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Kapitulli i - prezantimi dhe Vizioni i Guvernatorit

Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë, shkurt 2015



Zgjedhja e Guvernatorit
Z. Gent Sejko u zgjodh Guvernator i Bankës së Shqipërisë në datën 5 shkurt 

2015 nga Kuvendi i Shqipërisë, në bazë të dekretit të Presidentit të Republikës së 
Shqipërisë. Në Bankën e Shqipërisë, Guvernatori Sejko u prezantua nga Kryetari 

i Kuvendit të Shqipërisë, z. Ilir Meta, në një ceremoni të veçantë të organizuar në 
prani të punonjësve, në datën 6 shkurt 2015. 

Z. Sejko erdhi në pozicionin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë pas një 
eksperience 20-vjeçare, në pozicione të ndryshme drejtuese në sistemin bankar 

shqiptar dhe në Bankën e Shqipërisë.

Kapitulli i 
Prezantimi dhe Vizioni 

i GuVernatorit

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	ceremoninë	e	prezantimit	si	Guvernator	
i Bankës së Shqipërisë

•	 Intervistë	e	Guvernatorit	Sejko	për	Revistën	“Java”,	28	shkurt	2015
•	 Intervistë	e	Guvernatorit	Sejko	për	Revistën	“Scan”,	13	mars	2015
•	 Intervistë	e	Guvernatorit	Sejko	për	Revistën	“Bankieri”,	prill	2015

Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë, shkurt 2015
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Fjala e Guvernatorit Sejko në 
ceremoninë e prezantimit Si 

Guvernator i BankëS Së ShqipëriSë

I nderuar z. Kryetar i Kuvendit,
Të nderuar anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës,
Të nderuar dhe të dashur kolegë,

Jam shumë i lumtur që rikthehem përsëri sot në Bankën e Shqipërisë, pas 
disa vitesh shkëputjeje, gjatë të cilave kam punuar në sistemin bankar. 

Së pari, do të doja të falënderoja Kryetarin e Kuvendit për prezencën 
e tij. Gjithashtu dua ta falënderoj jo vetëm për fjalën e tij, por dhe për 
gjithë mbështetjen që ai ka dhënë në procesin e ringritjes së Bankës 
së Shqipërisë. Banka e Shqipërisë, institucioni ynë i nderuar prej më 
shumë se dy dekadash ka kontribuar në stabilitetin financiar dhe rritjen 
ekonomike të vendit tonë. Është një institucion i cili është rritur vit pas viti, 
gradualisht, derisa ka arritur këtu ku jemi sot, në një nivel të standardeve 
ndërkombëtare. 

Jemi të gjithë të vetëdijshëm për sfidat e kohës dhe problematikat që 
ka ekonomia në rajon, të cilat mund të jenë reflektuar dhe në realitetin 
shqiptar. Jemi të kënaqur deri-diku, që ekonomia shqiptare nuk është 
goditur në ato përmasa nga kriza, ka mbijetuar dhe ka vazhduar 
progresin në mënyrë të suksesshme. Nga ana tjetër, jemi gjithashtu të 
vetëdijshëm se kemi një sistem bankar të mirëkapitalizuar dhe likuid, dhe 
do ta shfrytëzojmë gjendjen e tij për të promovuar dhe për të mbështetur 
më tej ekonominë. 

Ne do të punojmë së bashku si një skuadër, në mënyrë që të arrijmë me 
sukses të gjithë objektivat tanë. Së bashku, do të arrijmë të ushtrojmë 
dhe të kryejmë rolin tonë si bankë qendrore, duke qenë gjithmonë e 
më shumë transparentë e të përgjegjshëm ndaj publikut dhe Kuvendit. 
Do të jemi profesionistë, ashtu siç kemi qenë, si dhe do të sigurojmë që 
funksionet, rolet dhe detyrat e bankës qendrore, të ushtrohen në mënyrë 
korrekte, në përputhje me ligjin, në të gjitha departamentet e saj. Jam 
shumë i sigurt që me punën, profesionalizmin dhe përkushtimin tuaj, do 
të përballojmë çdo sfidë me sukses dhe për këtë kam siguri të plotë.
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Ju falënderoj të gjithëve për punën e kryer dhe mezi pres të punojmë së 
bashku për të përballuar sfidat që kemi. Jam i sigurt që me rolin tonë do 
të ndikojmë në progresin ekonomik të vendit dhe do të kemi një Bankë 
Qendrore model, sipas standardeve evropiane, e cila do të kontribuojë 
më së miri në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. 

Duke përfituar nga rasti, doja të falënderoja jo vetëm Kryetarin e 
Kuvendit z. Meta përsëri, por gjithë politikën shqiptare për besimin dhe 
mbështetjen që i dhanë institucionit të Bankës së Shqipërisë. Sot, nuk 
jam vetëm unë i privilegjuar, në pozicionin e Guvernatorit dhe me fatin 
që të punoj me kolegë të nderuar si ju, por edhe politika shqiptare që në 
mënyrë konsensuale mbështeti pozicionin e Guvernatorit, në funksion të 
rritjes së rolit të Bankës së Shqipërisë, për ruajtjen e stabilitetit financiar 
dhe shtytjen që ajo jep për rritjen ekonomike të vendit tonë. 

Faleminderit. 
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interviStë e Guvernatorit Sejko 
për reviStën “java”

- 28 shkurt 2015 -

pyetje: Jeni rikthyer në Bankën e Shqipërisë, tashmë si Guvernator i 
saj. Çfarë do të thotë një gjë e tillë për ju, që e keni nisur karrierën tuaj 
po këtu si specialist më shumë se 20 vjet më parë?

Guvernatori: Ka qenë një karrierë e gjatë, me hapa të njëpasnjëshëm, 
e cila tani që kthej kokën pas, më duket më e gjatë sesa kur e jeton ditë 
mbas dite. Në shqip kjo fjalë tingëllon disi e vrazhdë, ndaj më lejoni 
të mos e përmend më. Çdo hap në detyrat që kam pasur ka qenë një 
eksperiencë e veçantë nga e cila jam përpjekur të përfitoj maksimalisht, 
si në fushën teknike ashtu edhe 
në atë menaxheriale. Ndaj 
dhe emërimin në pozicionin e 
Guvernatorit e kam përjetuar si një 
hap mjaft të rëndësishëm, madje 
më të rëndësishmin, si shkalla më 
e lartë e testimit të një eksperti të 
kësaj fushe, të cilin jam angazhuar 
ta përmbush me standardet më të 
larta të integritetit, të besueshmërisë 
dhe profesionalizmit të një bankieri.

pyetje: Dita juaj e parë e punës 
mbas votimit me shumicë të plotë 
votash në Kuvend ishte rikthimi 
i parë pas shumë kohësh në 
ambientet tradicionale të Bankës. 
Ju u prezantuat nga Kryetari i 

Si do ta ndryshoj Bankën?
I zgjedhur me votë konsesuale nga Kuvendi, Guvernatori i sapozgjedhur flet 

për herë të parë në media për projektin e tij për shëndoshjen e imazhit të 
Bankës dhe të ardhmen e sistemit bankar.

“Emërimin në pozicionin 
e Guvernatorit e kam 

përjetuar si një hap mjaft 
të rëndësishëm, madje më 
të rëndësishmin, si shkalla 
më e lartë e testimit të një 

eksperti të kësaj fushe, 
të cilin jam angazhuar ta 
përmbush me standardet 
më të larta të integritetit, 

të besueshmërisë dhe 
profesionalizmit të një 

bankieri.”
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Kuvendit; dhe një nga premtimet tuaja të para ishte transparenca në 
aktivitetin e institucionit. Çfarë ka ndodhur në këto ditë të para pas 
mureve të trasha të Bankës? 

Guvernatori: Natyrisht që kanë qenë ditë të veçanta, të mbushura me 
emocion dhe me ndjenjë të madhe të përgjegjësisë. Të jesh Guvernator 
i Bankës së Shqipërisë është një privilegj, nëse e sheh nga jashtë, por 
në të vërtetë është më shumë se kaq, është një përgjegjësi shumë e 
madhe. Ditët kanë pasur intensitetin e tyre, me takime të rëndësishme 
pune kryesisht me stafin, për t’u njohur nga afër me problematikat dhe 
çështjet kryesore të veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë.

Gjatë kësaj periudhe kam qenë e vazhdoj të jem i përqendruar në çështjet 
më të rëndësishme të punës në Bankën e Shqipërisë, duke përcaktuar 
prioritetet, për të njohur sa më shpejt problemet e në të njëjtën kohë 
për t’u dhënë drejtim punëve e marrë vendimet e duhura operacionale. 
Sigurisht që transparenca është një nga objektivat kryesorë. Në këtë 
drejtim, sikurse e kam theksuar edhe në Komisionin e Ekonomisë, ne 
do të bëjmë disa përmirësime të mëtejshme, veçanërisht në lidhje me 
publikimin e vendimeve të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 
por edhe në tërësinë e vendimmarrjes së politikave të Bankës.

pyetje: Ju jeni një nga shtetasit shqiptarë me karrierën më të lartë në 
sistemin bankar. Cila ka qenë marrëdhënia juaj me politikën, a keni 
një ide se si mbërriti emri juaj në tryezën e Presidentit të Republikës?
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Guvernatori: Ndoshta do të isha i fundit që do të kisha mundësi ta 
komentoja procesin e përzgjedhjes së Guvernatorit. Aq më shumë të flisja 
për detaje politike apo teknike të këtij procesi, i cili gjithsesi ka qenë një 
proces transparent dhe është zhvilluar me disa etapa. I jam përgjigjur 
pozitivisht dhe me mirënjohje njerëzore e profesionale ftesës publike 
që Presidenti i Republikës ka bërë për postin e Guvernatorit. Aplikova 
me dosjen time i inkurajuar nga eksperienca e gjatë menaxheriale që 
kam në sistemin bankar, falë të cilës kam fituar një ekspertizë të gjerë 
në çështjet bankare e financiare. Një nxitje për të aplikuar për këtë 
pozicion, ishte dhe nga deklarata e Kryeministrit Rama në ambientet 
e Bankës së Shqipërisë, ku theksoi se Guvernatori do të zgjidhej nga 
sistemi bankar e financiar. E po kështu, edhe qëndrimet e herëpashershme 
publike për të njëjtën gjë nga Kryetari i Kuvendit Meta për procesin e 
përzgjedhjes së Guvernatorit të ri të Bankës. Është hera e parë që po 
e them publikisht, por dua ta shfrytëzoj këtë rast për të falënderuar jo 
vetëm Presidentin, Kryeministrin dhe Kryetarin e Kuvendit, por të gjithë 
klasën politike për mbështetjen që i dhanë Bankës së Shqipërisë për 
zgjedhjen e një Guvernatori konsensual. Jam i bindur se një gjë e tillë 
vlen shumë më shumë se votimi për një emër të përveçëm; bëhet fjalë 
për një vullnet të fortë pozitiv politik për seriozitetin e financave të vendit.

pyetje: Fillimisht, përpara votimit tuaj, keni bërë një prezantim të gjatë 
në Komisionin e Ekonomisë. Cilat janë idetë tuaja për rolin e djeshëm 
të Bankës së Shqipërisë dhe çfarë mendoni të ndryshoni në to?

