha segmenteve 
të tregut financiar në bashkëpunim me industrinë bankare dhe gjithë 
aktorët përkatës. Përmes këtyre veprimeve, shpresojmë të përshpejtojmë 
procesin e integrimit dhe konvergjencës drejt BE-së, pasi, ritheksoj, sa 
më i zhvilluar të jetë tregu financiar, aq më e shpejtë do të jetë norma e 
rritjes ekonomike dhe më e lartë mirëqenia e qytetarëve. 

Këtu do ta ndalja diskutimin tim mbi çështjet e trajtuara.
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Jens Bastian: Faleminderit Guvernator Sejko! Është një mbyllje 
e përsosur për mirëqenien e tregjeve dhe të qytetarëve. Kjo është 
arsyeja përse ndodhemi këtu, dhe kjo është arsyeja për të cilën po 
bisedojmë sot me njëri-tjetrin. Tani, dëshiroj t’ia kaloj fjalën Belmës, 
që të ndajë pikëpamjet e saj si kryeekonomiste në Bankën Qendrore 
të Bosnje-Hercegovinës.

Belma Čolaković: Së pari, ju faleminderit për ftesën dhe urime për 
organizimin e kësaj konference të mrekullueshme. Edhe një herë do 
të	doja	të	transmetoja	ndjesën	e	Guvernatorit	Softić,	të	cilit	iu	desh	
ta anulonte pjesëmarrjen në këtë konferencë në momentin e fundit. 
Do të përpiqem ta zëvendësoj denjësisht dhe të paraqes prezantimin 
që Guvernatori dërgoi disa ditë më parë pranë sekretariatit të 
konferencës. Prezantimi përqendrohet në pikat kryesore që 
dëshirojmë të ndajmë me ju për sa i përket infrastrukturës së tregut 
financiar, hallkat e munguara, etj. 

Gjatë prezantimit, do të paraqes edhe këndvështrimin tim për çështje 
të ndryshme. Ndaj, mbani parasysh se nuk është domosdoshmërish 
opinioni i bankës qendrore, por është mendimi im personal.

Ndërsa përpiqemi të gjejmë një përgjigje për pyetjen se përse sistemet 
tona financiare janë në këtë fazë zhvillimi, do ta nisja nga gjendja 
e strukturës së sistemit financiar në Bosnje-Hercegovinë. Nuk do 
të ndalem në shumë detaje, por do ta trajtoj nga këndvështrimi i 
segmenteve të sistemit financiar, ndërmjetësuesve financiarë e 
lidhjeve midis tyre, si dhe kuadrit ligjor ekzistues. 

Sistemi ynë financiar, për nga struktura, është identik me sisteme të 
tjera në botë. Ne kemi një monedhë kombëtare, sisteme pagesash, 
ndërmjetësues financiarë dhe rregullatorët e mbikëqyrësit e tyre, si 
dhe tregje financiare dhe rregullatorët e mbikëqyrësit e tyre. 

Në Bosnje-Hercegovinë, në total kemi mbi 120 ndërmjetësues 
financiarë. Aktivet e sektorit financiar, në vitin 2016, llogariteshin në 
rreth 14.5 miliardë euro, prej të cilave rreth 90%, ashtu si në rastin e 
Shqipërisë, zotërohen nga bankat tregtare. Megjithatë, nuk kemi shoqëri 
të kursim-kreditit, nuk kemi as banka investimi. Disa prej arsyeve 
për këtë mungesë janë historike, dhe disa të tjera lidhen me nivelin 
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e zhvillimit ekonomik. Disa prej tyre do t’i trajtoj gjatë prezantimit. 
Gjithsesi, nëse jeni të interesuar të dini më shumë mbi këto zhvillime, 
mund t’u përgjigjem pyetjeve tuaja më vonë gjatë kohës për diskutime. 

Rregullatorët janë në nivel entiteti, në atë nënshtetëror, dhe të 
koordinuar në rang vendi, me përjashtim të ndërmjetësuesve të 
tregjeve të bursave, të cilët janë vetëm në nivel nënshtetëror. 

Për sa u përket tregjeve financiare dhe rregullatorëve të tyre, për 
shkak të një strukture shtetërore të ndërlikuar, ne kemi dy prej secilës 
nga bursat (në nivel nënshtetëror), Komisionet e Letrave me Vlerë 
dhe Këmbimit, dhe regjistrat e Letrave me Vlerë. Aktiviteti kryesor 
në këto bursa është, veçanërisht gjatë viteve të fundit, i drejtuar nga 
sektori qeveritar, kryesisht nëpërmjet emetimeve primare të borxhit 
në nivel entiteti. Bankat zakonisht i blejnë këto emetime dhe i 
mbajnë deri në maturim. Veprimtaria e tregut sekondar pothuajse 
nuk ekziston. Këtë e shohim si problem madhor për stabilitetin 
financiar, pasi nënkupton se borxhi i qeverisë regjistrohet me vlerë 
kontabël në bankat tregtare, dhe jo me vlerë tregu. Ne kemi një treg 
relativisht jo aq të zhvilluar të operacioneve spot, si dhe të këmbimit 
valutor, dhe nuk kemi treg të derivateve financiare. 

Lidhur me kuadrin ligjor, ashtu si në çdo sistem tjetër financiar, 
kemi ligjin për bankën qendrore. Përveçse për monedhën, ai është 
me rëndësi edhe për sistemin e pagesave. Mekanizmat e sistemit të 
pagesave rregullohen më tej sipas direktivave të bankës qendrore. 
Ligjet për bankat kanë të gjitha standardet dhe elementet e nevojshme, 
përfshirë kërkesën për kapitalin minimal, përshtatshmërinë e aktorëve 
kryesorë dhe të strukturës drejtuese, rrethanat kur mund të revokohet 
një licencë, autorizimin për të mbledhur depozita dhe për të dhënë 
kredi, detyrimet lidhur me mbikëqyrjen e kujdesshme të bankave 
dhe detyrimet në aspektin e luftës kundër pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit. Ligje të tjera, që rregullojnë funksionimin e 
sektorit bankar, janë: ligji për bankën qendrore, ligji për sigurimin e 
depozitave dhe ligjet e entiteteve për agjencitë bankare. 

Në mënyrë të ngjashme, ligjet për tregjet e kapitalit dhe bursat, 
përfshirë ato për regjistrat e letrave me vlerë dhe ndërmjetësuesit, 
kanë të gjitha elementet standarde. Disa ligje të tjera janë ato për 
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bankat dhe investuesit institucionalë, ligji për korporatat dhe ligjet 
për administrimin e borxhit publik.

Dy gjëra të rëndësishme duhen vënë në dukje këtu. Ne nuk kemi 
asgjë përtej Shtyllës 1 lidhur me sistemin e pensioneve. Ekziston 
vetëm sistemi shtetëror i detyrueshëm i pensioneve, që do të thotë 
se nuk kemi investitorë të mëdhenj vendas, veçanërisht në tregjet e 
kapitalit. Gjithashtu, agjencitë e sigurimeve janë të kufizuara për sa 
i përket investimit të tyre, pasi ligji jonë u lejon të investojnë vetëm 
në letra me vlerë të brendshme dhe të mbajnë depozita në bankat 
tregtare. Përveç se është një faktor kufizues në zhvillimin e sistemit 
financiar, ai është një tjetër burim i madh rreziku potencial për 
stabilitetin financiar, për shkak të kësaj lidhjeje të madhe gjysmë të 
fshehur midis bankave tregtare dhe sektorit të sigurimeve.

Nisur nga gjithë sa përmenda deri më tani, duket qartë se rreziqet 
në sistemin bankar mund të jenë potencialisht të nënvlerësuara, 
pasi letrat me vlerë të qeverisë janë më së shumti të vlerësuara me 
çmime kontabël, jo me çmime tregu, dhe instrumentet për zbutjen 
e rreziqeve të tjera në sektorin bankar janë mjaft të pakta. Për më 
tepër, për shkak të mbizotërimit të bankave në sistemin financiar, 
dhe mungesës së investitorëve të mëdhenj vendas, nuk ka një 
vlerësim të besueshëm të rrezikut të kredisë për kompanitë vendase. 
Bankat tregtare nuk kanë stimul që të kontribuojnë në zhvillimin e 
tregjeve të aksioneve, pasi nëse kompania do ta emetonte borxhin 
në bursë, do të kishte më pak punë për bankat. Meqenëse aktualisht 
në Bosnje-Hercegovinë, bankat janë investitorët e vetëm të mëdhenj 
mjaftueshëm për të blerë çdo emetim të mundshëm, kjo do të thotë 
se norma e kërkuar e kthyeshmërisë (yield-i) do të ishte pranë normës 
së interesit të vendosur nga banka. Prania e investitorëve të huaj në 
tregjet financiare është mjaft e dobët, çka mund të mos jetë pozitive 
nga këndvështrimi i rritjes ekonomike, por nënkupton edhe rrezik 
më të ulët për një mbivlerësim të paqëndrueshëm të monedhës 
vendase. 

Mendoj se arsyet kryesore përse kemi një infrastrukturë të tillë të dobët 
të tregut financiar në vendet në zhvillim lidhen me fazën e zhvillimit 
të vendit, e cila ndikon nivelin e të ardhurave të disponueshme dhe 
me disa çështje historike. 
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Për të ilustruar këndvështrimin tim, në grafikun më lart, kam 
paraqitur këtu konsumin individual aktual për vitin 2016 për vendet 
BE28, EMU19, Maqedoni, Mal i Zi, Shqipëri, Serbi dhe Bosnje-
Hercegovinë; janë paraqitur gjithashtu dhe shpenzimet sipas llojeve. 
Shpenzimet normale, të shprehura në përqindje të PBB-së, në 
rajon, janë shumë më të larta se sa në BE. Kjo është pasojë e një 
norme mjaft më të ulët të PBB-së nominale, në rajon. Megjithatë, 
nëse shikoni grafikun në të djathtë, shpenzimet e një individi të 
zakonshëm në rajon, për veshje, këpucë, shëndet, transport ose 
për shërbime utilitare dhe mirëmbajtje individi, janë afërsisht në të 
njëjtin nivel me BE-në. Kjo mund të nënkuptojë se në rajon ka një 
prani të lartë të çmimeve të administruara dhe ndikim nga qeveria. 
Por shikoni fraksionin e PBB-së së konsumuar për ushqime dhe pije. 
Boshnjakët nuk konsumojnë 4 herë më shumë se qytetarët e BE-
së; arsyeja është thjesht se të ardhurat mesatare janë shumë më të 
ulëta se sa në BE. Kështu që, kur ka njerëz që shpenzojnë 90% të 
asaj që fitojnë në vend, për nevojat bazë, hapësira për zhvillimin e 
instrumenteve shumë të ndërlikuara dhe veprimtari të lartë në tregje 
është shumë e kufizuar. 

Gjithashtu, le të mos i harrojmë faktorët e tjerë. Folëm për faktorin 
rregullator në sistemin financiar, por çfarë mund të themi për ligjet 
tregtare dhe mënyrat e regjistrimit e të administrimit të kompanive, 
si dhe për mbrojtjen e konsumatorit në sistemin financiar? 
Përfaqësuesja e Bankës Botërore i trajtoi disa nga këto çështje 
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në sesionet e mëparshme. Për më tepër, mbrojtja e të drejtave të 
kreditorëve dhe sistemet e administrimit të paaftësisë paguese janë 
mekanizmat që sigurojnë metoda të efektshme, transparente dhe të 
besueshme për mbledhjen e borxhit, përfshirë marrjen e kolateralit. 
Në vende si Bosnje-Hercegovina, është shumë e vështirë të mbyllësh 
një kompani, çka përbën një pengesë për funksionimin e duhur të 
sistemit financiar. Aksesi për kredi dhe të drejtat e pronësisë janë 
gur themeli për zhvillimin e instrumenteve financiare të ndërlikuara. 
Ndërkohë, procesi i ndryshimit të pronësisë mbi tokën është shumë 
i ngadaltë në Bosnje. 

Në fund, të mos harrojmë sistemin gjyqësor. Njerëzit duan një sistem 
të paanshëm, të parashikueshëm dhe eficient. Ne nuk e kemi këtë në 
Bosnje-Hercegovinë. Procedurat për zgjidhje jashtë gjykate janë të 
dobëta dhe pothuajse nuk ekzistojnë. Meqenëse nuk kemi gjykata 
për çështje tregtare, gjykatat janë të mbingarkuara me të gjitha rastet 
e paaftësisë paguese të kompanive që përpiqen të shpërbëhen, apo 
me çështje të kredisë, etj.

Për sa i përket kulturës dhe përfshirjes financiare, asnjëra prej tyre 
nuk është në nivel shumë të lartë. Goditjet makroekonomike, të vitit 
2008, treguan një nivel tejet të ulët të kulturës financiare, dhe ashtu 
siç e trajtoi edhe Guvernatori Sejko, ne ende duhet t’u mësojmë 
njerëzve si t’i lexojnë kontratat, përfshirë kontratat me bankat: çfarë 
do të thotë ajo që është shkruar në to; çfarë do të thotë norma e 
interesit, dhe cilat janë pasojat në rast të shkeljes së kontratës. 
Fatkeqësisht, pjesës më të madhe të njerëzve që njoh unë, të cilët 
punojnë në programet e edukimit financiar në Bosnje-Hercegovinë 
- tashmë kemi disa programe dhe banka qendrore bën pjesë në disa 
prej tyre - u duhet t’u mësojnë njerëzve si të hartojnë një buxhet me 
pagën e tyre, si të planifikojnë shpenzimet dhe aftësi të tjera bazë për 
administrimin e financave personale. 

Për sa i përket përfshirjes financiare, ne nuk po flasim vetëm për 
numrin e depozitave në bankat tregtare, pasi të gjithë të punësuarit 
zyrtarisht dhe pjesa më e madhe e popullsisë në pension kanë të 
paktën një llogari bankare. Kjo do të thotë se numri i përdoruesve 
të produkteve bankare tradicionale është në rritje. Po flasim për 
mundësinë e financimit të bizneseve të reja, që të përfshihen më 
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shumë e të ngjiten më lart, kur bëhet fjalë për shërbimet e sektorit 
bankar apo atij financiar. Vlerësimet tregojnë se përdoruesit e 
internetit, në vitin 2016, përbënin vetëm rreth 61.6% të popullsisë. 
Pjesa më e madhe e tyre e përdorin për Facebook, Instagram dhe 
rrjete sociale; shumë pak prej tyre e përdorin për edukim financiar. 
Sipas Censusit, në vitin 2013, mbi 14% e popullsisë është mbi 65 vjeç. 
Vitet e fundit, popullsia po plaket me shpejtësi nga largimet masive 
të të rinjve dhe normat negative të rritjes së popullsisë. Gjithashtu, 
kemi një normë të lartë të popullsisë joaktive - vetëm 42.8% e fuqisë 
punëtore në Bosnje-Hercegovinë është aktive - dhe 38% e popullsisë 
së aftë për punë ka arsim fillor ose në nivel më të ulët. Kështu, kur 
mendojmë ta hapim derën e sistemit financiar për të gjitha llojet e 
mundshme të produkteve, duhet të kemi parasysh se si duket sistemi 
dhe cilat janë karakteristikat sociale. 

Me rritjen e kulturës financiare, përfshirja financiare mund të 
rritet përmes nxitjes së praktikave për të pranuar pagesa nëpërmjet 
internetit dhe telefonisë celulare nga dyqanet e vogla, fermat apo 
tregtarët; zhvillimit të platformave që mundësojnë investimet në 
biznese të reja, ose nxitin kreditimin nëpërmjet internetit (peer to 
peer lending - P2P) apo huadhënien për bizneset e vogla. Në Bosnje-
Hercegovinë, ka shumë organizata jofitimprurëse që mbështesin të 
rinjtë ose sipërmarrësit e rinj, shpesh nëpërmjet të ashtuquajturit 
“investim i engjëllit” (Angel investment), si dhe disa kompani të 
specializuara në financimin e kompanive fillestare të TI-së. 

Duket qartazi se ka potencial të lartë për zhvillimin e produkteve 
financiare jobankare, të cilat mund të rrisin përfshirjen financiare, 
edhe në një vend me karakteristika mjaft të pafavorshme të popullsisë. 
Gjithsesi, në një vend ku ekonomia gri vlerësohet të jetë midis 10% 
dhe 30% të PBB-së, futja e këtyre produkteve të reja mund të përbëjë 
një kërcënim serioz për stabilitetin financiar, nëse nuk pasohet me 
ndryshimet e duhura në kuadrin ligjor dhe mekanizmat mbikëqyrës. 
Nxitja e pagesave nëpërmjet internetit dhe telefonisë celulare, pa 
lidhje me autoritetet fiskale mund të zhvendosë pjesë të veprimtarive 
nga ekonomia formale në ekonominë gri. Investimi në biznese të reja 
kërkon një sistem të besueshëm regjistrimi të tij dhe/ose zgjidhje 
të pretendimeve, si dhe detaje për kompaninë dhe strukturën e 
zotërimit me qëllim parandalimin e veprimtarive të mashtrimit. Për 
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më tepër, pa një sistem të duhur kontrolli, do të jetë e vështirë të 
zbulohen raste të mundshme të pastrimit të parave. 

Dua ta mbyll me mesazhin që është një parakusht absolut, ndërtimi 
i një sistemi që do të mundësojë zhvillimin e produkteve dhe 
shërbimeve bankare jotradicionale në mënyrë të tillë që të nxisë 
rritjen ekonomike, duke mbajtur rreziqet ndaj sistemit financiar në 
nivele të pranueshme.

Jens Bastian: Belma, faleminderit për paraqitjen kaq mbresëlënëse të 
prezantimit të Guvernatorit, përfshirë dhe paraqitjen e pikëpamjeve 
të tua në të. Dëshiroj të ftoj tani panelistin e tretë, Guvernatorin 
e	Bankës	Qendrore	 të	Malit	 të	Zi,	z.	Radoje	Žugić.	Radha	 juaj.	 Ju	
lutem.

Guvernator Žugić: Miq të nderuar, i nderuar Guvernator Sejko, 
faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem këtu me ju dhe 
dua t’ju prezantoj shkurtimisht zhvillimet në sistemin bankar dhe 
infrastrukturën e tregut financiar në Malin e Zi. Këtë vit, situata në 
sistemin bankar është përmirësuar shumë dhe shumica e treguesve 
kanë arritur nivelet më të mira të regjistruara ndonjëherë.

Aktivet totale janë mbi 4 miliardë euro, depozitat janë mbi 3 miliardë 
euro, dhe kredia totale qëndron te 2,6 miliardë euro. Këto të dhëna 
tregojnë qartë se kemi një strukturë financiare shumë të shëndetshme 
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dhe se burimi më i rëndësishëm për aktivitetin e kredisë janë depozitat 
vendase. Normat e interesit kanë arritur gjithashtu në nivele të ulëta 
historike.

Kreditë me probleme kanë rënë në 7.4%, nga mbi 25%, duke qenë 
një prej niveleve më të mira të arritura në rajonin tonë. Bankat janë 
shumë likuide dhe norma e aftësisë paguese është 60% më e lartë se 
minimumi i përcaktuar nga ligji. Për të përmirësuar mjedisin e biznesit 
dhe si pjesë e procesit të harmonizimit me rregulloret e BE-së, Banka 
Qendrore e Malit të Zi ka përgatitur gjashtë projektligje të reja. Pritet 
që kjo të përshpejtojë procesin e pranimit në BE. Sistemi jonë bankar 
gëzon qëndrueshmëri në aspektin e kuadrit rregullator dhe mbështetje 
për konsolidimin fiskal të përgjithshëm në vendin tonë.

Sistemi financiar në Malin e Zi dominohet nga bankat, të cilat 
zotërojnë rreth 90% të aktiveve financiare totale. Është e qartë 
se bankat janë pjesa më e zhvilluar e ekonomisë malazeze. Pjesa 
tjetër e sistemit financiar ka tashmë kuadro rregullatore në zhvillim 
dhe rregullatorë kompetentë. Të gjitha institucionet jobankare - 
kompanitë e sigurimeve, fondet e pensioneve, bursa dhe të tjera - 
janë të pranishme në tregun malazez, por fatkeqësisht shumë aktorë 
ekonomikë nuk kanë ende besim në to dhe këto institucione zënë 
vetëm një peshë të vogël të aktiveve financiare.

Banka Qendrore e Malit të Zi vepron mbi parimet e një institucioni 
me përgjegjësi shoqërore. Në operacionet tona të përditshme, ne 
vazhdimisht promovojmë parimet e përcaktuara në Global Compact 
të Kombeve të Bashkuara. Përmes zbatimit të këtyre parimeve 
operative të përgjegjësisë shoqërore, ne gjithmonë përpiqemi të 
kontribuojmë në përmirësimin e edukimit dhe përfshirjes financiare. 
Niveli i edukimit financiar aktualisht është shumë i ulët në shoqërinë 
tonë, ndërsa produktet financiare bëhen gjithmonë e më komplekse. 
Shumë studime mund të tregojnë lidhje të qarta midis varfërisë dhe 
nivelit të edukimit financiar. Do të citoj një studim të OECD-së 
që tregoi se në një situatë me nivel të ulët të përfshirjes financiare 
dhe nivel të ulët të edukimit financiar, ka një probabilitet të lartë 
të borxheve dhe falimentimit. Aktualisht, ne jemi në procesin e 
përgatitjes së një strategjie kombëtare për edukimin financiar. Do 
të organizojmë një numër leksionesh në shkollat   fillore dhe të 
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mesme, në mënyrë që të rritet niveli i kulturës financiare te nxënësit. 
Gjithashtu, do të organizojmë një fushatë publike për promovimin 
e edukimit të përgjithshëm financiar dhe po planifikojmë shumë 
aktivitete të tjera.

Kohët e fundit, në takimin e organizuar nga Departamenti Evropian 
i FMN-së për guvernatorët dhe ministrat e financave të Ballkanit 
Perëndimor, dëgjuam se një nga sfidat me të cilat po përballemi, që 
nga kriza financiare globale, është se nuk ka pasur pothuajse asnjë 
hyrje të re në sistemin bankar. Mund të them që situata në Malin 
e Zi është krejt ndryshe, dhe se ne e kemi rritur numrin e bankave 
në treg me 50%. Aktualisht, në Malin e Zi operojnë 15 banka dhe 
pesha e pronësisë së huaj është mbi 80% e totalit të aktiveve bankare. 
Përveç kësaj, kemi interes pothuajse të vazhdueshëm për hapjen e 
bankave të reja. Kjo nuk është një surprizë, sepse ne kemi krijuar 
një mjedis bankar shumë nxitës. Vlerësimi më i mirë i kësaj është 
se treguesi i sistemit bankar malazez të kredisë së marrë renditet 
në vendin e shtatë në botë, sipas raportit Doing Business 2017 të 
Bankës Botërore.