Guvernatori: Mendoj se Banka e 
Shqipërisë ka qenë një institucion 
i vlerësuar si brenda ashtu edhe 
jashtë vendit nga institucionet 
dhe partnerët ndërkombëtarë 
në shumë drejtime, ku kryesisht 
është theksuar dhe vlerësuar 
roli i saj në ruajtjen e stabilitetit 
monetar dhe garantimin e 
stabilitetit financiar në vend. Mbi 
të gjitha, për punën e Bankës 
së Shqipërisë, dëshmon edhe 
historiku pozitiv që ka institucioni 
në përmbushjen e detyrave të tij. 
Pavarësisht luhatjeve, të gjithë 
jemi të ndërgjegjshëm se niveli i 
çmimeve është i qëndrueshëm, se 

“Banka e Shqipërisë ka qenë 
një institucion i vlerësuar si 
brenda ashtu edhe jashtë 

vendit nga institucionet dhe 
partnerët ndërkombëtarë 

në shumë drejtime, ku 
kryesisht është theksuar 
dhe vlerësuar roli i saj në 

ruajtjen e stabilitetit monetar 
dhe garantimin e stabilitetit 

financiar në vend.”
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monedha kombëtare nuk ka luhatje të mëdha, se kursimet e qytetarëve 
janë të sigurta dhe se institucionet financiare vazhdojnë të operojnë në 
mënyrë të rregullt.

Por, sot, ekonomia shqiptare, si rrjedhojë edhe e zhvillimeve 
ndërkombëtare dhe evropiane, po përballet me një sërë sfidash, të cilat 
po vënë në “provë” edhe rolin e bankës qendrore në Shqipëri. Gjithsesi, 
Banka e Shqipërisë mbetet një institucion i mandatuar për garantimin e 
stabilitetit të çmimeve dhe për promovimin e stabilitetit financiar të vendit. 
Unë jam i bindur se ne do ta përmbushim më së miri këtë mandat.

Ne do të vazhdojmë të kryejmë rolin tonë të Bankës Qendrore, duke 
përdorur instrumentet e politikës monetare, instrumentet e mbikëqyrjes 
dhe ato rregullatore, duke zhvilluar më tej sistemin e pagesave, duke 
kryer reformat e nevojshme strukturore në arkitekturën e mbikëqyrjes së 
sistemit financiar në bashkëpunim me institucionet partnere kombëtare 
dhe ndërkombëtare, si dhe duke fuqizuar rolin e kërkimit shkencor 
në Bankën e Shqipërisë. Kam besim të plotë se në ditët dhe muajt e 
ardhshëm, Banka e Shqipërisë do të jetë një institucion “model” dhe 
eficient në kryerjen e funksioneve në përputhje me ligjet e Republikës së 
Shqipërisë dhe do të arrijë me sukses objektivat afatmesëm e afatgjatë. 

pyetje: Rritja e kreditimit shfaqet si një nga shqetësimet kryesore për 
ekonominë dhe biznesin. E konsideroni të drejtë një gjë të tillë dhe çfarë 
mendoni se duhet të bëni ju për të ecur në këtë drejtim?

Guvernatori: Ecuria e kreditimit ka qenë një shqetësim i rëndësishëm 
për Bankën e Shqipërisë, të cilin ajo vazhdimisht është përpjekur ta sjellë 
në vëmendjen e bankave dhe publikut, duke ndërmarrë edhe nisma 
e plane konkrete për nxitjen e kreditimit në vend. Duhet të pranojmë 
se pavarësisht kësaj, rezultatet nuk kanë qenë në masën e pritur, 
nisur dhe nga fakti se nxitja e kreditimit në këtë mënyrë ka qenë e 
njëanshme. Kreditimi, në fund të fundit, është një proces ofertë-kërkese 
prandaj dhe rritja e ndërmjetësimit financiar të bankave në ekonomi 
nëpërmjet kreditimit do të stimulohej edhe më shumë nga krijimi i 
klimës së përshtatshme ekonomike nga të gjithë faktorët, shtetërorë dhe 
privatë. Në këtë mënyrë, pjesë e axhendës së punës tonë do të jetë 
bashkëpunimi i ngushtë me bankat tregtare dhe biznesin, për të rritur 
dhe ndërmjetësuar marrëdhënien bankë-biznes.

pyetje: Portofoli i kredive të këqija në bankat e nivelit të dytë është i 
konsiderueshëm, çfarë do të mendonit se mund të bëhet për uljen e tyre?
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Guvernatori: Një nga faktorët kryesorë të krijimit të problemit të kredive 
me probleme ka qenë dhënia e kredive për disa sektorë të caktuar 
që kanë pasur rritje të lartë për kohën, të cilët më pas janë goditur 
nga kriza financiare dhe zhvillimet post-krizë, duke vënë në vështirësi 
bankat, të cilat nuk arritën të tregonin profesionalizmin e nevojshëm për 
të bërë një strukturim të duhur të portofolit. Tashmë është e rëndësishme 
të analizohen dhe rishikohen me kujdes dhe vëmendje të gjitha ato kredi 
të cilat kanë mundësi rigjallërimi, duke u dhënë mundësinë bizneseve 
përkatëse të reagojnë dhe rifillojnë aktivitetin e tyre. Mbi të gjitha, sot 
është e nevojshme që bankat të gjejnë gjuhën e bashkëpunimit me 
bizneset, për të shmangur ngërçin dypalësh e për t’i dhënë frymëmarrje 
ekonomisë. 

pyetje: Ka një shqetësim të shprehur nga qytetarët në marrëdhënie 
me bankat, kryesisht për kostot e fshehura shtesë që ata marrin për 
shërbimin. Si qëndrojnë ato në raport me vendet e tjera të rajonit dhe 
çfarë mund të bëhet për rritjen e transparencës?

Guvernatori: Aktualisht, çështja e kostove të shërbimeve që ofrojnë 
bankat mbulohet dhe mbikëqyret nga Banka e Shqipërisë nëpërmjet 
një rregulloreje të veçantë të saj, e cila i detyron bankat tregtare të 
jenë transparente ndaj klientëve duke publikuar të gjithë listën e kostove 
që shoqërojnë veprimet dhe shërbimet bankare. Gjithsesi, edhe në 
prezantimin që kam bërë si Guvernator, jam angazhuar për një monitorim 
të aplikimit të komisioneve, me qëllim që të mos ketë komisione të 
fshehura për klientët dhe të shmanget çdo abuzim i mundshëm i bankave 
në kurriz të tyre. Pjesë e këtij procesi do të jetë edhe ndërmarrja e një 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Dhje 07

Dhje 08

Dhje 09

Dhje 10

Dhje 11

Dhje 12

Mar 13

Qer 13

Shta 13

Dhje 13

Mar 14

Qer 14

Shta 14

Dhje 14
Gra	k 1. Rritja vjetore e huasë dhe raportet e huave me probleme

Raporti i huave me probleme (%)
Rritja vjetore e huasë (%)



- 14 -

Kapitulli i - prezantimi dhe Vizioni i Guvernatorit

studimi në nivel rajonal për të parë nëse ka diferenca të dukshme dhe 
çfarë mund të përmirësojmë më tej në këtë drejtim. 

pyetje: Gjykoni se është tejkaluar ngërçi i verës së shkuar, kur u 
konstatua një vjedhje në Bankën e Shqipërisë? Çfarë masash gjykoni 
se duhen marrë që një gjë e tillë të mos përsëritet?

Guvernatori: Filozofia ime e punës mbështetet në parimin se nuk ka 
gjëra të vogla dhe të mëdha në procesin e menaxhimit. Në funksion 
të kësaj filozofie, do të vlerësohen të gjitha problematikat dhe sfidat e 
menaxhimit të brendshëm të Bankës së Shqipërisë. Ngjarja e ndodhur 
nxori në pah disa problematika, të cilat do të marrin vëmendjen e duhur, 
por ajo që dua të theksoj është se zhvillimi i sistemeve të kontrollit të 
brendshëm dhe parandalimit, si dhe rritja e efektivitetit operacional 
duhet të kenë gjithmonë vëmendjen maksimale për të shmangur ngjarje 
të ngjashme në të ardhmen.

Kapitulli i - prezantimi dhe Vizioni i Guvernatorit
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interviStë e Guvernatorit Sejko 
për reviStën “Scan”

- 13 mars 2015 -

pyetje: Pas ngjarjeve të vitit të kaluar, kolltuku i Guvernatorit nuk ishte 
sigurisht një pozicion “i rehatshëm”. Pse vendosët të kandidonit për 
këtë detyrë? 

Guvernatori: Kandidimi im në pozicionin e Guvernatorit vjen pas një 
eksperience të gjatë, prej më shumë se 20 vitesh në bankingun privat 
dhe atë qendror. Natyrisht, posti i Guvernatorit është një titull i lartë e 
një pozicion i rëndësishëm dhe unë e shoh si shkallën më të lartë të 
hierarkisë financiare në vend. E gjithë eksperienca ime e deritanishme 
ka qenë e fokusuar në fushën bankare e financiare, ndaj dhe emërimin 
në këtë pozicion e kam konsideruar si një hap më tej në këtë karrierë të 
gjatë. Pa dyshim, që është një sfidë personale e madhe për të cilën jam 
i gatshëm të jap gjithë kontributin dhe angazhimin tim maksimal.

pyetje: Cilat janë pikat kryesore 
të axhendës suaj për kthimin e 
besimit te Banka e Shqipërisë dhe 
mospërsëritjen në të ardhmen 
të ngjarjeve si ato që u zbuluan 
verën e kaluar?

Guvernatori: Siç e kam shprehur 
edhe më parë, disa nga prioritetet 
e mia të punës si Guvernator, në 
bashkëpunim edhe me Këshillin 
Mbikëqyrës, janë rivlerësimi i 
situatës, dëmit monetar, ndjekjes 
së procedurave administrative, 
ndarjes së përgjegjësive, si dhe 

Kapitulli i - prezantimi dhe Vizioni i Guvernatorit

Vizioni i Guvernatorit të ri
Guvernatori i ri flet për vizionin e tij për të zhvilluar më tej institucionin dhe për 

të forcuar rolin e Bankës së Shqipërisë, në shërbim të stabilitetit të çmimeve 
dhe të qëndrueshmërisë së sistemit financiar.

“Disa nga prioritetet e mia 
të punës si Guvernator, në 

bashkëpunim dhe me Këshillin 
Mbikëqyrës, janë rivlerësimi 
i situatës, dëmit monetar, 
ndjekjes së procedurave 
administrative, ndarjes 
së përgjegjësive si dhe 

evidentimi i çështjeve të tjera 
që lidhen me menaxhimin e 

brendshëm të punës.”
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evidentimi i çështjeve të tjera që lidhen me menaxhimin e brendshëm 
të punës në Bankën e Shqipërisë dhe sidomos në Departamentin e 
Emisionit. Ne jemi të vetëdijshëm për imazhin e dëmtuar dhe lëkundjen 
e besimit të qytetarëve te Banka e Shqipërisë, por falë një menaxhimi 
efektiv dhe ekspertizës së stafit të saj, Banka e Shqipërisë do të kthehet 
si një institucion model, e denjë për respektin e qytetarëve të saj.

pyetje: Në Shqipëri, drejtuesit e institucioneve të pavarura gjenden 
shpesh në mes të luftës politike mes palëve dhe bëhen objekt 
akuzash, siç ka ndodhur me paraardhësin tuaj. Sa e ndjeni rrezikun 
e presionit politik në punën tuaj? 

Guvernatori: Për vetë profilin e 
institucionit, si autoriteti qendror monetar 
në vend, Banka e Shqipërisë është e 
detyruar të punojë nga afër me të gjitha 
palët dhe aktorët kryesorë të vendit, në 
funksion të mirëqenies ekonomike dhe 
krijimit të një klime të qëndrueshme 
ekonomiko-financiare. Pa dyshim që ky 
proces koordinimi politikash shoqërohet 
me diskutime, shkëmbime idesh, pse 
jo edhe divergjenca mendimesh. Por 
mandati i Bankës së Shqipërisë është 
i qartë në këtë drejtim: garantimi i 
stabilitetit monetar dhe financiar të 
vendit ka qenë dhe mbetet prioriteti 
kryesor i punës së saj, për të cilin edhe 
unë vetë do të punoj me përkushtim dhe përgjegjshmëri.

pyetje: Ju vini nga një eksperiencë disavjeçare në menaxhimin e 
bankave tregtare. Si e keni perceptuar rolin rregullator të Bankës 
së Shqipërisë nga pozitat e bankierit dhe sa mund t’ju shërbejë kjo 
përvojë tani që keni marrë detyrën e Guvernatorit?