Faleminderit për vëmendjen tuaj.

Jens Bastian: Faleminderit z. Guvernator! Raporti “Doing Business”, 
i cili u publikua vetëm disa ditë më parë, përfshiu disa surpriza të 
këndshme lidhur me renditjen e vendeve të këtij rajoni, përfshirë 
progresin e Malit të Zi, të njohur tashmë nga Banka Botërore në 
këtë raport. Ju faleminderit për atë deklaratë. Dëshiroj të ftoj tani 
panelisten tonë të katërt, zj. Aneta Krstevska, kryeekonomiste në 
Bankën Kombëtare të Republikës së Maqedonisë.

Aneta Krstevska: Faleminderit! Është një kënaqësi për mua të marr 
pjesë në këtë panel dhe të marr pjesë edhe këtë vit në këtë konferencë. 
Unë jam ndër të ftuarit e rregullt këtu dhe vij gjithmonë me kënaqësi. 
Gjithashtu, ju përcjell keqardhjen e Guvernatorit tonë, i cili e kishte 
të pamundur të bashkohej me ne sot.

Në vijim, do të rendis disa përvoja nga ekonomia jonë lidhur me disa 
nga çështjet e përmendura në fillim. Struktura e sistemit financiar në 
Maqedoni është e ngjashme me atë të Shqipërisë dhe të vendeve të 
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tjera të rajonit - ne kemi një dominim të sektorit bankar. Besoj që 
është pak më pak se në vendet e tjera, ishte 85% vitin e kaluar, por 
disa vite më parë kjo përqindje ishte 90%. Atëherë, çfarë ka ndodhur 
ndërkohë?

Ka një peshë më të lartë të fondeve të pensioneve private në aktivet 
totale të sistemit financiar, kryesisht fonde nga shtylla e dytë, që 
janë të detyrueshme për popullsinë më të re. Nëse kontrolloni 
peshën e fondeve të pensioneve vullnetare, roli i tyre është ende i 
papërfillshëm.

Gjithashtu, në dy vitet e fundit, kryesisht për arsye të krizës globale, 
janë rritur aktivet e shoqërive të sigurimit, veçanërisht sigurimet e 
jetës. Përveç tyre, kemi parë një rritje të lartë, dyshifrore, të aktiveve të 
fondeve të investimit, megjithëse duke u nisur nga një bazë fillestare 
relativisht e ulët. Në fakt, besoj që fondet e investimit ofrojnë me të 
vërtetë diçka të re në treg dhe kanë qenë mjaft krijues. Ato ofrojnë 
paketa të ndryshme investimi në aksione të shoqërive të huaja apo 
investime në letra me vlerë në rajone të ndryshme të botës dhe është 
me të vërtetë një mundësi unike për këto lloj investimesh, duke pasur 
parasysh kufizimet e kapitalit të vendosura për këto lloj investimesh 
për investitorët individualë.

Besoj që kriza globale, me mjedisin me norma të ulëta interesi, ishte 
me të vërtetë një shans unik që institucionet financiare jobanka 
të zhvilloheshin më tej, duke rritur peshën e tyre në sistemin 
financiar. Megjithatë, siç e përmenda më parë, ne nuk kemi parë 
shumë ndryshime në strukturën e sistemit financiar. Preferenca 
vijon të mbetet akoma kryesisht për investimet në depozita 
bankare. Natyrisht, kjo lidhet me faktin se ato sjellin një kthim të 
qëndrueshëm dhe janë instrumente financiare më të sigurta, duke 
pasur parasysh sigurimin e depozitave kundrejt instrumenteve të 
tjera të institucioneve financiare jobanka.

Së fundi, duket se zgjedhja është në dorë të qëndrimit të investitorëve, 
të cilët vlerësojnë ndërmjet rrezikut dhe kthimit, dhe mundohen 
të përmirësojnë portofolin e tyre. Dhe deri tani mbeten ende të 
preferuara depozitat bankare. Me sa duket instrumentet financiare 
të institucioneve financiare jobanka deri tani janë tërheqëse vetëm 



187

për investitorë me oreks më të lartë për rrezik, ose mbase kërkojnë 
një kulturë financiare më të lartë apo mbase fonde më të mëdha në 
dispozicion për investime.

Për sa i përket rolit të fondeve të pensioneve private, dua të përmend 
që ato me të vërtetë i mbështesin zhvillimet në segmentet e tjera 
të tregut. Këto fonde janë veçanërisht shumë aktive në tregun e 
brendshëm të letrave me vlerë të qeverisë. Në të vërtetë, ato renditen 
tashmë ndër lojtarët, investitorët kryesorë në tregun e letrave me 
vlerë të qeverisë. Kjo do të thotë se ato mbështetën zhvillimin e këtij 
segmenti të tregut, të orientuar drejt financimit të buxhetit me kosto 
më të ulët. Së fundi, në këtë mënyrë, nuk ka një efekt crowding-
out për bankat në kuptimin që ato kanë më tepër hapësirë për t’u 
orientuar drejt sektorit privat, ashtu siç duhet të jetë.

Nga ana tjetër, bursa në Maqedoni ka akoma një rol të vogël, të 
papërfillshëm, me përjashtim të viteve para krizës globale. Në vitet 
2006-2008, kemi pasur me të vërtetë një qarkullim të madh në 
bursë, por në atë periudhë kishim gjithashtu hyrjen e investitorëve 
institucionalë rajonalë. Ajo që dua të përmend është se bursa jonë 
është pjesë e një projekti rajonal për ndërlidhjen e bursave në 
rajon. Ky projekt filloi tre vjet më parë me tre vende: Maqedoninë, 
Bullgarinë dhe Kroacinë. Aktualisht, ka gjashtë vende, me përfshirjen 
e Serbisë, Sllovenisë dhe Bosnje-Hercegovinës. Aktualisht, na duhet 
ende të presim për të parë rezultatet nga tregtimi në bursë, duke 
pasur parasysh rimëkëmbjen e përgjithshme globale dhe rritjen 
eventuale të tregjeve të bursës në rajon. Gjithsesi, kjo nënkupton 
mundësi më të mëdha investimi për qytetarët dhe vendet e rajonit. Së 
fundi, ky është një shembull shumë i mirë i bashkëpunimit rajonal, 
që mbështet forcimin e zhvillimit të tregjeve financiare.

Në përgjithësi, në aspektin makroekonomik, konkurrenca është 
pozitive, kështu që kemi nevojë për konkurrencë midis vetë bankave, 
por edhe midis bankave dhe institucioneve financiare jobanka. 
Siç e përmenda, tashmë kemi lloje të ndryshme të segmenteve të 
tregut, por nuk shohim flukse reale fondesh ndërmjet segmenteve 
të ndryshme, nuk shohim një riçmim të vërtetë midis instrumenteve 
financiare. Megjithatë, kjo do të thotë që bankat tona duhet të 
marrin parasysh praninë e konkurrentëve jashtë sektorit bankar, 
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sidomos kur planifikojnë strategjinë e tyre të biznesit dhe veçanërisht 
politikën e tyre të financimit. Në të kaluarën, kemi parë disa raste 
ku bankat me të vërtetë u sollën sikur të kishin një pozicion të 
rehatshëm në sistemin financiar, kryesisht për sa i takon huadhënies. 
Përveç faktit që banka qendrore ndërmori masa të ndryshme që 
ndikojnë strukturën e financimit, nuk shohin një transmetim të plotë 
të mëtejshëm të këtyre masave nga bankat. Kështu që po të kemi 
institucione financiare jobanka konkurruese, me shumë gjasa do të 
rritet efikasiteti i sektorit bankar, do të përmirësohet mekanizmi i 
transmetimit të politikës monetare dhe në fund do të forcohet 
stabiliteti makrofinanciar.

Qasja në financim është përmendur në shumë raporte si një nga 
kufizimet për më shumë investime dhe mbështetje për rritje në 
këtë rajon. Qasja në financim është veçanërisht e rëndësishme për 
ndërmarrjet e reja dhe të vogla, të cilat përballen me rreziqe të shumta, 
veçanërisht në fillim të veprimtarisë së tyre, por në përgjithësi për 
këtë çështje nuk është vetëm faji i bankave. Çështja është se në fakt 
ende mungojnë institucionet e specializuara, që do të marrin në 
konsideratë këto lloj rreziqesh, zhvillimi, themelimi dhe funksionimi 
i të cilave duhet mbështetur. Në Maqedoni, zhvillimi i financimit të 
sipërmarrjes dhe i rrjetit të engjëjve të biznesit është ende në fazën 
fillestare. Megjithatë, vetëm pak vite më parë ne krijuam një fond të 
veçantë për financimin e inovacionit, i cili ende funksionon me një 
objektiv të kufizuar.

Përveç kësaj, është e rëndësishme të ngrihet një skemë e përshtatshme 
për garantimin e kredisë. Aktualisht, kemi disa produkte për sigurimin 
e kredive (kryesisht për rreziqe të paracaktuara), të ofruara nga banka 
maqedonase për promovimin e zhvillimit. Sidoqoftë, të gjitha janë 
në hapat fillestare, dhe duhen promovuar e zhvilluar më tej, për të 
përmirësuar strukturën institucionale financiare.

Pika ime e fundit lidhet me edukimin financiar, si një koncept 
shumë i rëndësishëm i zhvillimit të sistemit financiar. Përveç sa u 
tha më parë, do të doja të shtoja se në raportin e OECD-së mbi 
konkurrencën e rajonit përmendet se në nivel të ulët në rajon nuk 
është vetëm edukimi financiar, por edhe gatishmëria e investimeve. 
Kjo ka të bëjë me aftësinë e sipërmarrësve për të zhvilluar ide mbi 
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planet e biznesit dhe t’i shesin këto ide, për të marrë financime për 
realizimin e ndonjë projekti biznesi. Sipas anketave të ndryshme, 
kemi shumë argumente që tregojnë se kjo është me të vërtetë situata 
në Maqedoni. Nga njëra anë, kemi firma të vogla që ankohen për 
qasjen në financim; nga ana tjetër, bankat ankohen se atyre nuk u 
paraqiten propozime për projekte të vlefshme, çka lidhet pjesërisht 
me nivelin e ulët të edukimit financiar të sipërmarrësve dhe ndoshta 
me aftësitë e ulëta për të zhvilluar plane biznesi.

Sidoqoftë, kultura financiare, përfshirja dhe gatishmëria e investimeve 
janë të gjitha pjesë e iniciativave të ndryshme në rajon, veçanërisht 
në kuadrin e Strategjisë për Evropën Juglindore 2020. Sa për ta 
përmendur, banka jonë qendrore është e përfshirë aktivisht dhe ka 
shumë aktivitete për edukimin financiar të popullatës dhe sigurisht 
do të vazhdojmë në këtë drejtim.

Faleminderit!

Jens Bastian: Aneta, shumë faleminderit, edhe për këtë pikë 
inkurajuese që përmendët në fillim të fjalës suaj, për sa u përket 
tregjeve bashkëpunuese të bursave, të cilat gradualisht po bashkojnë 
forcat me njëri-tjetrin në rajon, duke arritur edhe në vende të tjera, si 
për shembull, në Bullgari. Është një çështje, të cilës do t’i kthehemi 
sërish. Dhe të fundit, por jo për nga rëndësia, kemi Guvernatorin e 
Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, z. Fehmi Mehmeti, të 
cilin e falënderoj për durimin. Radha juaj, ju lutem.

Guvernator Mehmeti: Faleminderit. Guvernator Sejko, faleminderit 
shumë për ftesën. Për mua është një kënaqësi të marr pjesë në këtë 
ngjarje shumë të rëndësishme, ku diskutohen këndvështrime të 
ndryshme për sa i përket tregjeve financiare, për sa i përket zhvillimeve 
bankare dhe zhvillimeve makroekonomike në të ardhmen.

Për sa i përket sektorit financiar në Kosovë, ne kemi një sektor çdo vit 
në rritje. Në kuadër të sektorit financiar, kemi si komponent kryesor 
sektorin bankar, i cili përbën diku rreth 70% të aseteve të sektorit 
financiar. Kemi një sistem bankar i cili është i mirëkapitalizuar, është 
likuid, dhe është profitabil. Nëse shohim asetet, me të dhënat e fundit, 
po flas të shtatorit të vitit 2017, kanë arritur përafërsisht rreth EUR 3,7 
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miliardë, flas për asetet e sektorit bankar, me një rritje vjetore prej 9,3%. 
Në kuadër të aseteve, elementi kryesor përbërës janë kreditë, të cilat 
kanë shënuar vlerën prej EUR 2,7 miliardë, ose me një rritje vjetore prej 
10,4%. Meqenëse jemi te kreditë, desha të theksoj një fakt që është me 
rëndësi të madhe: se kreditë dhe sektori bankar konsiderohen një nga 
shtytësit kryesorë, ose mbështetësit kryesorë të zhvillimit ekonomik në 
Kosovë, nisur prej faktit që rreth 70% e këtyre kredive janë të dedikuara 
për bizneset ose bizneset janë absorbuesit më të mëdhenj të kredive që 
janë në Kosovë. Kur jemi te kreditë, mund të them që kemi një portofol 
shumë cilësor, nisur prej faktit se me të dhënat e fundit që ju informova 
më herët, të shtatorit 2017, kreditë joperformuese kanë rënë në 3,5%, 
pra në një nivel shumë të ulët të kredive performuese. Nëse shohim 
strukturën brenda kredive performuese, kreditë standarde janë gjithnjë 
në rritje, dhe mund të them që në baza vjetore kreditë standarde kanë 
një rritje diku mbi 22%.

Për sa i përket depozitave, kanë arritur që të kenë vlerën diku mbi 
EUR 3 miliardë, dhe njëkohësisht, nëse shohim bazat vjetore, kanë 
një rritje rreth 8%. Rritja e depozitave tregon besueshmërinë e 
publikut në sektorin bankar. Te depozitat kemi të kundërtën e asaj 
që u përmend te kreditë, nisur prej faktit se mbi 70% e depozitave 
janë të ekonomive familjare dhe pjesa tjetër është e bizneseve.

Janë bërë shumë përparime në fushën legjislative për sa i përket 
sektorit bankar, do të përmend vetëm disa prej tyre. Në fakt, ne 
nga viti 2015 kemi filluar të aplikojmë mbikëqyrjen e bazuar mbi 
rrezik dhe sot bankat ekzaminohen vetëm për rreziqet mbi të cilat 
fokusohen ose që mund të paraqiten.

Po ashtu kur u fol për çështjen e ndërmjetësimit financiar. Është një 
realitet që ne si rajon jemi mbrapa vendeve të Bashkimit Evropian 
për sa i përket ndërmjetësimit financiar. Ndërkaq, në kuadër 
të rajonit, ne si Kosovë – faktikisht dihet që është një sistem i ri 
financiar – kemi një përqindje më të ulët të ndërmjetësimit financiar 
përkundër që në vazhdimësi kemi rritje të kreditimit. Ndërmjetësimi 
financiar në Kosovë përafërsisht është rreth 40%, mesatarja në 
vendet e rajonit është diku rreth 50%, mirëpo në vazhdimësi rritja e 
kreditimit po shkon në përqindjet e vendeve të rajonit. Sa për ilustrim 
mund të theksoj se tek çështja e ndërmjetësimit financiar, kemi disa 
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prej sektorëve që ne i konsiderojmë si shumë të rëndësishëm për 
zhvillimin ekonomik të vendit, por që njëkohësisht kanë një kreditim 
shumë më të ulët sesa sektorë të tjerë, që në këtë rast është sektori 
i bujqësisë. Për këtë çështje, realisht si përqindje diku rreth 4% e 
portofolit kreditor, po ku merr pjesë dhe sektori i bujqësisë.

Ndërkaq, përqindje të ulëta kemi po ashtu për kreditë hipotekare, 
të cilat gjenden në një fazë të hershme të zhvillimit. Mirëpo në këtë 
kontekst, ne si Kosovë, qeveria e Kosovës dhe Banka Qendrore 
bashkërisht, nuk kemi ndenjur duarkryq. Duke nisur nga viti i kaluar 
kemi themeluar fondin për garantimin e kredive, i cili ka filluar të 
japë ato sinjalet e para në përkrahje të bizneseve të vogla, me theks 
të veçantë në fushën e bujqësisë, dhe që realisht të dhënat e fundit 
flasin se kemi një rritje të mirë të kreditimit në këtë sektor. Fondi 
është i themeluar prej donatorëve dhe gjithashtu me pjesëmarrje nga 
qeveria e Republikës së Kosovës, dhe ky fond garanton rreth 50% 
të principalit të përgjithshëm të kredisë. Momentalisht, diku rreth 
EUR 30 milion janë para që ky fond i ka vënë në dispozicion të 
bankave. Diku mbi 40% e kësaj vlere është përdorur nga bankat me 
qëllim kreditimin. Në të ardhmen presim që kjo të rritet dukshëm, 
dhe aq më shumë që faktikisht të arrijmë shumë shpejt përqindjen e 
ndërmjetësimit financiar që kanë edhe vendet e tjera të rajonit.

Një çështje tjetër, që besoj se ndikon dukshëm në ndërmjetësimin 
financiar dhe që e kemi si objektiv ne si bankë qendrore, është 
edukimi financiar. Jemi duke i kushtuar shumë rëndësi prioriteteve 
tona: edukimi financiar në raport me shërbimet financiare që ofrohen 
dhe jep frutën e saj nisur prej faktit se njerëzit na kanë kuptuar drejt. 
Shërbimet që janë ofruar prej bankave dinë t’i trajtojnë mirë dhe t’i 
përdorin.

Një çështje tjetër që po ndikon dukshëm në ndërmjetësimin financiar 
në rritje është përdorimi i teknologjisë informative nga bankat, diçka 
që ne si bankë qendrore e përkrahim shumë. Ngritja në shkallë të 
lartë e përdorimit të teknologjisë informative nga bankat po i bën më 
të lehta dhe më të lira shërbimet financiare që ofrohen nga bankat.

Unë do të shënoja një çështje tjetër që besoj se është me rëndësi dhe 
është temë e kësaj Konference. Nëse shohim vendet e rajonit, ne 
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konsiderojmë që kemi arritur të zhvillojmë mjaft sisteme financiare 
të qëndrueshme dhe në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit, 
mirëpo pothuajse në të gjitha këto vende sistemi financiar dominohet 
kryesisht nga sistemi bankar, përderisa segmente të tjera ngelin të 
pazhvilluara. Në veçanti vlen të theksohet mungesa e zhvillimit 
të tregut të kapitalit, i cili mund të paraqesë një burim shumë të 
rëndësishëm financimi dhe stabiliteti për ekonominë e një vendi. 
Mbështetja e madhe në vetëm një burim të financimit, që është në 
këtë rast sektori bankar, nuk mund të kontribuojë mjaftueshëm 
për të ecur më shpejt drejt konvergjencës sonë si shtet dhe si rajon 
me ekonominë e shteteve të Bashkimit Evropian. Për më tepër, 
përqendrimi njëburimor ose njëdimensional i mbështetjes financiare 
i bën ekonomitë tona më të ndjeshme ndaj lëkundjeve të mundshme 
që mund të paraqiten. Rrjedhimisht, zhvillimi i tregut kapital përveç 
që ofron mundësi alternative për zhvillim, paraqet dhe një mundësi 
shumë të mirë për shpërndarje të ekspozimit të ekonomive tona ndaj 
krizave të mundshme. Lidhur me këtë, tashmë ekziston një pajtim i 
përgjithshëm se zhvillimi i tregut të kapitalit është një mekanizëm me 
dobi të dyfishtë: është si shtytës i zhvillimit dhe si masë mbrojtëse e 
stabilitetit financiar dhe makroekonomik të një vendi.

Zhvillimi i tregut të kapitalit kërkon plotësimin e disa kushteve 
që janë shumë të rëndësishme, por që nuk janë të lehta për t’u 
arritur. Në këtë kontekst e kisha theksuar rëndësinë që ka stabiliteti 
makroekonomik për zhvillimin e tregut të kapitalit. Pastaj këtu duhet 
theksuar dhe rëndësia e fuqizimit të institucioneve financiare, siç 
janë bankat, sigurimet, pensionet etj. Institucione këto me rëndësi 
për mobilizimin e kursimeve të individëve dhe ekonomive familjare 
dhe vënien e tyre në shërbim të tregut të kapitalit. Gjithashtu 
dhe raportimi financiar, transparenca, përkatësisht afrimi drejt 
standardeve për raportimin financiar dhe avancimi i ekzekutimit 
të kontratave, mbeten fusha shumë të rëndësishme për zhvillimin 
e tregjeve të kapitalit. Të njëjtën rëndësi ka dhe mbrojtja adekuate 
e investitorëve, qoftë të brendshëm qoftë edhe të jashtëm, si dhe 
angazhimi, siç e përmenda më herët, te edukimi financiar me fokus 
rolin dhe rëndësinë që ka tregu i kapitalit.

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është duke avancuar 
legjislacionin financiar, qeverisjen e korporatave dhe shpalosjen 
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e informatave, gjithnjë duke pasur parasysh se për një treg efektiv 
të kapitalit kërkohen edhe aktorë të shëndoshë. Zhvillimi i tregut 
të kapitalit përputhet tërësisht me objektivin kryesor të Bankës 
Qendrore që është stabiliteti financiar. Kjo për faktin që, siç e 
përmenda më herët, shpërndarja e rreziqeve të futur prej sektorit 
bankar dhe sektorë të tjerë, njëkohësisht konsiderohet një masë 
mbrojtëse për stabilitetin ose sektorin financiar.
Kaq është sa për fillim, faleminderit.