Guvernatori: Është e vërtetë që kam punuar si drejtues në sektorin 
bankar, por kam punuar më parë edhe në Bankën e Shqipërisë. Për 
këtë arsye, kam një këndvështrim të plotë të rolit mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë në mbarëvajtjen e veprimtarisë së sektorit bankar. Në fakt, 
roli i Bankës së Shqipërisë për mbarëvajtjen e veprimtarisë së sektorit 
bankar, shtrihet përtej funksionit të saj mbikëqyrës. Ndër të tjera, këtu 
përfshihen edhe ndikimi i saj në mirëfunksionimin e tregut ndërbankar dhe 

“Mandati i Bankës 
së Shqipërisë është i 
qartë në këtë drejtim: 
garantimi i stabilitetit 
monetar dhe financiar 
të vendit ka qenë dhe 

mbetet prioriteti kryesor 
i punës së saj, për të 
cilin edhe unë vetë do 

të punoj me përkushtim 
dhe përgjegjshmëri.”
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në realizimin e një infrastrukture të sigurt të sistemeve të pagesave. Mund 
t’ju siguroj që përgjegjësitë dhe roli i Bankës së Shqipërisë në të gjitha 
këto drejtime, konceptohet si tepër i rëndësishëm dhe mjaft i dobishëm 
nga industria bankare. Ky vlerësim ka reflektuar zhvillimet e industrisë 
dhe të veprimtarisë bankare gjatë këtyre viteve, por edhe ndryshimet 
cilësore që kanë ndodhur në veprimtarinë dhe në instrumentet e Bankës 
së Shqipërisë për ushtrimin e përgjegjësive të saj ligjore. Duke iu kthyer 
funksionit si autoritet mbikëqyrës, sfidë e përhershme mbetet nevoja për 
t’i dhënë rolit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë një orientim të plotë 
drejt vlerësimit të rreziqeve të veprimtarisë bankare me këndvështrim 
nga e ardhmja, në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare. 
Ky është një objektiv të cilit së bashku me Këshillin Mbikëqyrës, do t’i 
kushtojmë vëmendje të posaçme gjatë mandatit tim si Guvernator. 

pyetje: Si e vlerësoni qasjen e deritanishme të bankave tregtare dhe 
Bankës Qendrore për menaxhimin e nivelit të lartë të kredive me 
probleme? Çfarë mund të bëhet më shumë për ta ulur këtë tregues?

Guvernatori: Tashmë arsyet dhe faktorët e rritjes së kredive me probleme 
në banka njihen gjerësisht dhe unë vetëm dua të nënvizoj që ky është një 
problem kompleks, zgjidhja e të cilit varet gjithashtu nga shumë faktorë, e 
për këtë arsye do të kërkojë kohë. Duke parë këtë kompleksitet, vlerësimi 
im për veprimet e ndjekura nga Banka e Shqipërisë është pozitiv. 
Brenda përgjegjësive dhe fushës së saj të veprimit, si dhe duke nxitur 
bashkëpunimin me autoritetet e tjera të interesuara, Banka e Shqipërisë 
ka ndërmarrë disa masa që nga njëra anë synojnë të nxisin kreditimin 
në ekonomi, veçanërisht në monedhën vendase, dhe nga ana tjetër 
synojnë të kufizojnë flukset e reja të kredive me probleme e të ndihmojnë 
në trajtimin e stokut të tyre. Analizat tona tregojnë që këto masa kanë 
pasur ndikim pozitiv në mënyrën se si industria bankare dhe autoritetet 
e tjera po i qasen këtij problemi. Kemi filluar të shohim përmirësimet 
e para në terma të rritjes së ristrukturimit të kredive me probleme apo 
të trajtimit të tyre përmes ekzekutimit të kolateralit, duke sjellë rënien 
e raportit të kredive me probleme në fund të vitit 2014. Përmirësimi i 
nisur do të fitonte qëndrueshmëri nëse rritja ekonomike përshpejtohet, 
kuadri ligjor plotësohet dhe agjentët ekonomikë përmirësojnë kërkesën 
për kredi. Unë besoj se kryesisht këto duhet të jenë drejtimet e ardhshme 
ku autoritetet publike duhet të identifikojnë dhe përqendrojnë veprimet 
e tyre.

pyetje: Deri tani, politika monetare stimuluese nuk ka rezultuar e 
mjaftueshme për ta kthyer inflacionin në objektiv dhe për t’i dhënë 
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rritje sasiore kreditimit. A mund të bëjë më shumë Banka e Shqipërisë 
në këtë situatë dhe çfarë prisni nga axhenda e reformave të qeverisë 
për të nxitur ekonominë?

Guvernatori: Prej disa kohësh tashmë, niveli i inflacionit ka qenë nën 
objektivin e synuar nga Banka e Shqipërisë dhe kjo ecuri ka kushtëzuar 
ndjekjen e një politike monetare stimuluese nga ana jonë. Stimuli 
monetar është realizuar nëpërmjet uljeve të vazhdueshme të normës 
bazë të interesit, nëpërmjet vazhdimit të operacioneve tona të injektimit 
të likuiditetit, dhe, së fundi, edhe nëpërmjet komunikimit të kahut të 
ardhshëm të politikës monetare. Megjithatë, sikurse e parashtruat dhe 
ju, inflacioni vazhdon të mbetet i ulët.

Mendoj se një vlerësim i plotë i ndikimit të politikës monetare në ecurinë 
e inflacionit duhet të mbajë parasysh tre konsiderata: (i) goditjet në 
inflacion që vijnë nga faktorë jashtë ndikimit të politikës monetare; (ii) 
përcjelljen e politikës monetare në ekonomi; dhe, (iii) skenarin alternativ 
të gjendjes së ekonomisë në mungesë të masave tona lehtësuese.

Për t’i zbërthyer më tej, dëshiroj të theksoj që ekonomia shqiptare dhe 
niveli i çmimeve në vend kanë qenë vazhdimisht subjekt i goditjeve të 
paparashikuara, të brendshme dhe të huaja, të cilat gjatë viteve të fundit 
kanë prodhuar një efekt rezultant në drejtim të uljes së inflacionit. Këtu 
mund të përmend rëniet e vazhdueshme të çmimeve në tregjet botërore, 
si dhe rritjen e prodhimit të brendshëm bujqësor, i cili tenton të ulë 
inflacionin e artikujve ushqimorë. Këto goditje kanë shkaktuar shmangie 
sistematike në kahun e poshtëm të inflacionit kundrejt parashikimeve dhe 
kanë zbehur efektin e dukshëm të politikës monetare. Paralelisht me të, 
edhe përcjellja në ekonomi e impulseve stimuluese të politikës monetare 
është jo e plotë. Pengesa kryesore në këtë drejtim qëndron në mungesën 
e reagimit të agjentëve ekonomikë ndaj kushteve më të mira të financimit. 
Me fjalë të tjera, biznesi dhe konsumatori hezitojnë të rrisin konsumin 
dhe investimin, pavarësisht nivelit të normave të interesit në ekonomi. 
Ky hezitim vonon materializimin në ekonomi të lëvizjeve të politikës 
monetare. Së fundi, dëshiroj të ftoj lexuesin në një eksperiment mendor 
alternativ: atë të përfytyrimit të gjendjes së ekonomisë në mungesë të 
ndjekjes së një politike monetare stimuluese. Analizat dhe vlerësimet 
tona tregojnë se në këtë skenar do të kishim një aktivitet ekonomik dhe 
një nivel inflacioni dukshëm më të ulët.

Ajo që dua të përcjell nga sa thashë më lart janë dy mesazhe të thjeshta. 
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1. Së pari, politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka pasur efekte 
pozitive në ekonomi, por aktiviteti ekonomik dhe inflacioni mbeten 
ende poshtë niveleve të synuara si pasojë e pasigurisë në ekonomi 
dhe si pasojë e goditjeve të ofertës. 

2. Së dyti, parashikimet tona tregojnë se, edhe në prani të nivelit të 
ulët të reagimit të ekonomisë ndaj politikës monetare, inflacioni do 
të kthehet në objektivin 3% në një periudhë afatmesme, të cilën ne 
e kuptojmë si një periudhë kohore nga një deri në tre vjet. 

Ky parashikim faktorizon gjithë masat e politikës monetare, rregullative 
dhe operacionale, që ne kemi ndërmarrë deri më tani. Në rast se do 
të përballemi me një ambient më negativ, në rast se do të gjykojmë se 
do të duhet të bëjmë më shumë, ne do të bëjmë më shumë. Banka e 
Shqipërisë mbetet e angazhuar dhe në gjendje të përmbushë misionin 
e saj.

Në lidhje me axhendën e reformave, Banka e Shqipërisë ka një opinion 
të shprehur qartë: ajo është instrumenti i vetëm i prodhimit të rritjes 
së qëndrueshme ekonomike. Nëpërmjet politikës monetare, Banka e 
Shqipërisë i mundëson ekonomisë të kalojë problemet afatshkurtra dhe 
afatmesme. Nga ana tjetër, rritja afatgjatë varet ekskluzivisht nga aftësia 
e ekonomisë për të rritur punësimin dhe produktivitetin dhe nga aftësia 
e biznesit për të marrë vendimet e duhura, në një ambient të qartë 
ligjor dhe me procedura të thjeshtuara administrative. Për sa më sipër, 
personalisht shoh lëvizje në drejtimin e duhur, por krahasimi me modelet 
më të mira sugjeron se kemi ende shumë për të bërë.

pyetje: Në fillim të këtij viti, BQE-ja vendosi nisjen e planit të lehtësimit 
sasior, përmes blerjes së titujve qeveritarë. Besoni se një instrument i 
ngjashëm mund të jetë një alternativë për t’u marrë në konsideratë në 
të ardhmen edhe nga Banka e Shqipërisë? 

Guvernatori: Në momentin që flasim, duke gjykuar mbi zhvillimet e 
faktuara, mbi kahun dhe shpejtësinë e zhvillimit të ekonomisë, gjykoj se 
kombinimi i politikave monetare, fiskale e financiare, është i duhur dhe i 
mjaftueshëm për të përmbushur objektivat tanë.

Për t’iu përgjigjur direkt pyetjes suaj, dëshiroj të theksoj se kuadri jonë 
ligjor ka ende hapësira të pashfrytëzuara. Megjithatë, përdorimi i 
instrumenteve të tjera është një pyetje që i takon skenarëve hipotetikë 
të së ardhmes. Ajo që mund të them është se përdorimi i tyre do të 
merret në konsideratë në raste të përkeqësimit të ndjeshëm të tablosë 
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ekonomike, apo në rast të ezaurimit total të efektivitetit të instrumenteve 
tona standarde të politikës monetare.
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interviStë e Guvernatorit Sejko 
për reviStën “Bankieri”

- prill 2015 -

pyetje: Së pari, ju urojmë suksese në detyrën e re të Guvernatorit 
të Bankës së Shqipërisë. Duke u rikthyer në Bankën e Shqipërisë, 
si e gjeni sot atë nga pikëpamja institucionale, profesionale dhe 
njerëzore?

Guvernatori: Në historikun e veprimtarisë së saj, Banka e Shqipërisë 
është një institucion mjaft i vlerësuar. Në të gjitha raportet e institucioneve 
ndërkombëtare do të gjeni të shprehur vlerësime për punën e saj, të cilat 
kanë një emërues të përbashkët: profesionalizmin e stafit. Është privilegj 
të punosh me një staf të tillë, dhe unë 
e kam shprehur këtë që ditën e parë 
të punës time si Guvernator. Në të 
njëjtën kohë, më lejoni të jem dhe 
i sinqertë. Është emocion i veçantë 
të kthehesh në një ambient të tillë, 
midis kolegësh e miqsh të mirë. 

pyetje: Duke qenë se emërimi dhe 
miratimi i Guvernatorit të Bankës së 
Shqipërisë ka kaluar nëpërmjet një 
procesi dhe debati kompleks, por 
gjithsesi konsensual, a e shikoni 
këtë post si një sfidë personale?