Jens Bastian: Guvernator Mehmeti, shumë faleminderit! Kosova 
është shteti më i ri në Evropë, por sipas të dhënave që ju paraqitët për 
kreditë me probleme, vendi më i ri në Evropë ka nivelin më të ulët të 
kredive me probleme. Gjithashtu, përmendët një tërësi “dhimbjesh” 
që rriten, të cilat janë të ngjashme me ato që po ndodhin në disa prej 
vendeve fqinje, si për shembull bankat dhe aktivet financiare. Duhen 
nxjerrë mësime dhe ato duhen zbatuar në bashkëpunim me kolegët 
tuaj nga banka të tjera qendrore në rajon, në mënyrë që dhimbjet 
tuaja të mos jenë aq të rënda dhe të mos zgjasin aq sa kanë zgjatur 
në vendet e tjera fqinje.

Zonja dhe zotërinj, dëgjuam pesë prezantime nga pesë vende të 
ndryshme, që sollën dhe këndvështrime të ndryshme. Dëshiroj 
shkurtimisht të pyes nëse ndonjë nga panelistët dëshiron të përgjigjet 
për diçka që një koleg i tyre nga një bankë tjetër qendrore tha, dhe 
më pas dua të hap sesionin e pyetjeve dhe përgjigjeve për audiencën. 
Kështu, vetëm për një moment, kthehem përsëri tek panelistët. Ka 
ndonjë gjë që dëshironi të shtoni për atë çfarë u tha? Shumë mirë. 
Shoh se nuk ka. 

Kjo do të thotë se kemi mjaft kohë për pyetje dhe përgjigje me 
audiencën. 

Ju faleminderit për durimin dhe dëshiroj të ftoj audiencën të bëjë pyetje 
dhe komente. Së pari, do t’ju lutesha të identifikoheni në mënyrë që të 
dimë se me kë po bisedojmë; dhe që pyetjet të jenë sa më të qarta dhe 
të shkurtra. Kush dëshiron të jetë i pari? Piroska, ju lutem!

Pyetje: Piroska Nagy-Mohacsi nga LSE. Ne nuk e kemi diskutuar 
fare, dhe me të drejtë, pasi kjo është një çështje e një natyre shumë 
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fiskale, një burim i mundshëm i fondeve financiare të konvergjencës, 
pra fondet e anëtarësimit në BE, ose fondet strukturore. Mua më 
duket se ky është një burim i rëndësishëm për rritjen dhe kreditimin, 
si dhe transformimin aktual të financave në këtë rajon. Kjo ka 
ndodhur, por shfrytëzimi, sikurse në rajone të tjera, është relativisht 
i ngadaltë. Gjithashtu, pavarësisht nga gjithë vështirësitë që rrjedhin 
nga bashkëpunimi ndërkufitar, krijon mundësinë për ndërveprim 
rajonal dhe për gjithë dinamikat që e shoqërojnë. Shkurt, pyetja do 
të ishte: çfarë mund të bëjnë bankat qendrore për të përshpejtuar 
vizionin rajonal dhe zbatimin e fondeve strukturore të BE-së, fondeve 
të anëtarësimit, sepse më duket se bankat qendrore janë në politikë 
dhe kjo është një fushë shumë politike dhe fiskale. Po, vërtetë është 
politike, por ju, me besueshmërinë tuaj çfarë mund të bëni?

Jens Bastian: Piroska, faleminderit shumë. Kjo është një pyetje e 
rëndësishme, dhe mendoj se po ashtu meriton një përgjigje të thellë. 
Kush dëshiron të përgjigjet i pari? Guvernatori Sejko, ju lutem!

Guvernatori Sejko: Faleminderit! Është një pyetje me vend. Çfarë 
mund të bëjnë bankat qendrore? Kjo është një çështje që në të gjitha 
aspektet lidhet kryesisht me veprimtarinë e qeverisë. Ne, banka 
qendrore, kemi detyrat tona të shtëpisë për të bërë, detyrat tona 
në kuadrin e procesit të integrimit. Pjesa më e madhe e audiencës 
janë të informuar tashmë për përpjekjet më të fundit të qeverive të 
rajonit për të bashkërenduar veprimet e tyre për tregun e hapur, për 
të vepruar si një treg rajonal i vetëm. Këto përpjekje janë fokusuar 
kryesisht në rritjen e tregtisë ndërkufitare, pasi niveli i tregtisë midis 
vendeve në rajonin tonë është shumë i ulët. 

Ekziston një konsensus i gjerë se tregtia rajonale ofron një potencial të 
madh. Në lidhje me këtë, për shumë vite kemi pasur një marrëveshje 
të tregtisë së lirë, e cila synon nxitjen e tregtisë ndërkufitare në rajon. 
Por, sipas këndvështrimit tim, ndërveprimi rajonal ka një qëllim më 
të gjerë, nxitjen e rritjes së tregtisë dhe të veprimtarive ekonomike 
midis vendeve tona, si dhe koordinim dhe harmonizim më të mirë 
të të gjitha përpjekjeve në vendet e Ballkanit Perëndimor. Veçmas, 
ekonomitë tona janë të vogla, me tregje efektive, fitimprurëse dhe 
interesante. Ato kanë shumë potencial, por ende mbeten relativisht 
të vogla. 



195

Domethënë, të gjitha vendet së bashku përbëjnë një treg prej 20 
deri në 25 milionë njerëzish, e ngjashme me madhësinë e Rumanisë. 
Kështu, së bashku, nëse kemi një bashkërendim të saktë, do të 
përfaqësonim vetëm Rumaninë. Kjo, pra, thekson rëndësinë e 
bashkërendimit të përpjekjeve të vendeve tona për të prezantuar 
ekonomitë tona. Qëllimi është të nxisim investimet e huaja direkte, 
të cilat janë shumë të nevojshme për të gjitha ekonomitë tona. Në 
lidhje me progresin, disa vende po ecin më mirë, disa të tjera më 
pak. Ne po çojmë përpara disa projekte madhore; për sa i përket 
shifrës totale, kemi rezultate të mira, por për sa i përket perspektivës, 
kemi ende shumë punë për të bërë. Disa vende po ecin më mirë në 
tërheqjen e IHD-ve; megjithatë, kjo lloj ecurie u nevojitet të gjitha 
vendeve. 

Prandaj, bankat qendrore kanë pjesën e tyre për të luajtur në këtë 
proces. Çështja më e rëndësishme për t’u trajtuar është tërheqja 
e investimeve të huaja direkte, sjellja e kapitalit, ekspertizës dhe e 
teknologjisë, rritja e PBB-së dhe ulja e papunësisë. Por, ne duhet 
të luajmë një rol thelbësor, veçanërisht si rregullatorë, pjesë e 
detyrës sonë në drejtimin e politikës monetare, për të nxitur kështu 
investimet, konsumin dhe kredinë në ekonomi. 

Siç e përmendëm më herët, të gjitha vendet tona kanë një situatë 
të ngjashme, ku 80-90% e tregut financiar dominohet nga sektori 
bankar. Të gjithë jemi rregullatorë të sektorit bankar. Departamente 
kryesore si stabiliteti financiar, mbikëqyrja bankare dhe të tjera 
departamente të ngjashme, përqendrohen në aspekte rregullatore të 
sektorit bankar.

Për më shumë, ne kemi një detyrë më të madhe: koordinimin e 
përpjekjeve të biznesit me ato të sektorit bankar, megjithëse roli 
rregullator dhe ligjor është kyç në këtë drejtim. Gjithashtu, po luajmë 
dhe role të tjera ndonjëherë për të koordinuar bizneset, kryesisht 
korporatat për disa veprimtari bankare tregtare. Mendoj, se këto 
aspekte ndihmojnë dhe kontribuojnë për t’u bërë më tërheqës për 
fondet e BE-së. 

Në veçanti në Shqipëri - nuk është sekret dhe është e vërtetë jo vetëm 
në lidhje me fondet e BE-së, por edhe me fondet e Bankës Botërore 



196

- kemi një nivel shumë të ulët përdorimi të këtyre fondeve, për shkak 
të dobësisë sonë në ofrimin e projekteve serioze dhe tërheqëse. 
Kjo kërkon shumë punë nga ana jonë, nga ana e qeverisë dhe e 
institucioneve të tjera. Nga ana tjetër, kemi një treg financiar likuid, 
por kjo është e vërtetë për maturitetet më afatgjata, që ndihmojnë në 
pagesën e huave më të lira. Në fund të ditës, duhet të përfitojmë nga 
këto kushte të favorshme të tregut. 

Faleminderit!

Jens Bastian: Fondet e BE-së janë ndër burimet më të lira të 
financimit, dhe ju thoni se keni një normë shumë të ulët thithjeje të 
tyre. Dikush ka për të thënë diçka në panel? Belma të lutem, dëshiron 
të shtosh diçka lidhur me këtë?

Belma Čolaković: Unë vij nga një vend që është shumë i ndërlikuar 
politikisht, kështu që ajo çfarë them mund të jetë ndryshe për vende 
të tjera. Në të gjitha vendet, banka qendrore nuk është përgjithësisht 
mjaft e sinkronizuar me ciklin zgjedhor në vend. Kjo do të thotë 
se politikat e tyre do të jenë më afatgjata. Për këtë arsye, bankat 
qendrore në rajon zakonisht janë pikënisjet për vizitat e ekspertëve 
të Komisionit Evropian, misionet e FMN-së, BERZH-it, Bankës 
Botërore, etj. Kështu, vendi i parë ku ata mund të marrin një pamje 
fotografike - si foto e marrë nga një parashutë - të të gjithë sistemit, 
të gjithë mjedisit makroekonomik, është banka qendrore. Nga ana 
tjetër, shpesh ne nuk kemi të drejta ligjore për të imponuar vendime. 
Ne, Banka e Bosnje-Hercegovinës, kemi mësuar se duhet të fillojmë 
të ndërtojmë, ato që i quajmë “marrëveshje zotërinjsh” - si komiteti i 
përhershëm për stabilitetin financiar – si përpjekje për të transmetuar 
mesazhin tek institucionet e tjera në vendin tonë, se çfarë do të thotë 
aktualisht të kemi një zë të përbashkët para BE-së, të kemi një objektiv 
të qartë se si të bashkëpunojmë për ta përmbushur atë qëllim, dhe kjo 
është çka BE-ja dëshiron të shohë. Ne nuk mund t’i çlirojmë fondet 
e BE-së për aq kohë sa nuk fillojmë të harmonizojmë praktikat dhe 
standardet tona raportuese, si dhe ta kemi shumë të qartë së çfarë 
duam të arrijmë në vendin tonë. Ndoshta kjo është arsyeja përse roli 
i bankës qendrore në këto mjedise është më i rëndësishëm se sa në 
vendet e zhvilluara.
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Jens Bastian: Dëshiron ndonjë nga kolegët e panelit të shtojë diçka 
për këtë çështje? Ju lutem, Guvernator Mehmeti!

Guvernatori Mehmeti: Ne si Bankë Qendrore e Republikës së 
Kosovës kemi një bashkëpunim shumë të mirë me qeverinë e 
Republikës së Kosovës dhe njëkohësisht me ligjin e bankës qendrore, 
Banka Qendrore konsiderohet si njëfarëlloj agjenti fiskal i qeverisë së 
Republikës së Kosovës. Për këtë arsye, ne jemi shfrytëzues të shumë 
projekteve të IPA-s ndër vite. Edhe në aspektin e financimit të 
projekteve të ndryshme për krijimin e vendeve të reja të punës, Kosova 
është nënshkruese e një marrëveshjeje me IPA-n për një vlerë rreth 
80 milionë euro, nëse s’gabohem. Qëllimi i tyre është që të investohet 
sidomos në infrastrukturë dhe në zbutjen e papunësisë në Kosovë.

Nga ana tjetër, nëse kemi parasysh arritjet që përmenda dhe 
investimet, në bazë të të dhënave të fundit që kemi mbi këtë periudhë 
kohore, po flas për gjashtëmujorin e parë të vitit 2017, investimet e 
huaja direkte në Kosovë janë rritur dukshëm nëse i krahasojmë me 
një vit më herët, dhe mund të jenë diku rreth 30% më të larta. Kjo 
për shumë arsye. Në vend të parë kemi krijuar një infrastrukturë të 
mirë ligjore, që është në harmoni të plotë me direktivat e Bashkimit 
Evropian, dhe në vend të dytë, kemi arritur që, dhe jemi në proces, 
të rritet siguria që konsiderohet thelbësore për investitorët e huaj. 
Në anën tjetër, në fushën e taksave, kemi arritur që të kemi taksa të 
cilat janë më të ulëtat mund të themi në rajon dhe në shumë vende 
të tjera, që është një prej kushteve të pranueshme për investitorët e 
huaj. Prandaj, në këtë kontekst, kemi një bashkërendim me qeverinë 
e Republikës së Kosovës për orientim të investimeve që vijnë në 
Kosovë, dhe kjo dëshmon vazhdimësinë e përkrahjes që kemi pasur 
dhe jeni duke përdorur edhe kohët e fundit me projektet e IPA-s në 
Kosovë. Realisht, vetëm së fundmi, në vitin e kaluar, ne kemi pasur 
projekte të shumta prej Fondit Monetar Ndërkombëtar në nivelin e 
ngritjes profesionale. Na ka përkrahur në vazhdimësi gjatë gjithë këtij 
procesi, sepse kemi qenë një sistem i ri financiar, dhe në përgjithësi 
sistemi ekonomik i Kosovës është një sistem i ri. Nëse i referohemi, 
u përmend dhe më herët, çështjes së pensioneve, ne kemi një sistem 
të ri pensionesh që është ndërtuar, në varësi të faktit që prej viteve të 
para nga lufta në Kosovë kemi pasur asistencë teknike, një periudhë 
me mbikëqyrje ndërkombëtare, dhe pastaj ka vazhduar me asistencë 
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teknike, me misione të FMN-së, Bankës Botërore apo Komisionit 
Evropian, e kemi arritur që të kemi një nivel zhvillimi të tillë.

Pra, kur flasim për zhvillim, për informacionin tuaj, të dhënat e fundit 
flasin që ne kemi një rritje ekonomike prej 4,3% dhe parashikimet 
janë që do të kemi rritje ekonomike në fund të vitit diku rreth 4,6%. 
Ndërkaq, nga ana tjetër, kemi dhe një përmirësim të dukshëm të 
deficitit tregtar. Nëse e sheh në raport me të bërit biznes, Kosova 
ka pasur një përmirësim të madh në këtë çështje. Vlerësohet shumë 
çështja e financës, nëse shohim lehtësirat kreditore, Kosova radhitet 
sipas raportit të fundit të Bankës Botërore të të bërit biznes në vendin 
e dymbëdhjetë. Prandaj, të gjitha këto janë ato që po ndikojnë që në 
Kosovë të kemi rritje të investimeve dhe njëkohësisht, së fundi kemi 
dhe marrëveshje me IPA-n që është duke na përkrahur në drejtim 
të zhvillimit ekonomik të vendit. Prandaj i përmenda të gjitha këto 
përparime në rritjen ekonomike, investime të huaja direkte, etj., se 
këto janë rezultat i bashkërendimit me institucionet që në këtë rast 
janë Bashkimi Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka 
Botërore. 

Faleminderit.

Jens Bastian: Faleminderit Guvernator! Mund të kem një pyetje apo 
koment tjetër nga audienca, ju lutem? Po, kolegu ynë nga Austria. 
Pyetje: Banka Kombëtare e Austrisë, kam një pyetje lidhur me 
deeuroizimin. Mendoj se do të jetë një sipërmarrje shumë e vështirë, 
sepse, së pari ka shumë parakushte. Nevojitet një treg funksional 
kapitali, ku të ofrohen instrumente financiare afatgjata. Deri tani, nuk 
ka pasur ndonjë histori suksesi që ta ketë arritur deeuroizimin. Në 
botë, ekzistojnë vetëm dy histori suksesi të dedollarizimit, në Izrael 
dhe Peru. Nuk kam dëgjuar për ndonjë rast tjetër të suksesshëm. Ky 
është një proces shumë i vështirë, ndaj duhet të jeni të vetëdijshëm 
për këtë. Nga ana tjetër, mund të jetë edhe shumë i kushtueshëm, 
sepse, në një mënyrë a një tjetër, duhet subvencionuar monedha 
kombëtare. Ndoshta do të duhet të bisedoni edhe me kolegët nga 
Serbia, të cilët po përballen me disa vështirësi. 

Jen Bastian: Pyetje interesante. Mendoj se do të marrë disa përgjigje. 
Ju lutem, zoti Guvernator!
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Guvernatori Sejko: Keni plotësisht të drejtë. Si fillim, ne kemi pasur 
disi progres, pa filluar ende me planin e deeuroizimit, për shkak të 
politikës monetare lehtësuese. Siç e përmenda më herët, pesha e 
portofolit të kredisë në monedhën kombëtare, Lek, ka ardhur në 
rritje. Disa vite më parë, pesha e kredive në euro në portofolin total 
të kredisë ishte 80%, krahasuar me pak mbi 50% që është sot. Kjo 
tendencë po vazhdon dhe presim që kjo përqindje të ulet. Kështu 
që, vetëm nëpërmjet politikës monetare lehtësuese, ne e kemi arritur 
disi deeuroizimin. 

Por, niveli i euroizimit është ende i lartë në ekonominë tonë, për 
shumë arsye. Së pari, partnerët tanë kryesorë tregtarë janë vende 
evropiane; dhe së dyti, ka një numër të konsiderueshëm emigrantësh 
shqiptarë, kryesisht nga Eurozona, të cilët dërgojnë remitanca tek 
familjet e tyre në Shqipëri. Megjithëse dërgesat e emigrantëve kanë 
rënë disi, ato mbeten një burim i rëndësishëm financimi për familjet 
pritëse në Shqipëri. Italia dhe Greqia janë fqinjët tanë, dhe aktiviteti 
tregtar me ta është në rritje. Euroja është monedhë ndërkombëtare, 
që mban një pozicion të fortë ndaj monedhave të tjera. Për më tepër, 
para euros, patëm fenomenin e dollarizimit. Dollari amerikan ishte 
shumë i pranishëm në treg vite më parë, sot kemi euron.

Megjithatë qëllimi ynë nuk është të kemi zero euroizim, pasi ka shumë 
aktivitete që kryhen në euro. Ne jemi të ndërgjegjshëm që synimi 
nuk është ta nxjerrim euron tërësisht jashtë tregut. Ne duhet të ulim 
peshën e euros në kredi, kursime dhe këmbim valutor, me qëllim 
që të rritet efektiviteti dhe transmetimi i politikës sonë monetare. 
Përveç kësaj, synimi ynë është që të mund të kontribuojmë më 
shumë për stabilitetin financiar, duke rritur ekspozimin në lekë për 
huamarrësit që i kanë të ardhurat në lekë dhe duke nxitur përdorimin 
e instrumenteve financiare në lekë përkundrejt atyre në euro, si në 
sistemin bankar edhe jashtë tij. Në mënyrë të qartë, një nga faktorët 
kontribuues në nivelin e kredive me probleme është ekspozimi i 
pambrojtur i huamarrësve. 

Deri më tani, kemi ecur disi përpara dhe kemi në plan të zbatojmë masa 
të tjera për të pasur më shumë sukses, në koordinim me Ministrinë e 
Financave dhe të Ekonomisë dhe me aktorë të tjerë rregullatorë në 
treg. Euroizimi është i pranishëm jo vetëm në tregun financiar, por 
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dhe në ekonominë reale. Nuk është e rrallë që çmimet e disa mallrave 
të qëndrueshme dhe të pasurive të paluajtshme janë të vendosura në 
euro, gjë që është e panevojshme. Përse çmimet e makinave duhet të 
jenë në euro? Në fakt, njerëzit i kanë të ardhurat e tyre në lekë dhe i 
këmbejnë lekët në euro për të paguar apartamentin në euro. Nuk ka 
arsye të qëndrueshme financiare, apo stimuj për një sjellje të tillë. Ne 
nuk kemi pasur dhe nuk kemi luhatje të normave të inflacionit apo 
të kursit të këmbimit. Shqipëria zbaton një regjim të lirë të kursit të 
këmbimit, dhe ne kemi një monedhë kombëtare mjaft të qëndrueshme. 
Luhatjet e forta të normave të inflacionit apo të këmbimit valutor janë 
kujtime të së kaluarës së largët. Aktualisht, monedha jonë kombëtare 
është mbiçmuar. Kjo është histori tjetër dhe nuk do të shtoja gjë tjetër 
për këtë çështje. Çështja kryesore është përse përdorim euron kur nuk 
është e nevojshme? Përse të blejmë me euro në treg?

Në këtë pikë, edhe qeveria duhet të marrë disa masa të rrepta shtesë. 
Me ligj, monedha kombëtare në Republikën e Shqipërisë është leku. 
Nuk është e nevojshme të përdoret euroja dhe mund të ndërmerren 
veprime për të nxitur përdorimin e monedhës kombëtare. Në tregun 
financiar, veçanërisht në sektorin bankar, po planifikojmë të marrim 
disa masa për sa i përket peshës së detyrimeve në monedhë të huaj 
në rezervën e detyrueshme të bankave. Një peshë më e lartë synon 
të reduktojë përdorimin e euros. Përmirësimi i transparencës është 
një tjetër element i rëndësishëm, meqenëse argumenti ka të bëjë me 
përfshirjen financiare dhe edukimin financiar; njerëzit nuk i kuptojnë 
koncepte të tilla si rreziku i kursit të këmbimit, apo koncepte të tjera 
të ngjashme. Si rrjedhim, sa më transparent të jetë tregu financiar, aq 
më të kujdesshëm do të jenë klientët e bankave përkundrejt rrezikut 
që ata mund të pranojnë në të ardhmen.

Deri tani, kemi ecur përpara pa ndërmarrë veprime specifike apo pa 
vendosur rregulla specifike, por vetëm duke ushtruar detyrat rutinë 
të bankës qendrore për zbatimin e politikës monetare ose zbatimin 
e rregullave makroprudenciale për të mbështetur stabilitetin 
makrofinanciar në afat të gjatë, ndërsa vëmë në dukje rrezikun 
potencial të mospërputhshmërisë së monedhës për bizneset dhe 
individët. Prania e euros në treg ka rënë, por ende mbetet e lartë. Si 
rrjedhim, planifikojmë të zbatojmë masa të tjera shtesë. Sigurisht, ne 
nuk mund dhe nuk kemi për qëllim ta heqim plotësisht euron, pasi 
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destinacioni ynë përfundimtar është Evropa. Natyrisht, euroizimi do 
të vazhdojë të jetë i pranishëm, për shkak të importeve, eksporteve 
dhe dërgesave të emigrantëve, por ne duam ta sjellim atë në një nivel 
më të arsyeshëm dhe kjo është mënyra se si planifikojmë të veprojmë. 
Faleminderit!