Guvernatori: Pa dyshim që është 
një sfidë personale, të cilën e kam 

Guvernatori i ri i Bankës së Shqipërisë 
Duke konsideruar kushtet e tregut të brendshëm dhe specifikat e ekonomisë sonë, 
objektivi ynë do të jetë përafrimi i vazhdueshëm me kuadrin politik dhe instrumen-

tal të bankave anëtare të Sistemit Evropian të Bankave Qendrore.

“Në historikun e saj, 
Banka e Shqipërisë është 

një institucion mjaft i 
vlerësuar. Në të gjitha 

raportet e institucioneve 
ndërkombëtare do të gjeni 
të shprehura vlerësime për 
punën e saj, të cilat kanë 

një emërues të përbashkët: 
profesionalizmin e stafit. 
Është privilegj të punosh 

me një staf të tillë.”
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vlerësuar si të tillë në shumë plane. Emërimi konsensual i Guvernatorit ishte 
shprehje e vullnetit dhe vlerësimit të politikës shqiptare për institucionin e 
bankës qendrore. E ky konsensus shumëpalësh është sa inkurajues, po 
aq edhe sfidues.

Pavarësisht ngjarjes së fundit, të gjithë ne jemi dëshmitarë të një banke 
qendrore moderne, një institucioni që ka punuar dukshëm për ruajtjen e 
stabilitetit financiar të vendit. E thënë kështu, sfida ime natyrshëm mbart 
aspiratën e të qenit në nivel me pritshmëritë e publikut, jo vetëm për 
rikthimin e besimit, por më tepër për të çuar përpara një institucion që 
ka kontribut të prekshëm e real për të gjithë qytetarët.

pyetje: Nisur nga situata dhe momenti aktual që po kalon sistemi 
bankar dhe ekonomia kombëtare, a mund të përshkruani se cilat 
janë sfidat dhe çështjet kryesore, që ju gjykoni se kanë përparësi 
absolute për Bankën e Shqipërisë?

Guvernatori: Sfidat, të cilat janë njëkohësisht edhe përgjegjësitë ligjore 
të Bankës së Shqipërisë, parashtrojnë një institucion të miradministruar, 
që ushtron në mënyrë efektive dhe të pavarur funksionet bazë, në drejtim 
të politikës monetare dhe të stabilitetit financiar. I gjithë funksionimi i 
institucionit, duhet të ndërtohet mbi orientimin e qëndrueshëm të vendit 
drejt integrimit evropian, duke synuar në këtë mënyrë adoptimin e 
standardeve më të mira në fushat respektive. 

Kuadri ynë i politikës monetare, duke përfshirë edhe instrumentet 
përkatëse, është shumë i ngjashëm me atë të Bankës Qendrore 
Evropiane. Duke konsideruar kushtet e tregut të brendshëm dhe specifikat 
e ekonomisë sonë, objektivi ynë do të jetë ruajtja e kësaj ngjashmërie 
edhe në të ardhmen.

Në drejtim të stabilitetit financiar, fokusi ynë do të jetë tek përafrimi 
me një ritëm më të shpejtë i standardeve ndërkombëtare, përfshi 
dhe ato të mbikëqyrjes së institucioneve financiare dhe të zbatimit 
të politikave makroprudenciale. Automatikisht, kjo nënkupton që 
orientimi i veprimtarisë sonë në këtë fushë duhet të jetë me fokus nga 
e ardhmja, drejt identifikimit në kohë dhe trajtimit efektiv të rreziqeve 
të veprimtarisë bankare dhe në sistemin financiar. Në këtë drejtim, do 
të jemi aktivë në bashkëpunimin me sektorin bankar dhe me autoritetet 
e tjera në vend. 
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pyetje: Meqenëse ju vini drejtpërdrejt nga sektori bankar dhe bazuar 
në eksperiencën tuaj të pasur profesionale dhe drejtuese, sa do i 
ndihmojë kjo bankat në Shqipëri për të kapërcyer me sukses realitetet 
kombëtare dhe ndërkombëtare?

Guvernatori: Sektori bankar në vend ka njohur zhvillime të rëndësishme 
gjatë këtyre viteve. Unë do përmendja si momente të rëndësishme 
privatizimin e bankave, përmirësimin e produkteve dhe të shërbimeve 
bankare, si edhe përballjen me pasojat e krizës ndërkombëtare të viteve 
2007-2008. 

Dinamika e zhvillimeve në sektorin bankar, është reflektuar edhe në 
ndryshimin e pritshmërive të agjentëve ekonomikë për kontributin e këtij 
sektori në rritjen ekonomike të vendit. Për shembull, pas privatizimeve 
të rëndësishme të sektorit bankar dhe hyrjes në vend të bankave të 
huaja, pritshmëritë kanë qenë për një zhvillim të vrullshëm të veprimtarisë 
bankare dhe të standardeve të saj. Në pjesën më të madhe dhe të 
dukshme, kjo ka ndodhur realisht, nëse kemi parasysh zgjerimin e 
veprimtarisë bankare dhe rritjen ekonomike të vendit në periudhën 
2004-2007. 

Nga ana tjetër, duhet të pranojmë që standardet e menaxhimit të 
institucioneve bankare, me gjithë përmirësimin, duhet të jenë në nivele 
më të larta. Fokusi i bankave të huaja drejt rreziqeve të veprimtarisë, 
veçanërisht në periudhat e “boom-it” duhet të jetë më i madh. Është 
pikërisht në këto periudha kur rendja pas objektivit të fitimit shoqërohet 
me shfaqjen e faktorëve të rrezikut që materializohen më pas. 

Përballja me ndikimin e krizës financiare të vitit 2008, tregoi për sektorin 
bankar dhe Bankën e Shqipërisë, rëndësinë e asaj që thashë më lart. 
Ne kemi aktualisht një sistem bankar të qëndrueshëm dhe likuid, por 
që për herë të parë përballet me pasojat e një cikli financiar në rënie 
që përcillet nga veprimtaria e grupeve të huaja bankare zotëruese 
dhe ngadalësimi i rritjes ekonomike të vendit. Këto pasoja janë më të 
dukshme në ngadalësimin e kreditimit, në rënien e cilësisë së tij dhe në 
përgjithësi në rënien e ndërmjetësimit financiar në ekonomi nga sektori 
bankar. Për çdo person që ndjek rregullisht zhvillimet ekonomike në vend 
dhe në botë, aq më tepër për dikë që është i kësaj fushe dhe e njeh 
realitetin shqiptar, këto pasoja janë të pritshme. 

Sfida qëndron në nevojën për t’i kufizuar ato dhe për të vepruar 
energjikisht për trajtimin efektiv të tyre. Në këtë kuadër mendoj se ecja 
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më e shpejtë drejt përafrimit me standardet ndërkombëtare, në të gjitha 
drejtimet që ndikojnë veprimtarinë bankare, kontribuon në trajtimin 
e rreziqeve aktuale dhe ruajtjen afatgjatë të qëndrueshmërisë dhe 
kontributit të sektorit bankar. 

pyetje: Si e shikoni në të ardhmen e afërt dhe të largët, rolin e Bankës 
së Shqipërisë brenda sistemit financiar dhe ekonomisë shqiptare? 
A mendoni se ka ardhur koha për një ridimensionim të rolit dhe 
objektivave të saj?

Guvernatori: Mbështetur në kuadrin ligjor ekzistues dhe në përvojën e 
funksionimit të institucionit që prej krijimit të tij, nuk besoj që ka dyshime 
lidhur me rolin dhe kontributin e Bankës së Shqipërisë, si banka qendrore 
e vendit, në zhvillimin e tij ekonomik dhe ruajtjen e qëndrueshmërisë 
së sektorit bankar. Unë mendoj se përgjithësisht, ky kontribut i është 
përgjigjur zhvillimeve dhe sfidave me të cilat është përballur ekonomia 
dhe sektori bankar shqiptar gjatë këtyre viteve. 

Por sigurisht që ka vend për ta përmirësuar cilësisht këtë kontribut, duke 
u mbështetur gjithmonë tek pavarësia institucionale, profesionalizmi dhe 
standardet e një banke qendrore moderne. Mendoj se, edhe në vijim 
të trashëgimisë që po lë kriza financiare e vitit 2008 kudo në botë, dy 
nga drejtimet ku mund të zhvillojmë kontributin tonë institucional janë:

a) zhvillimi i kuadrit të politikave makroprudenciale, për të qartësuar 
dhe forcuar rolin mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, më vete dhe 
në bashkërendim me autoritetet e tjera, në drejtim të parandalimit 
të rreziqeve në sektorin bankar dhe sistemin financiar;

b) angazhimi më i ndjeshëm i institucionit në diskutimin e politikave të 
zhvillimit ekonomik në vend. Disa nga çështjet për të cilat jemi të 
interesuar në kuadër të ushtrimit me efektivitet të funksioneve tona 
ligjore, përfshijnë: zhvillimin e tregut financiar; masat strukturore 
për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit; zhvillimin e 
kuadrit të statistikave ekonomike dhe financiare; përmirësimin e 
infrastrukturës ligjore lidhur me raportimin financiar, me trajtimin e 
marrëdhënies financiare mes debitorit dhe kreditorit, etj.

Së bashku me anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës dhe personelin e institucionit, 
unë besoj se ne do t’i përmbushim me sukses të gjitha përgjegjësitë tona 
ligjore dhe objektivat e tjerë që lidhen me to. 
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“Së bashku me anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës dhe personelin 
e institucionit, unë besoj se ne do t’i përmbushim me sukses të 
gjitha përgjegjësitë tona ligjore dhe objektivat e tjerë që lidhen 

me to.”





Prezantimet në Kuvend
Banka e Shqipërisë është një institucion i pavarur, transparent dhe llogaridhënës. 

Procesi i llogaridhënies realizohet nëpërmjet një sërë instrumentesh, ku vendin më të 
rëndësishëm e zënë seancat dëgjimore të Guvernatorit në Komisionin Parlamentar të 
Ekonomisë	dhe	Financave.	Çdo	vit,	Guvernatori	prezanton	Raportin	Vjetor	të	Bankës	

së Shqipërisë në këtë Komision, duke iu përgjigjur edhe interesit të deputetëve 
për çështje të veçanta të lidhura me të. Gjithashtu, duke filluar nga viti 2015, 

Guvernatori prezanton në një seancë dëgjimore të dedikuar edhe opinionin e Bankës 
së Shqipërisë për pikat kryesore të projektbuxhetit të shtetit për vitin pasardhës. 

Sipas rastit, zhvillohen edhe seanca të veçanta dëgjimore mbi aktivitetin operacional 
të Bankës së Shqipërisë dhe sistemit bankar.

Kapitulli ii 
Prezantime në Komisionin 

e eKonomisë dhe FinancaVe

•	 Fjala	 e	 Guvernatorit	 Sejko	 gjatë	 prezantimit	 të	 Raportit	 Vjetor	 të	
Bankës së Shqipërisë për vitin 2014 në Komisionin e Ekonomisë dhe 
Financave,	29	prill	2015

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	seancën	dëgjimore	 të	Komisionit	Par-
lamentar	të	Ekonomisë	dhe	Financave	mbi	projektbuxhetin	2016,	9	
dhjetor 2015
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Fjala e Guvernatorit Sejko Gjatë 
prezantimit të raportit vjetor të 

BankëS Së ShqipëriSë për vitin 2014 
në komiSionin e ekonomiSë dhe 

Financave
- 29 prill 2015 -

I nderuar zoti Kryetar i Komisionit,

Të nderuar zonja dhe zotërinj deputetë, 

Në prezantimin tim të parë si Guvernator i Bankës së Shqipërisë, e ndjej 
të nevojshme të shpreh konsideratat e mia për rëndësinë dhe punën e 
këtij Komisioni. Banka e Shqipërisë dhe unë personalisht jemi tërësisht të 
angazhuar për krijimin dhe ruajtjen e një klime bashkëpunimi, në interes 
të zhvillimit të qëndrueshëm dhe afatgjatë të vendit. 

Më lejoni të shpreh një vlerësim të përgjithshëm për punën e institucionit. 
Banka e Shqipërisë i ka përmbushur me sukses detyrat e saj ligjore 
dhe angazhimet institucionale gjatë vitit 2014 dhe ka qenë një aktor 
vendimtar në ruajtjen e stabilitetit monetar dhe financiar të vendit. 
Gjithashtu, ajo ka dhënë kontribut për zhvillimin dhe konsolidimin 
e mëtejshëm të tregjeve financiare, ndonëse është përballur me një 
ambient ekonomik dhe financiar sfidues. 

•	 Vëmendja	kryesore	e	Bankës	së	Shqipërisë	gjatë	vitit	2014	është	përqendruar	në	dy	drejtime	
kryesore: adresimin e presioneve të ulëta inflacioniste dhe ruajtjen e stabilitetit financiar, 
veçanërisht në drejtim të administrimit të rrezikut të kreditit.

•	 Banka	e	Shqipërisë	ka	përmbushur	me	sukses	detyrat	e	saj	ligjore	në	drejtim	të	mirëmbajtjes	
dhe përmirësimit të sistemit të pagesave, të administrimit të rezervës valutore, si dhe të 
hartimit dhe publikimit të statistikave monetare dhe atyre të bilancit të pagesave. 

•	 Banka	e	Shqipërisë	ka	punuar	për	mbështetjen	e	integrimit	evropian	dhe	përafrimin	ligjor	e	
rregullativ me acquis communautaire të Bashkimit Evropian, për përmirësimin e komunikimit, 
rritjen e edukimit financiar të publikut, si dhe për forcimin e kapaciteteve të saj kërkimore, 
analizuese dhe parashikuese. 
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*** 
Në fillim të fjalës sime do të doja të ndalesha pikërisht tek objektivat e 
saj kryesorë dhe situata ekonomike e financiare në vend. 

Vëmendja kryesore e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2014 është 
përqendruar në dy drejtime kryesore:

i.  adresimi i presioneve të ulëta inflacioniste; 
ii.  ruajtja e stabilitetit financiar, veçanërisht në drejtim të administrimit 

të rrezikut të kreditit.

Për këta dy objektiva kryesorë të aktivitetit të saj, rezultatet kanë qenë 
pozitive, çka është evidentuar edhe në raportet e partnerëve tanë 
ndërkombëtarë. 

Një vlerësim pozitiv lidhur me punën e Bankës së Shqipërisë u konfirmua 
dhe gjatë Takimeve të Pranverës me guvernatorët dhe ministrat e 
financave, të zhvilluara në selitë e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe 
Bankës Botërore, në Washington. 

Paralelisht me drejtimet kryesore, gjatë vitit 2014, Banka e Shqipërisë 
ka përmbushur me sukses detyrat e saj ligjore në drejtim të mirëmbajtjes 
dhe përmirësimit të sistemit të pagesave, të administrimit të rezervës 
valutore, si dhe të hartimit dhe publikimit të statistikave monetare dhe 
atyre të bilancit të pagesave. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka punuar 
për mbështetjen e integrimit evropian dhe përafrimin ligjor e rregullativ 
me acquis communautaire të Bashkimit Evropian, për përmirësimin e 
komunikimit, rritjen e edukimit financiar të publikut, si dhe për forcimin e 
kapaciteteve të saj kërkimore, analizuese dhe parashikuese. 

Përshkrimi i detajuar i kësaj veprimtarie gjendet në Raportin Vjetor të 
depozituar pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, sipas afateve 
të përcaktuara. Ndaj, gjatë fjalës sime, do të ndalem shkurtimisht në 
disa drejtime të punës dhe arritjeve të institucionit gjatë vitit të shkuar, 
për të vijuar më tej me sfidat me të cilat përballet ekonomia shqiptare 
dhe drejtimet kryesore të punës së Bankës së Shqipërisë në të ardhmen. 

1. politiKa monetare dhe stabiliteti i çmimeve

Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë është arritja dhe ruajtja e stabilitetit 
të çmimeve. Përmbushja e tij nënkupton ruajtjen e inflacionit vjetor në 
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nivelin 3.0%. Strategjia e politikës sonë monetare është ajo e inflacionit 
të shënjestruar, ndërsa regjimi i kursit të këmbimit është ai i luhatjes së lirë. 
Politika monetare e Bankës së Shqipërisë orientohet nga e ardhmja; ajo 
synon të jetë një politikë elastike, e balancuar dhe transparente. 

Ekonomia shqiptare po përballet prej disa kohësh me një mjedis të dobët 
ekonomik. Edhe gjatë vitit 2014, politika jonë monetare është hartuar 
dhe zbatuar në kontekstin e presioneve të ulëta inflacioniste dhe të një 
rritjeje ekonomike nën potencial. Inflacioni mesatar vjetor i vitit 2014 
rezultoi në nivelin 1.6%, duke qenë më i ulët se norma mesatare prej 
1.9% e shënuar një vit më parë. Nivelet e ulëta të inflacionit u diktuan 
kryesisht nga presionet e ulëta të gjeneruara nga ekonomia e brendshme. 
Gjithashtu, ato u ndikuan edhe nga inflacioni i ulët i partnerëve tanë 
tregtarë dhe nga pritjet e ulëta për inflacionin, të agjentëve ekonomikë. 

Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave (INSTAT), ekonomia shqiptare 
u rrit me 1.9% gjatë vitit 2014, kundrejt rritjes me 1.5% të shënuar një vit 
më parë. Rritja ekonomike u mbështet kryesisht nga kërkesa e brendshme 
dhe – me përjashtim të sektorit të ndërtimit – ajo u reflektua në zgjerim 
të aktivitetit në të gjithë sektorët e ekonomisë. Rritja e aktivitetit ekonomik 
përfitoi nga kushtet e lehtësuara të financimit dhe nga përmirësimi i 
besimit dhe i bilanceve të sektorit real e financiar të ekonomisë. Këta 
faktorë ndihmuan në rritjen e konsumit dhe të investimeve private. 

Duke përjashtuar pagimin e detyrimeve të prapambetura, politika 
fiskale ka pasur natyrë konsoliduese gjatë vitit 2014. Nga ana tjetër, 

Gra�k 2. Ecuria vjetore e PBB-së reale (në %) dhe kontributet e komponentëve të vlerësuar nga ana e prodhimit 
(në pikë përqindje).Tendenca e vlerës së shtuar bruto reale në ekonomi dhe në sektorë*
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shkëmbimet tregtare me jashtë nuk kanë gjeneruar impulse pozitive 
në rritjen ekonomike. Pavarësisht ritmit më të lartë të rritjes, ekonomia 
shqiptare vazhdoi të mbetet nën potencial. Kjo situatë ka sjellë shfrytëzim 
jo të plotë të kapaciteteve prodhuese dhe ka diktuar norma papunësie 
përtej nivelit ekuilibër. Siç kemi përmendur dhe më parë, kapacitetet 
e lira në tregun e punës sjellin rritje të ulët të pagave, të kostove të 
prodhimit, si dhe të çmimeve finale në ekonomi. Këto fenomene kanë 
qenë të pranishme në Shqipëri gjatë vitit 2014. 

Në opinionin e Bankës së Shqipërisë, kërkesa agregate është problemi 
kryesor me të cilin përballet ekonomia shqiptare, ndaj dhe adresimi i saj 
ka kërkuar rritjen e stimulit makroekonomik. Duke reflektuar sa më sipër, 
politika jonë monetare ka marrë një karakter gjithnjë e më stimulues. 
Banka e Shqipërisë uli tre herë normën bazë të interesit gjatë vitit 2014, 
duke e zbritur atë nga 3.0% në 2.25%, - e më tej në 2.0% në tremujorin 
e parë të vitit 2015. 

Operacionet tona monetare kanë konsistuar në injektimin e vazhdueshëm 
të likuiditetit në sistemin bankar, deri në afatin maksimal ligjor prej 3 muajsh. 
Mesatarisht, injektimi nga Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2014 rezulton 
24.52 miliardë lekë (likuiditet) kundrejt 17.31 miliardë lekësh në vitin 
2013. Krahas reduktimit të normës bazë, Banka e Shqipërisë vazhdimisht 
ka sinjalizuar se politika monetare do të jetë lehtësuese edhe për periudhën 
në vijim. Ky komunikim verbal është pjesë e instrumenteve jotradicionale 
të politikës monetare. Ai ka synuar të rrisë sigurinë e agjentëve ekonomikë 
mbi drejtimin e pritur të politikës monetare dhe t’iu mundësojë atyre zgjatjen 
e horizontit kohor të vendimeve për kredi dhe investime. 

Gra�k 3. Operacionet e tregut të hapur të BSH-së dhe ecuria e normave të interesit në tregun ndërbankar

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Mekanizmi i transmetimit të politikës monetare ka vazhduar të shfaqë 
dobësi, veçanërisht përsa i takon rritjes së kreditimit. Për këtë arsye, 
Banka e Shqipërisë ka kombinuar stimulin e saj monetar me politika 
lehtësuese makroprudenciale. Paralelisht me instrumentet e politikës 
monetare të renditura më sipër, Banka e Shqipërisë ka vazhduar të 
aplikojë kërkesa të lehtësuara rregullative edhe gjatë vitit 2014. Këto 
masa kanë zgjeruar hapësirat në bilancin e bankave për kredi, kanë ulur 
koston e ndërmjetësimit dhe kanë nxitur ristrukturimin e kredive. 

Politikat lehtësuese të Bankës së Shqipërisë kanë qenë relativisht të 
suksesshme. Ato janë reflektuar në uljen e përgjithshme të normave 
të interesit, në uljen e primeve të rrezikut në tregje, në përmirësimin e 
treguesve të likuiditetit të sistemit bankar dhe të sektorit privat, si dhe 
në përmirësimin e aktivitetit kreditues në monedhën vendase. Norma e 
interesit për kredinë në lekë ka zbritur në minimumet historike dhe ka 
favorizuar rritjen e aktivitetit kreditues në lekë. Banka e Shqipërisë vlerëson 
se këto zhvillime kanë ndihmuar stimulimin e kërkesës së brendshme dhe 
janë reflektuar në prirjen rritëse të inflacionit bazë gjatë vitit. 

Megjithatë, përcjellja e stimulit monetar në ekonomi vazhdon të vuajë 
nga oreksi i ulët për rrezik, nga dobësi strukturore të ekonomisë shqiptare 
dhe nga zhvillimet e pafavorshme në ekonomitë e huaja. Për këta faktorë, 
të cilët janë jashtë ndikimit të politikës monetare, do të ndalem më gjatë 
në pikën e tretë të kësaj pjese. 

2. stabiliteti financiar dhe mbiKëqyrja banKare

Ligji për Bankën e Shqipërisë na ngarkon me detyra për mbështetjen e 
stabilitetit financiar të vendit. Për përmbushjen e tyre, Banka e Shqipërisë 
rregullon dhe mbikëqyr veprimtarinë e sistemit bankar, mbikëqyr dhe 
stimulon zhvillimin e infrastrukturës së pagesave, si dhe ushtron funksionin 
e huadhënësit të instancës së fundit. 