Jens Bastian: Faleminderit Guvernator. Aneta, ju lutem bashkohuni 
në bisedë.

Aneta Krstevska: Në Maqedoni, ne patëm gjithashtu njëfarë suksesi 
në trajtimin e deeuroizimit. Në të vërtetë, krahasuar me periudhën para 
krizës globale, kemi pasur një reduktim të peshës së depozitave në 
valutë kundrejt depozitave totale me rreth 18 pikë përqindje, ndjekur 
nga një trend i ngjashëm në anën e aktivit të bilancit të sektorit bankar. 
Në fakt, kjo ishte pjesërisht për shkak të nivelit më të ulët të besimit dhe 
kthimit më të ulët të instrumenteve financiare në euro gjatë periudhës 
së krizës. Përveç kësaj, ne i kemi mbështetur këto tendenca pozitive 
me masa të bankës qendrore si diversifikimi në raportin e kërkesës të 
rezervës në favor të depozitave në monedhë vendase.

Në këtë drejtim, institucionet e BE-së u kërkuan bankave qendrore 
të rajonit të punojnë mbi këtë çështje. Kështu, këtë vit hartuam edhe 
një strategji të veçantë për trajtimin e deeuroizimit, me shumë masa 
gjithëpërfshirëse, që përfshijnë edhe institucione të tjera në vend. 
Së pari, synojmë ta mbajmë euroizimin nën kontroll, në një nivel 
që nuk e dëmton transmetimin e politikës monetare, veçanërisht 
në këtë periudhë kur kemi akoma një politikë monetare të pavarur. 
Faleminderit!

Jens Bastian: A mund të kemi një raund tjetër me pyetje apo 
komente nga audienca? Altin, të lutem!

Pyetje: Altin Tanku, Banka e Shqipërisë Kam një pyetje për panelin. 
Cili është kontributi shtesë që mund të japë banka qendrore në rolin 
e saj si autoriteti i mbikëqyrjes bankare, të sistemit të pagesave, apo i 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme, për sa i takon përfshirjes financiare? 
I referohem këtu, zhvillimeve më të fundit FinTech si huadhënia 
person-për-person (P2P), apo edhe kriptomonedhave si BitCoins. 
Shumë faleminderit!
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Jens Bastian: Kush dëshiron të përgjigjet i pari nga panelistët? Nga 
Banka Qendrore e Malit të Zi, ju lutem!

Guvernator Žugić: Dua të komentoj mbi disa nga pyetjet e 
mëparshme. Të gjithë ne vijmë nga ekonomi të hapura të vogla, me 
ndikime të tërthorta të forta, si pozitive edhe negative, dhe të gjithë 
kemi politika monetare të ndryshme, por të njëjtët objektiva. Kosova 
dhe Mali i Zi përdorin euron, por dy vendet tona nuk janë anëtare 
të Eurozonës. Mali i Zi do të bëhet shumë shpejt, shpresoj, anëtar i 
Bashkimit Evropian, dhe ne përdorim euron e nuk kemi instrumente 
monetare të forta. Por politika jonë monetare është kryesisht 
stabiliteti financiar. Aktualisht, kemi një rregullim të fortë fiskal. 
Qeveria ka një bashkëpunim shumë pozitiv me bankën qendrore dhe 
rritja ekonomike në Malin e Zi ishte mbi 4% në dy tremujorët e parë.
Lidhur me pyetjen e fundit, mbi përfshirjen financiare, çdo ditë banka 
jonë vepron me përgjegjësi shoqërore, veçanërisht për sa i përket 
përfshirjes financiare, ne punojmë shumë me të rinjtë. Vetëm disa 
ditë më parë kemi pasur një ekspozitë në Muzeun e Parasë në qytetin 
mbretëror, Cetinje, për bizhuteritë në rolin e parasë. Ishte një rast i mirë 
për fëmijët dhe për të rinjtë e shkollave në Malin e Zi për të mësuar. 
Tani kemi një nivel të ulët të përfshirjes financiare, por objektivi ynë 
është ta përforcojmë sa më tepër përfshirjen financiare në të ardhmen.

Jens Bastian: Faleminderit zotëri! Belma, dëshiron të shtosh diçka?

Belma Čolaković: Mendoj se gjithçka varet nga struktura e 
mbikëqyrjes bankare në secilin vend. Në rastin e Bosnje-Hercegovinës, 
ne kemi mbikëqyrje bankare në nivel entiteti, nënshtetërore, e cila 
koordinohet nga banka qendrore. Në atë rast, kredidhënia P2P 
dhe transaksionet e ngjashme zakonisht nuk janë të mbikëqyrura. 
Por, ashtu siç e thashë më herët, ato duhet të monitorohen e të 
regjistrohen. Ne duhet të dimë se çfarë po ndodh me to. 

Kështu duhet të ketë një sistem, ndoshta jo kontrolli, por një sistem 
shkëmbimi të informacionit, për atë se çfarë po ndodh. Sipas këtij 
këndvështrimi, në Bosnje-Hercegovinë shoh se informacioni 
shkëmbehet nëpërmjet Komitetit të përhershëm për stabilitetin 
financiar, mbi ndërlidhjet e mundshme midis ndërmjetësuesve 
financiarë, pikë së pari midis bankave dhe kompanive të angazhuara 
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në kredidhënie nëpërmjet internetit (P2P). Ne duhet të kuptojmë 
tepricën e ekspozimeve ndaj bankave tregtare që kanë tashmë këto 
institucione të cilat po marrin hua nga të tjerë, për të vlerësuar si 
duhet rrezikun ndaj stabilitetit financiar. Pra, nuk po them se duhet 
domosdoshmërish t’i rregullojmë ato, por duhet t’i kuptojmë mirë se 
cilat janë rreziqet potenciale dhe cilat janë ekspozimet, para se diçka të 
dalë jashtë limiteve dhe të fillojnë të shfaqen probleme të ndryshme. 

Jens Bastian: Guvernator, ju lutem!

Guvernatori Sejko: Vërtet pyetje shumë e mirë. Bankat qendrore 
kanë një detyrë thelbësore për të përmbushur. Tashmë kemi krijuar 
Komitetin Kombëtar të Pagesave, nën kujdesin e bankës qendrore, 
pasi modernizimi i sistemeve të pagesave është domosdoshmëri dhe 
shumë i rëndësishëm sot. 

Kemi parë se tendenca aktuale në sektorin bankar dhe në tregun 
financiar është zhvendosja drejt bankingut dixhital dhe bankingut 
nëpërmjet telefonisë celulare. Bankingu për individë po modernizohet 
dhe në treg po ndërmerren disa nisma, por ato janë të shkëputura 
dhe ndonjëherë nuk kanë qenë të suksesshme. Disa kompani po 
investojnë para, energji dhe kohë në bashkëpunim me disa banka. 

Në këtë kontekst, banka qendrore mund të luajë një rol shumë të 
rëndësishëm për të harmonizuar përpjekjet, për të studiuar tregun dhe 
për të futur disa rregulla për modernizimin e sistemeve të pagesave. 
Modernizimi do të krijojë shumë lehtësira për klientët, dhe do të 
kursejë kohë, përpjekje dhe para për sektorin bankar. Bashkërendimi 
i përpjekjeve të tilla, nën mbështetjen tonë do të mund të parandalojë 
krijimin e 100, qoftë edhe të 10 apo 20 platformave që konkurrojnë 
me njëra-tjetrën dhe që nuk përdoren fare. 

Banka qendrore ka shumë hapësirë për të bashkërenduar përpjekjet 
ndërmjet aktorëve të caktuar në këtë lojë, jo vetëm midis bankave 
tregtare dhe klientëve, por edhe me institucionet publike, 
veçanërisht me ato që ofrojnë shërbime utilitare. Pjesa më e madhe 
e përpjekjeve dhe investimeve lidhur me bankingun dixhital janë 
bërë në ndërmjetësimin e pagesave për shërbimet utilitare, duke e 
përdorur telefonin celular për ta lehtësuar jetën. Në disa vende më të 
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zhvilluara është bërë progres edhe më i madh, ku telefonia celulare 
përdoret edhe për pagesa të tjera, madje dhe për blerje të vogla, në 
supermarkete dhe në njësi të tjera të shitjeve me pakicë. Në këtë 
kontekst, banka qendrore mund të luajë një rol dhe ne po punojmë 
në këtë drejtim, duke i koordinuar veprimet tona me industrinë 
bankare dhe me aktorë të tjerë. 

Përveç kësaj, për sa i përket përfshirjes financiare, Banka e Shqipërisë 
ka Muzeun e saj, ku zhvillojmë veprimtari që promovojnë edukimin 
financiar. Po funksionon mirë, dhe aty zhvillohen një numër i 
konsiderueshëm veprimtarish edukative, por Muzeu është në Tiranë. 
Ne duhet të shkojmë dhe të edukojmë të gjithë popullsinë e vendit. Ne 
i kemi kushtuar shumë vëmendje dhe përpjekje edukimit financiar. 
Çdo vit organizojmë “Javën e Parasë”, ku përfshihen aktivitete të 
ndryshme edukative në bashkëpunim me disa institucione të tjera 
publike, veçanërisht me shkollat. Në bashkëpunim me Ministrinë 
e Arsimit kemi hartuar tekste shkollore për nxënësit e shkollave 
9-vjeçare dhe të gjimnazit. Edukimi financiar është tashmë pjesë 
e kurrikulës së arsimit të mesëm, si lëndë me zgjedhje. Gjithashtu, 
studentët po vizitojnë Muzeun e Bankës së Shqipërisë. Përveç kësaj, 
ne sapo kemi nisur “Netët e Muzeut”, me leksione të mbajtura nga 
drejtues të lartë dhe akademikë të njohur. 

Mbetemi ende i vetmi institucion dhe përpjekjet duhet të bëhen edhe 
nga institucione të tjera, megjithatë hap pas hapi po ecim përpara. 
Bankat tregtare, siç e përmenda, mund të luajnë një rol shumë të 
rëndësishëm në këtë drejtim. Ndërsa zhvillojnë veprimtarinë e tyre 
të përditshme, ato edukojnë publikun.

Jens Bastian: Faleminderit Guvernator! Po ia kaloj fjalën guvernatorit 
Mehmeti nga Kosova. 

Guvernator Mehmeti: Në paraqitjen e parë, theksova që fokusi 
jonë si bankë qendrore është rritja e përqindjes, ose ndërmjetësimit 
financiar, dhe në këtë kontekst përmenda dy prej faktorëve kryesorë: 
njëri prej tyre, edukimi financiar dhe tjetri, zhvillimi teknologjik i 
bankave që në vazhdimësi është duke e arritur qasjen, ose zhvillimin, 
ose ndërmjetësimin financiar që e lehtëson këtë çështje. Por pyetja 
juaj është shumë me vend, dhe kryesisht do të fokusohem në atë që 
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çfarë duhet të bëjë banka qendrore në mënyrë që të rritet më shumë 
çështja e ndërmjetësimit financiar.