Sistemi bankar tregoi likuiditet të bollshëm dhe nivele të mira kapitalizimi 
gjatë vitit të shkuar, si dhe përmirësim të përfitueshmërisë. Vëllimi i 
aktiveve të sistemit bankar shënoi rritje, si rezultat i zgjerimit të lehtë 
të portofolit të kredisë dhe portofolit të investimeve në tituj të borxhit të 
qeverisë. Banka e Shqipërisë vlerëson se sistemi ka një ekspozim të 
ulët ndaj rrezikut të likuiditetit dhe atij të tregut dhe analizat tona dhe 
ushtrimet e provës së rezistencës tregojnë se sistemi financiar është në 
tërësi i qëndrueshëm. 
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Nga ana tjetër, rreziku kryesor ndaj të cilit ekspozohen bankat është 
rreziku i kredisë. Në dhjetor 2014, kreditë me probleme përbënë 22.8% 
të portofolit të kredisë dhe pavarësisht se ky raport është përmirësuar nga 
viti i kaluar, ai qëndron ende në nivele të larta. Si rrjedhojë, masat tona 
makroprudenciale kanë mbështetur dhe nxitur në vazhdimësi rritjen dhe 
rigjallërimin e kreditimit, por duke theksuar mbajtjen në nivele të larta të 
prudencialitetit dhe synuar paralelisht frenimin e kredive me probleme. 

Gjatë vitit 2014, puna e Bankës së Shqipërisë në drejtim të ruajtjes 
së stabilitetit financiar dhe forcimit të mbikëqyrjes bankare, është 
përqendruar në katër drejtime kryesore: 

- adresimi i rrezikut të kredisë
Rreziku i kredisë është monitoruar nëpërmjet ekzaminimeve rigoroze të 
portofolit të kredive të bankave individuale, duke synuar evidentimin e 
faktorëve që kanë ndikuar në përkeqësimin e cilësisë së kredive dhe 
marrjen e masave përkatëse. 

Duke nisur nga maji 2013, hynë në fuqi disa masa të natyrës 
kundërciklike/makroprudenciale, të cilat ofrojnë stimuj rregullativë për të 
orientuar përdorimin e burimeve financiare të bankave drejt ekonomisë 
së vendit, si edhe për të nxitur ristrukturimin e kredisë që në fazë të 
hershme të ciklit të saj. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka qenë aktive 
në identifikimin e propozimeve për ndryshimet e nevojshme në Kodin e 
Procedurës Civile, për përmirësimin e procesit të ekzekutimit të kolateralit 
dhe këto ndryshime kanë hyrë në fuqi nga shtatori 2013. 

Më tej, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, është qartësuar 
procesi i trajtimit tatimor në rastin e fshirjes nga bilanci të kredive të 
humbura, përmes miratimit të ndryshimeve përkatëse ligjore. Në vijim të 
këtij qartësimi tatimor, Banka e Shqipërisë miratoi ndryshime rregullative, 
të cilat nxisin dhe mbështesin procedurat për pastrimin e bilanceve të 
bankave nga kreditë me probleme. 

Në bashkëpunim me Bankën Botërore, vëmendje e veçantë i është 
kushtuar zgjidhjes së rasteve të ekspozimeve të mëdha të klientëve, kur 
këto janë në më shumë se një bankë, ndërkohë që, me mbështetjen e 
Fondit Monetar Ndërkombëtar, po punohet për ndërtimin e një strategjie 
të përbashkët, me qëllim adresimin e plotë të kredive me probleme. 

Së fundi, duke synuar të ruajë faktorët nxitës të kreditimit, Banka e 
Shqipërisë zgjati afatin e masave stimuluese makroprudenciale edhe 



- 35 -

Kapitulli ii - prezantime në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave

për vitin 2015. Analizat tona tregojnë se në tërësi këto masa, të cilat 
kanë adresuar si stokun ashtu edhe fluksin e kredive me probleme, kanë 
dhënë efekt pozitiv në drejtim të uljes së kredive me probleme dhe 
niveleve të kreditimit. 

- përmirësimi i kuadrit rregullator dhe përafrimi me standardet 
rregullative të Bazel ii
Përmirësimet e kuadrit mbikëqyrës e rregullator gjenden të detajuara 
në Raportin Vjetor. Megjithatë, në këtë prezantim dua të evidentoj dy 
ndryshime të rëndësishme: 

i.  miratimin e rregullores “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, 
e cila shënon kalimin nga standardi “Bazel I” në Akordin e Ri të 
Kapitalit, të njohur edhe si “Bazel II”; 

ii.  hartimin e dokumentit të ri të Politikës së Mbikëqyrjes, i cili siguron 
monitorim dhe administrim më eficient të rreziqeve të sistemit 
bankar. 

- plotësimi i rekomandimeve të FSap
Rekomandimet e Programit të Vlerësimit të Sektorit Financiar (FSAP) 
kanë shërbyer si udhërrëfyes për përmirësimin e kuadrit rregullator dhe 
mbikëqyrës të sistemit bankar. Zbatimi i tyre është përqendruar tek 
përmirësimi i monitorimit të rreziqeve të sistemit bankar dhe i adresimit të 
tyre. Disa prej rekomandimeve janë bërë pjesë e detyrimeve institucionale 
në kuadrin e zbatimit të instrumentit të kredisë për politikat e zhvillimit 
(DPL) të Bankës Botërore dhe në tremujorin e parë të vitit 2014, Banka 
e Shqipërisë përmbushi të gjitha kriteret për të cilat ishte përgjegjëse.

- Bashkëpunimi me institucionet e tjera
Duke e parë ruajtjen e stabilitetit financiar si përgjegjësi e ndarë midis disa 
institucioneve mbikëqyrëse në vend, Banka e Shqipërisë ka bashkëpunuar 
ngushtë me Ministrinë e Financave, Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare 
(AMF) dhe Agjencinë e Sigurimit të Depozitave (ASD) për parandalimin 
dhe administrimin e situatave të jashtëzakonshme në sistemin financiar. 
Ky bashkëpunim është institucionalizuar në kuadër të Grupit Këshillimor 
të Stabilitetit Financiar. Bashkëpunimi me AMF-në është shtrirë edhe në 
drejtim të organizimit të inspektimeve të përbashkëta pranë bankave dhe 
shoqërive administruese të fondeve të përbashkëta. 

Gjithashtu, kemi qenë dhe jemi të angazhuar të adoptojmë praktikat dhe 
standardet më të mira ndërkombëtare, duke vazhduar të bashkëpunojmë 
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ngushtë me partnerët tanë lokalë si dhe ata strategjikë si FMN-ja, BQE-
ja, bankat e tjera qendrore të Bashkimit Evropian, BB-ja, FSVC-ja si dhe 
organizata të tjera të njohura. 

3. perspeKtiva dhe problemet e zhvillimit eKonomiK 

Të nderuar zonja dhe zotërinj,

Banka e Shqipërisë vlerëson se 
cikli i rritjes ekonomike shënoi një 
pikë kthese gjatë vitit 2014. Gjatë 
viteve në vijim, ekonomia shqiptare 
parashikohet të lëvizë në një trajektore 
rritëse, çka do të mundësojë edhe 
kthimin e ekonomisë në ekuilibër 
dhe të inflacionit në objektiv në një 
periudhë afatmesme. Një pjesë e 
faktorëve fondamentalë që do të 
mbështesin këtë rritje, si kushtet e 
lehtësuara të financimit dhe stabiliteti 
monetar e financiar i vendit, janë të 
pranishëm. 

Stabiliteti ekonomik dhe ulja e kostove 
të financimit duhen mbështetur nëpërmjet ruajtjes së kuadrit aktual të 
politikave makroekonomike. Një grup tjetër faktorësh, si aktiviteti 
ekonomik në Eurozonë dhe gatishmëria për të marrë përsipër rrezik nga 
biznesi dhe sistemi financiar, pritet të vijnë në përmirësim. 

Grupi i fundit i faktorëve mbështetës të rritjes, klima e biznesit në të 
gjitha dimensionet e saj dhe reformat strukturore, të cilat zgjerojnë 
horizontet e zhvillimit dhe përafrojnë produktivitetin e punës me ato të 
vendeve të zhvilluara, duhen përmirësuar më tej, nëpërmjet punës sonë 
të përbashkët. 

Do të doja të theksoja se tabloja e mësipërme përshkruan drejtimin e 
pritur të zhvillimit të vendit për dy-tre vitet e ardhshme, ndërkohë që në 
stadin aktual, Banka e Shqipërisë po ndjek me kujdes zhvillimet dhe 
vlerëson efektet që rrjedhin nga komponentë të këtij skenari. 

“...Banka e Shqipërisë 
vlerëson se cikli i rritjes 
ekonomike shënoi një 
pikë kthese gjatë vitit 
2014. Gjatë viteve në 

vijim, ekonomia shqiptare 
parashikohet të lëvizë 

në një trajektore rritëse, 
çka do të mundësojë edhe 
kthimin e ekonomisë në 

ekuilibër dhe të inflacionit 
në objektiv në një 

periudhë afatmesme...”
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Ecuria e aktivitetit kreditues në vend. Aktualisht, kredia vuan si nga 
kërkesa e dobët dhe jocilësore, ashtu edhe nga politika konservatore 
kreditimi të bankave. Ndaj, në gjykimin tonë, kredia do të shënojë një 
rritje modeste gjatë vitit 2015. Lidhur me sa më sipër, dëshiroj të ndaj 
me ju dy konsiderata. 

Së pari, një pjesë e konservatorizmit të sistemit bankar buron nga 
zhvillimet në tregun financiar evropian dhe eliminimi i saj do të kërkojë 
natyrshëm kohën e vet. Por, një pjesë tjetër e këtij konservatorizmi 
buron nga rreziqet reale apo të perceptuara që ka aktiviteti kreditues 
në vend. Banka e Shqipërisë nuk mund të ofrojë e vetme zgjidhje për 
të gjitha çështjet që pengojnë kreditimin. Për këtë arsye, vlerësojmë se 
ulja sistematike e rrezikut të kreditit duhet të trajtohet si një çështje me 
interes kombëtar, e cila duhet të bëhet objekt i punës së koordinuar mes 
autoriteteve publike në vend. 

Së dyti, përvoja evropiane dhe e jona aktualisht, tregon se rritja 
ekonomike e vendit nuk është e kushtëzuar nga ecuria e kreditimit në 
horizonte afatshkurtra. Megjithatë, në horizonte më të gjata kohore, 
qëndrueshmëria e rritjes ekonomike do të varet padyshim nga ecuria e 
kreditimit. Për këtë arsye, kujdesi jonë parësor duhet të jetë në ruajtjen 
dhe forcimin e shëndetit të sistemit tonë bankar, në mënyrë që ai të jetë i 
aftë t’i përgjigjet nevojave të ardhshme të ekonomisë për financim. 

Banka e Shqipërisë po ndërmerr një rishikim tërësor të problemeve të 
kreditimit. Çështje të cilat në opinionin tonë mbeten për zgjidhje dhe 
kërkojnë bashkëpunimin e të gjithë politikëbërësve, janë trajtimi i kredive 
me probleme dhe konceptimi i faktorëve nxitës në banka për të kredituar 
në mënyrë të shëndetshme. Banka e Shqipërisë do të organizojë dy 
platforma të veçanta pune për secilën prej tyre, duke kërkuar të tërheqë 
bashkëpunimin e të gjithë aktorëve të interesuar. 

Zhvillimet strukturore tek grupet bankare zotëruese. Siç e thashë më lart, 
këto burojnë si nga kërkesat e reja rregullative të Mekanizmit të Unifikuar 
Mbikëqyrës në nivel evropian, ashtu edhe nga zhvillimet ekonomike/
financiare në vendet ku operojnë grupet bankare zotëruese. 

Kërkesat për kapital më cilësor dhe për nivele më të larta të tij, të cilat 
qëndrojnë në themel të direktivave të reja evropiane në veprimtarinë 
bankare, kanë nxitur rishikimin nga bankat evropiane të modelit dhe të 
shtrirjes së veprimtarisë së tyre. Në terma më praktikë, kjo nënkupton 
që prania e filialeve të bankave të huaja në vendet e rajonit, po i 
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nënshtrohet një vlerësimi të kujdesshëm, për të përcaktuar efektivitetin e 
tyre dhe vijimin e veprimtarisë. Ky proces nuk është domosdoshmërish 
shtrëngues për ekonomitë e rajonit, pasi ai mund të gjenerojë procese të 
konsolidimit bankar ose hyrje në treg të investitorëve të rinj. 

Zhvillimet ekonomike dhe financiare në vendet ku operojnë grupet 
bankare zotëruese, ndiqen me kujdes nga Banka e Shqipërisë. Ne kemi 
ndërmarrë me kohë disa masa, të cilat sigurojnë fuqizimin e treguesve të 
kapitalit dhe të likuiditetit, si dhe përmirësojnë rezistencën e bankave të 
veçanta dhe të sektorit në tërësi. Në nivel më operacional, po vazhdojnë 
të kryhen analiza periodike dhe procese të tjera, të cilat synojnë të 
realizojnë: 

i.  një vlerësim sa më profesional të gjendjes financiare dhe të 
rreziqeve në veprimtarinë e bankave të veçanta dhe të sektorit në 
tërësi;

ii.  një kuadër sa më të plotë të trajtimit dhe të zbutjes së rreziqeve për 
stabilitetin e sistemit financiar.

4. drejtimet Kryesore të punës së banKës së shqipërisë në 
vitin 2015 

Kjo ishte një përmbledhje e veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë gjatë 
vitit 2014, si dhe e muajve të parë të drejtimit tim si Guvernator i saj, 
ndërkohë që, në përfundim të fjalës sime, do të doja të ndalesha 
shkurtimisht edhe tek objektivat kryesorë të këtij institucioni për vitin 
2015, të cilët rrjedhin si nga detyrimet ligjore ashtu dhe strategjia 
afatmesme e zhvillimit të Bankës. 

Së pari, vendimet e politikës monetare do të synojnë ankorimin e pritjeve 
inflacioniste pranë objektivit 3.0% të inflacionit. Parashikimet tona 
sugjerojnë se politika monetare do të vijojë të mbetet në kahun stimulues 
edhe në periudhën në vazhdim. Në gjykimin tonë, kushtet aktuale 
monetare janë të përshtatshme për kthimin e ekonomisë në ekuilibër dhe 
të inflacionit në objektiv. Megjithatë, brenda kuadrit ligjor që rregullon 
punën e institucionit, ne mbetemi të gatshëm të ndërmarrim të gjitha 
masat e duhura për respektimin e objektivit tonë për inflacionin. 

Së dyti, politikat mbikëqyrëse do të synojnë forcimin e stabilitetit të 
sistemit bankar në vend. 
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Sfidat kryesore që kemi përpara për sektorin bankar shqiptar janë: 
i.  sigurimi i një rikthimi të rritjes së qëndrueshme të aktivitetit kreditues; 
ii.  përmirësimi i treguesve të cilësisë së aktiveve të bankave, në 

kuadër të masave të marra për pastrimin e bilanceve të tyre, të 
cilat pritet të kenë një ndikim pozitiv në efikasitetin operacional dhe 
kapacitetin ndërmjetësues të bankave;

iii.  zbutja e ndikimeve që burojnë nga rregullimet strukturore të 
imponuara ndaj grupeve bankare në Bashkimin Evropian (BE), në 
kuadër të uljes së ekspozimit në filialet e tyre jashtë BE-së.

Për ruajtjen e stabilitetit financiar në tërësi, do të synohet forcimi i 
mëtejshëm i bashkëpunimit me institucionet e tjera mbikëqyrëse financiare 
dhe me institucionet financiare ndërkombëtare. 

Së treti, ndër objektivat e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit do të jetë 
edhe forcimi i sistemit të administrimit dhe kontrollit të brendshëm, rritja 
e kapaciteteve institucionale sipas standardeve të BE-së. Paralelisht me 
to, Banka e Shqipërisë synon të rrisë transparencën me grupet e interesit 
dhe me publikun në tërësi, për komunikimin rreth veprimtarisë së saj. 
Në funksion të pavarësisë që ofron ligji organik i institucionit, rritja e 
transparencës nënkupton rritjen e llogaridhënies dhe të përgjegjshmërisë. 

Do të doja ta mbyllja fjalën time duke theksuar se Banka e Shqipërisë 
është e bindur se mbështetja pa kushte në këto parime dhe efektiviteti 
i politikave të saj në ekonomi, do të forcojnë besimin e publikut tek 
integriteti institucional i bankës qendrore dhe do të shërbejnë pozitivisht 
në arritjen me sukses të të gjithë objektivave që ka institucioni.

Drejtimet kryesore të punës së Bankës 
së Shqipërisë në vitin 2015:
•	 vendimet	e	saj	të	politikës	monetare	do	të	synojnë	ankorimin	e	pritjeve	inflacioniste	pranë	

objektivit	3.0%	të	inflacionit.
•	 politikat	e	saj	mbikëqyrëse	do	të	synojnë	forcimin	e	stabilitetit	të	sistemit	bankar	në	vend.
•	 forcimi	 i	 sistemit	 të	 administrimit	 dhe	 kontrollit	 të	 brendshëm,	 rritja	 e	 kapaciteteve	

institucionale sipas standardeve të BE-së. 
•	 rritja	e	transparencës	me	grupet	e	interesit	dhe	me	publikun	në	tërësi,	për	komunikimin	rreth	

veprimtarisë së saj.
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Fjala e Guvernatorit Sejko, në 
Seancën dëGjimore të komiSionit 

parlamentar të ekonomiSë dhe 
Financave mBi projektBuxhetin

2016 
- 9 dhjetor 2015 -

 

I nderuar zoti Kryetar i Komisionit,

Të nderuar zonja dhe zotërinj Deputetë, 

Hartimi dhe miratimi i buxhetit dhe paketës shoqëruese fiskale është një 
moment mjaft i rëndësishëm për konturimin e politikave ekonomike për 
vitin e ardhshëm. Si një plan financiar i aktivitetit të sektorit publik, buxheti 
detajon tiparet kryesore të politikës fiskale dhe parashikon mbështetjen 
me fonde të politikave dhe prioriteteve të zhvillimit. Paralelisht me të, 
paketa fiskale dhe legjislacioni tatimor ndikojnë strukturën e incentivave 
të zhvillimit të sektorit privat. Për këtë arsye, vlerësoj se ekzaminimi i 
kujdesshëm, konsultimi i gjerë dhe debatet konstruktive mbi to, i shërbejnë 
finalizimit të një dokumenti sa më cilësor dhe realist. 

Në përgjigje të ftesës suaj, do të paraqes në vijim opinionin e Bankës 
së Shqipërisë mbi pikat kryesore të projektbuxhetit për vitin 2016. Duke 
dashur të jem korrekt dhe besnik i mandatit ligjor të bankës qendrore, 
opinioni në vazhdim do të përqendrohet në fushat kryesore të veprimit 
dhe ekspertizës sonë: (i) kuadri ekonomik dhe politikat ekonomike; (ii) 
projeksionet fiskale dhe qëndrueshmëria e financave publike; dhe, (iii) 
ndikimi i pritur i huamarrjes publike në tregun e brendshëm financiar. Në 
mbyllje, (iv) dëshiroj të ndaj me ju disa sugjerime për rritjen e efektivitetit 
dhe të qëndrueshmërisë së financave publike, gjatë vitit 2016 dhe në 
vazhdim. 

1. Kuadri i pritur eKonomiK për vitin 2016 dhe politiKat 
mbështetëse të tij

Treguesit buxhetorë dhe ecuria e aktivitetit ekonomik kanë një lidhje të 
ndërsjellë dhe shkakësore, si në fazën e parashikimit ashtu edhe në atë të 
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realizimit. Saktësia e projeksioneve 
buxhetore varet në një masë të 
madhe nga cilësia e parashikimeve 
makroekonomike, ndërkohë që 
vetë ecuria e ekonomisë është 
funksion i politikave ekonomike 
dhe i reformave strukturore të 
parashikuara për t’u ndjekur gjatë 
vitit. Për këtë arsye, formatimi i një 
kuadri të besueshëm dhe konsistent 
të zhvillimeve të pritura ekonomike 
ka rëndësi parësore. 

Parashikimet fiskale të projektbuxhetit 
janë bazuar në supozimin e një 
rritjeje reale të PBB-së me 3.4% gjatë 
vitit 2016, ndërkohë që inflacioni 
pritet të arrijë në 2.3% dhe normat 
e interesit janë parashikuar të 
qëndrojnë në nivele të përafërta me 
ato të vitit 2015. Këto parashikime 

bazohen në pritjet për rikuperimin e kërkesës së brendshme dhe pritjet 
për një situatë më pozitive në partnerët tanë tregtarë. Gjithashtu, këto 
parashikime faktorizojnë vazhdimin e konsolidimit fiskal edhe gjatë vitit 
të ardhshëm, sikurse tregohet nga reduktimi i deficitit buxhetor nga 4.1% 
të PBB-së në vitin 2015, në 2.2% të PBB-së në vitin 2016. 

Banka e Shqipërisë vlerëson se këto parashikime ofrojnë një pikënisje të 
pranueshme për hartimin e projeksioneve fiskale të vitit të ardhshëm. Në 
gjykimin tonë, rritja ekonomike do të vijë në përmirësim progresiv gjatë 
dy viteve të ardhshme, ndërsa presionet inflacioniste do të vazhdojnë 
të mbeten të dobëta. Gjithashtu, normat e interesit do të vazhdojnë të 
qëndrojnë në nivele të ulëta, në përgjigje të politikës sonë monetare 
stimuluese dhe të reduktimit të huamarrjes publike në tregjet e brendshme 
financiare. 

Gjithashtu, në përputhje me nevojat e zhvillimit të vendit dhe angazhimet 
e marrëveshjes me FMN-në, Banka e Shqipërisë ka kërkuar dhe ka 
mbështetur ndjekjen e një politike fiskale konsoliduese, e cila synon 
reduktimin e deficitit dhe të borxhit publik. Kahu konsolidues i politikës 
fiskale është konsistent me politikën monetare stimuluese të ndjekur 
nga Banka e Shqipërisë dhe pasqyrohet në intensitetin e lartë të këtij 

“...Saktësia e projeksioneve 
buxhetore varet në një 

masë të madhe nga 
cilësia e parashikimeve 

makroekonomike, ndërkohë 
që vetë ecuria e ekonomisë 
është funksion i politikave 
ekonomike dhe i reformave 
strukturore të parashikuara 
për t’u ndjekur gjatë vitit. 
Për këtë arsye, formatimi i 
një kuadri të besueshëm dhe 

konsistent të zhvillimeve 
të pritura ekonomike ka 

rëndësi parësore.”
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stimuli monetar. Në këtë mënyrë, dy politikat kryesore ekonomike – ajo 
monetare dhe ajo fiskale – njëkohësisht mbështesin rritjen ekonomike 
dhe i shërbejnë reduktimit të borxhit publik, i cili përbën dhe një nga 
dobësitë më të mëdha strukturore të ekonomisë shqiptare. 

2. projeKsionet fisKale dhe qëndrueshmëria e financave 
publiKe

Në këndvështrimin e Bankës së Shqipërisë, buxheti duhet të respektojë 
me përparësi dy objektiva të rëndësishëm dhe të ndërvarur. Së pari, 
ai duhet të jetë një buxhet realist dhe i mbështetur në parashikime të 
kujdesshme. Së dyti, ai duhet të ndihmojë qëndrueshmërinë afatgjatë të 
financave publike. 