Ne duhet të vazhdojmë përpjekjet me intensitet edhe më të lartë në 
drejtim të mbështetjes së zhvillimit të stabilitetit të sistemit financiar 
dhe në funksion të rritjes së përfshirjes financiare. Banka qendrore 
në vazhdimësi ka ndjekur një qasje proaktive, duke i ofruar sistemit 
financiar gjithë infrastrukturën e nevojshme për një funksionim efikas 
dhe të qëndrueshëm. Në këtë kontekst kemi arritur të kemi politika të 
hapura, por të kujdesshme të licencimit, kështu që të rritet konkurrenca 
dhe në mënyrë që në kah të rritjes së konkurrencës, të rriten edhe 
produktet dhe shërbimet financiare për klientelat e ndryshme.

Unë i përmenda pra dhe më herët çështjen e edukimit financiar dhe 
çështjen e zhvillimit teknologjik. Faleminderit shumë.

Përmbledhje dhe përfundime

Jens Bastian: Faleminderit Guvernator! Koha ka ecur tashmë. 
Kemi dëgjuar, debatuar dhe kemi shkëmbyer mendime për një 
tërësi çështjesh në këtë panel përmbyllës. Dëshiroj të përmbledh 
shkurtimisht disa nga aspektet kryesore të bisedës sonë, para se 
zyrtarisht ta mbyll këtë panel dhe t’ia jap fjalën Guvernatorit Sejko 
për përfundimet e përgjithshme të Konferencës. 

Së pari, dua të falënderoj të gjithë panelistët dhe audiencën për 
bisedën aktive dhe angazhuese, me diskutime për çështje teknike, të 
cilat mund të zbatohen konkretisht. Po ashtu, biseduam për çështje 
të stabilitetit financiar, perspektivën financiare, qëndrueshmërinë, 
përfshirjen financiare, dhe trajtuam disa prej tyre në rubrikën pyetje 
dhe përgjigje.

Disa aspekte që mësova gjatë zhvillimit të këtij paneli. Mendoj se 
ka arsye për të qenë optimist në mënyrë të kujdesshme për rajonin 
dhe për shtetet në rajon, në disa raste më shumë, në disa të tjera më 
pak, por ka një tendencë optimizmi që po zë vend. Termi “histori 
suksesi” shpesh është i ekzagjeruar ose i përdorur para kohe, por 
mendoj se dëgjuam fakte, gjatë paneleve të ndryshme sot, të cilat 
sugjerojnë se po dalin në pah histori suksesi. Ato kanë nevojë për 
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më shumë ujë që të rriten, të zgjerohen, të kenë rrënjë më të thella, 
por gjithsesi këto filiza të gjelbra janë të dukshme dhe të prekshme. 
Së dyti, sigurisht që mbeten ende sfida, dhe shumë prej panelistëve 
e folësve na i kanë kujtuar. Ende kemi një sektor financiar ku 
mbizotërojnë bankat, deri në atë pikë, siç dëgjuam nga kolegu i 
Bankës së Malit të Zi, ku 90% e aktiveve financiare janë në duart e 
bankave tregtare. Gjithashtu, dëgjuam se ndërsa kreditë me probleme 
janë në rënie, zgjidhja e tyre mbetet një sfidë, një punë e cila është në 
rrugë e sipër për të gjetur zgjidhje, siç theksoi për shembull Piroska.

Me kënaqësi dëgjova se tregjet e aksioneve kanë filluar të rishfaqen në 
vende të caktuara të rajonit, dhe është e rëndësishme të identifikohen 
sinergjitë midis këtyre tregjeve. Guvernatori Sejko theksoi gjithashtu, 
ndër të tjera, nevojën për të luftuar informalitetin në sektorin 
financiar. Dhe është e rëndësishme kur dëgjojmë për kulturën 
financiare, për aktivitetet edukuese, shohim se jo vetëm organizojmë 
muze e vizita, të cilat do t’i rekomandoja pasi pata mundësinë t’i 
shihja dje në mbrëmje gjatë pritjes së këndshme të Guvernatorit, por 
siç dëgjuam nga Guvernatori i Malit të Zi, ashtu dhe nga guvernatorë 
të tjerë, ka veprimtari të zgjeruara në fusha me shumë rëndësi: në 
shkolla fillore dhe nëntëvjeçare. Të përpiqesh dhe të lidhesh me 
ta, të flasësh për çështje për të cilat edhe ne diskutuam sot këtu, t’i 
bësh ato të prekshme, pasi kjo është gjenerata e ardhshme, e cila jo 
vetëm do të kërkojë punë, përfshirë dhe punë në bankën qendrore, 
por gjithashtu do të vendosë si të trajtojë çështje financiare në të 
ardhmen. 

Guvernatori Sejko theksoi se duke dalë gradualisht nga një krizë, 
mund të prodhohen mundësi, në vend që të përqendrohemi vetëm 
në rregullimin e rrezikut. Më pëlqen ideja e krijimit të mundësive, 
pa harruar theksin ndaj rrezikut. Përfshin për shembull analizimin 
e strukturës nxitëse të bankave në tregjet vendase, si të zgjerohet 
sistemi financiar jobankë, përcaktimin e çmimit të huadhënies në 
monedhë vendase. Këto mundësi presin të rriten, dhe kanë nevojë 
për ndërhyrje rregullative dhe mbikëqyrje nga bankat qendrore.

Dhe e fundit, zonja e zotërinj, kemi dëgjuar gjithashtu, të ilustruar 
me shembuj shumë tërheqës, për bashkëpunimin mes vendeve, 
bashkëpunimin rajonal. Për shembull dëgjuam nga Aneta se tani 
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duhen identifikuar sinergjitë lidhur me tregun e aksioneve, për të 
prekur vende brenda rajonit dhe përtej tij, si për shembull Bullgarinë. 
Mendoj se ky element i bashkimit të forcave, siç pasqyrohet në 
veprimtarinë e tregut të aksioneve, është një fije lidhëse që përshkroi 
tërë bisedën tonë gjatë kësaj Konference, si një përpjekje për të 
krijuar dhe identifikuar mundësitë për bashkimin e forcave. Sot në 
mëngjes dëgjuam në terma absolutë se bashkëpunimi me institucionet 
financiare shumëpalëshe është i rëndësishëm, në të gjitha mënyrat, 
në pikën që siç e theksoi Ministri i Financave të Shqipërisë, në qoftë 
se FMN-ja dëshiron të largohet, neve do të na duhet ta lidhim, pasi 
nuk mund ta lëmë të largohet. Është këtu për të qëndruar. Bas (nga 
FMN), ti ke një punë të vështirë, por siç kemi dëgjuar je një mysafir 
shumë i mirëpritur dhe një njeri me të cilin duhet të bësh biznes në 
Tiranë. Kjo është diçka që shihet me sy të mirë në Shqipëri. Ky është 
një perceptim pozitiv, që FMN-ja nuk merret si e mirëqenë në rajon. 
Banka Botërore është proaktive këtu, siç e prezantoi dhe Linda, 
lidhur me bashkëpunimin afatgjatë në fushën e përfshirjes financiare. 
Dhe e fundit por jo më pak e rëndësishmja, ne nuk do të mund të 
ishim së bashku sot këtu, nëse nuk do të kishte një bashkëpunim 
të arritur midis bankave qendrore, por dhe midis bankave qendrore 
dhe universiteteve. Me Universitetin e Oksfordit, me Kolegjin St. 
Anthony dhe me veprimtaritë që u paraqitën këtu nga Othon e të 
tjerë në lidhje me SEESOX. Mendoj se këto veprimtari që tejkalojnë 
kufijtë janë pjesë e përpjekjes sonë të bashkëpunimit, që kemi krijuar 
gjatë viteve të kaluara, dhe mendoj se ka mjaft energji dhe frymëzim 
në këtë sallë, për ta vazhduar këtë bashkëpunim në të ardhmen. 

Pra, ju falënderoj për vëmendjen. Kam thënë mjaft, por mendoj se 
Guvernatori meriton të thotë fjalën e fundit. Guvernator Sejko, ju lutem! 

Guvernatori Sejko: Faleminderit shumë Jens për përmbledhjen. 
Ju i përmblodhët shkëlqyeshëm temat kryesore të trajtuara gjatë 
Konferencës së sotme. Më herët, disa kolegë më thanë se Konferenca 
është mjaft intensive. Ne patëm folës të nderuar, me prezantime 
shumë të mira, me të vërtetë prezantime të shkëlqyera, dhe i falënderoj 
që erdhën dhe dhanë kontributin e tyre në këtë Konferencë. Të 
gjitha prezantimet dhe kontributet ishin me të vërtetë interesante; 
megjithatë, për shkak të kufizimeve në kohë, si për prezantimet 
dhe për panelet, nuk patëm kohë të mjaftueshme në dispozicion 



208

për t’i trajtuar sa duhej ose mjaftueshëm mesazhet pozitive dhe të 
mençura nga folësit. Më duhet të kërkoj ndjesë për këtë. Nga ana 
tjetër, mendoj se një ditë gjithsesi është më efektive. Shpresoj që të 
gjithë të kemi marrë mesazhe të vlefshme nga Konferenca. Nuk do 
të bëj sërish një përmbledhje, por duke folur në përgjithësi, sektori 
bankar është tejet i rëndësishëm për të ndërmjetësuar fonde në të 
gjitha ekonomitë tona. Në të gjithë globin, sektori bankar është i 
domosdoshëm për ndërmjetësimin, por tregjet në vende të tjera janë 
më të sofistikuara. Tregjet e sigurimeve dhe tregjet e kapitalit janë 
shumë të rëndësishme për ndërmjetësimin financiar. Kështu që, një 
pyetje kryesore është “përse atëherë në ekonomitë tona më pak të 
zhvilluara, sektori bankar përbën mesatarisht rreth 90% të sektorit 
financiar?”. Siç e dëgjuam dhe diskutuam në këtë Konferencë, ky 
sektor mbetet shumë i rëndësishëm dhe luan rolin e tij. 

Sigurisht banka qendrore duhet të luajë rolin e saj rregullator, me qëllim 
që të aktivizojë më shumë segmente të tregut financiar, pasi sektori 
bankar nuk mund të jetë një zëvendësues për segmentet e tjera të tregut 
financiar, të tilla si fondet e investimeve, fondet e pensioneve apo 
bursa. Si rezultat, në një fare mënyre, sektori bankar po e detyron veten 
ta mbushë këtë hendek. Por për të pasur një ekonomi bashkëkohore, 
ne duhet të luajmë rolin e rregullatorëve dhe të forcojmë zhvillimin 
e segmenteve të tjera të tregut. Ne duhet të modernizojmë sistemet 
e pagesave, që janë një aspekt thelbësor për një treg financiar që 
funksionon si duhet. Ne po punojmë dhe do të vazhdojmë të punojmë 
në këtë drejtim, por kemi nevojë për bashkëpunimin e sektorit bankar 
sërish me qëllim që ta modernizojmë atë.

Ndërsa mbyllim këtë Konferencë, dëshiroj të falënderoj të gjithë 
folësit e nderuar dhe pjesëmarrësit në këtë Konferencë, guvernatorët, 
kryeekonomistët, kolegët nga bankat qendrore, kolegë të tjerë nga 
institucionet ndërkombëtare për kontributin e tyre të rëndësishëm 
për suksesin e kësaj konference. 

Mendoj se pjesëmarrësit i kanë përmbushur kontributet, madje i 
kanë tejkaluar pritshmëritë tona, dhe se objektivat e kësaj konference 
janë realizuar në mënyrë të qartë e të plotë.

Faleminderit dhe uroj gjithë të mirat për të gjithë ju!
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