Sipas projeksioneve të projektbuxhetit:

-  të ardhurat buxhetore pritet të arrijnë në 417.7 miliardë lekë gjatë 
vitit 2016 ose në rreth 27.3% të PBB-së. Kjo vlerë përfaqëson një 
rritje vjetore prej 4.9% krahasuar me nivelin e planifikuar për vitin 
2015;

-  shpenzimet publike të vitit 2016 do të jenë rreth 452.1 miliardë 
lekë ose 29.5% e PBB-së. Në terma vjetorë, shpenzimet pritet të 
tkurren me rreth 0.9% krahasuar me një vit më parë;

-  deficiti buxhetor i vitit 2016 është parashikuar në masën 34.4 
miliardë lekë ose rreth 
41% më i ulët se një vit më 
parë. Në terma të PBB-së, 
deficiti buxhetor vlerësohet 
në rreth 2.2% të PBB-së, çka 
përfaqëson një reduktim prej 
1.8 pikësh përqindjeje ndaj 
nivelit të vitit 2015. Reduktimi 
vjen si pasojë e përfundimit 
të pagesës së detyrimeve të 
prapambetura (me një ndikim 
prej 1.3 pikësh përqindjeje) 
dhe politikës fiskale 
diskrecionare (me një ndikim 
prej 0.5 pikësh përqindjeje);

-  balanca primare për vitin 
2016 rezulton pozitive, rreth 

“...Banka e Shqipërisë 
vlerëson se përmbushja 

e projeksioneve të 
projektbuxhetit 2016 do 
të ofrojë një pikë kthese 
në trajektoren e borxhit 

publik. Megjithatë, Banka e 
Shqipërisë tërheq vëmendjen 
në faktin se niveli i borxhit 
mbetet i lartë dhe vazhdon 

të përbëjë pengesë për 
zhvillimin e vendit.”
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0.3% e PBB-së, duke shfaqur një përmirësim prej rreth 1.5 pikësh 
përqindjeje ndaj vitit paraardhës. Balanca korrente parashikohet 
të arrijë një suficit prej rreth 34 miliardë lekësh ose rreth 2.2% e 
PBB-së, duke shfaqur një përmirësim të lehtë kundrejt vitit të shkuar. 

Banka e Shqipërisë vlerëson se parashikimi i të ardhurave buxhetore është 
i kujdesshëm. Parashikimi jonë për të ardhurat tatimore është i përafërt 
me parashikimet e projektbuxhetit. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë gjykon 
se projektbuxheti paraqet disa përmirësime strukturore, veçanërisht 
në drejtim të përmirësimit të balancës primare, e cila mat ndikimin e 
buxhetit në borxhin publik dhe në drejtim të ruajtjes së balancës pozitive 
korrente, e cila përafron eficiencën e përdorimit të të ardhurave publike. 
Këto përmirësime duhet të përfshihen e të shtjellohen më tej në buxhetet 
e viteve në vazhdim. 

Përsa i takon nivelit të borxhit publik, Banka e Shqipërisë vlerëson se 
përmbushja e projeksioneve të projektbuxhetit do të ofrojë një pikë 
kthese në trajektoren e borxhit publik. Niveli i parashikuar i borxhit 
parashikohet të zbresë nga 72.6% e PBB-së në vitin 2015 në rreth 
71% të PBB-së në vitin 2016. Megjithatë, Banka e Shqipërisë tërheq 
vëmendjen në faktin se ky nivel borxhi mbetet i lartë dhe vazhdon të 
përbëjë pengesë për zhvillimin e vendit. Reduktimi i qëndrueshëm i tij 
do të kërkojë ruajtjen në mënyrë konsekuente të kahut konsolidues të 
politikës fiskale edhe për shumë vite në vazhdim. Para së gjithash, kjo 
do të kërkojë vullnet dhe konsensus politik bipartisan, një filozofi të cilën 
ju ftoj të gjithëve ta adoptojmë.

3. projeKtbuxheti dhe treGu i 
brendshëm financiar

Aktiviteti financiar i qeverisë ka 
ndikim të padiskutueshëm në tregjet e 
brendshme financiare. Kjo bëhet më 
e prekshme në vende si Shqipëria, 
ku sistemi financiar është relativisht i 
padiversifikuar dhe ku sektori publik 
ka një ndikim të madh në treguesit e 
likuiditetit dhe të normave të interesit. 

Projektbuxheti i vitit 2016 parashikon 
një huamarrje të re publike në tregjet 

“...Për të rritur 
transparencën fiskale dhe 
për të mbrojtur buxhetin 
nga shmangie të mëdha, 

Banka e Shqipërisë sugjeron 
plotësimin e tij me plane 

alternative fiskale, zbatimi 
i të cilave do të ishte i 

kushtëzuar nga devijime të 
mundshme të të ardhurave 
nga niveli i parashikuar.” 
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e brendshme financiare rreth nivelit 21 miliardë lekë. Duke u nisur nga 
situata e likuiditetit dhe struktura e normave të interesit në këto tregje, 
Banka e Shqipërisë vlerëson se ky objektiv është i realizueshëm dhe me 
ndikim të ulët në gjendjen e likuiditetit, në nivelin dhe në pjerrësinë e 
kurbës së normave të interesit. Këto zhvillime krijojnë më shumë hapësirë 
në bilancet e bankave për rritjen e kreditimit të sektorit privat. 

Në mbyllje të këtij opinioni, më lejoni të shpreh disa sugjerime të 
Bankës së Shqipërisë për buxhetin e vitit 2016 dhe për përmirësime të 
mëtejshme strukturore në administrimin e financave publike.

4. disa suGjerime të banKës së shqipërisë 

4.1 parashikimi i të ardhurave dhe administrimi i rrezikut 
buxhetor

Për të rritur transparencën fiskale dhe për të mbrojtur buxhetin nga 
shmangie të mëdha, Banka e Shqipërisë sugjeron plotësimin e tij me 
plane alternative fiskale, zbatimi i të cilave do të ishte i kushtëzuar nga 
devijime të mundshme të të ardhurave nga niveli i parashikuar. 

Duke qenë në linjë me komunikimet tona të mëparshme, Banka e 
Shqipërisë gjykon se burimet e rritjes ekonomike nuk shfaqen ende 
të konsoliduara dhe balanca e rreziqeve vazhdon të qëndrojë në 
kahun e poshtëm. Me fjalë të tjera, 
probabiliteti për shmangie në kahun 
e poshtëm nga parashikimi i ecurisë 
së të ardhurave publike është më i 
madh se probabiliteti për shmangie 
në kahun e sipërm. Autoritetet fiskale 
duhet të vazhdojnë të ushtrojnë 
kujdesin e duhur, në mënyrë që 
deficiti buxhetor dhe borxhi publik 
të mbeten në nivelet e planifikuara. 

Në rast se realizimi i të ardhurave 
buxhetore është më i ulët se 
parashikimi, Banka e Shqipërisë 
sugjeron identifikimin paraprak dhe 
renditjen e shpenzimeve sipas nivelit 
të rëndësisë apo të rentabilitetit, në 

“...Në rast se realizimi i të 
ardhurave buxhetore është 
më i ulët se parashikimi, 

Banka e Shqipërisë sugjeron 
identifikimin paraprak dhe 
renditjen e shpenzimeve 
sipas nivelit të rëndësisë 
apo të rentabilitetit, në 

mënyrë që korrektimi fiskal 
i bazuar në reduktimin 
e shpenzimeve të jetë 

transparent dhe efektiv.”
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mënyrë që korrektimi fiskal i bazuar në reduktimin e shpenzimeve të jetë 
transparent dhe efektiv. 

Në të njëjtën mënyrë, në rast performance më të mirë të të ardhurave 
ndaj parashikimit, sugjerojmë të përcaktohet paraprakisht nëse të 
ardhurat shtesë do të shkojnë për përmirësimin e pozicionit fiskal duke 
zvogëluar deficitin dhe borxhin, apo do të shpenzohen për të ruajtur të 
pandryshuar deficitin buxhetor dhe kursin e politikës fiskale. 

Banka e Shqipërisë sugjeron që:

(i)  në rast se të ardhurat buxhetore rezultojnë më të larta se plani 
si pasojë e një rritjeje ekonomike më të shpejtë se parashikimi, 
të ardhurat shtesë duhet të përdoren për reduktimin e borxhit. 
Ky reagim rrit hapësirat fiskale për përballimin e goditjeve të 
mundshme në të ardhmen, pa ndikuar negativisht mbi rritjen 
ekonomike;

(ii)  në rast se të ardhurat buxhetore janë më të larta se niveli i planifikuar, 
si pasojë e një efekti më pozitiv të luftës ndaj informalitetit apo 
përmirësimit të administrimit fiskal, të ardhurat shtesë mund të 
përdoren për kryerjen e shpenzimeve kapitale. Ky reagim le të 
paprekur stimulin fiskal në ekonomi. 

4.2 Struktura e shpenzimeve ka nevojë për vëmendje në të 
ardhmen

Raporti i shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve kapitale ka shfaqur 
një tendencë rënëse disavjeçare. Shpenzimet kapitale kanë një ndikim 
ekonomik më të qenësishëm dhe më afatgjatë në treguesit e aktivitetit 
ekonomik. Për më tepër, në stadin ku ndodhet vendi, shpenzimet 
kapitale janë të rëndësishme për përmirësimin e infrastrukturës dhe për 
zhbllokimin e faktorëve të rritjes. 

Banka e Shqipërisë sugjeron rritjen e përpjekjeve që, edhe brenda 
kufizimeve që paraqet angazhimi për konsolidim fiskal, kjo tendencë të 
korrektohet gjatë viteve të ardhshme.

4.3 Struktura e financimit të deficitit dhe borxhit publik

Banka e Shqipërisë vlerëson se huamarrja në valutë rrit rreziqet nga 
luhatjet e mundshme të kursit të këmbimit. Tregjet e brendshme financiare 
kanë mundësi të mbulojnë nivelin e huamarrjes së brendshme të 
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planifikuar në buxhet gjatë vitit të ardhshëm, pa ushtruar presione në 
treguesit e likuiditetit dhe të normave të interesit. 

Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë sugjeron që financimi i huaj me 
terma tregtarë të shihet si plan kontigjence, i kushtëzuar nga shfaqja e 
tensioneve të forta në tregjet e brendshme financiare apo pamundësia e 
tyre për të mbuluar nivelin e huamarrjes së brendshme. 

4.4 Qëndrueshmëria afatgjatë e financave publike

Së fundi, Banka e Shqipërisë vijon të theksojë nevojën e prezantimit të 
një rregulli fiskal, i cili do të disiplinojë politikën fiskale dhe do të sigurojë 
qëndrueshmërinë afatgjatë të financave publike. Relacioni shoqërues i 
projektbuxhetit parashikon që ky ligj do të prezantohet në kuadrin e 
rishikimit tërësor të ligjit organik të Buxhetit. 

Banka e Shqipërisë sugjeron që 
adoptimi i një rregulli fiskal të 
shikohet si një nismë e veçantë, 
prioritare dhe e shkëputur nga 
objektivat e tjerë të rishikimit të 
ligjit organik të buxhetit. Ndër të 
tjera, ky rregull duhet të prezantojë 
një angazhim të besueshëm 
dhe transparent qeveritar për 
reduktimin e borxhit publik, si dhe të 
sanksionojë ruajtjen e hapësirave të 
nevojshme për shpenzimet kapitale. 

“...Banka e Shqipërisë 
sugjeron që adoptimi i një 
rregulli fiskal të shikohet 
si një nismë e veçantë, 

prioritare dhe e shkëputur 
nga objektivat e tjerë të 

rishikimit të ligjit organik të 
buxhetit.”
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Kapitulli iii 
KonFerenca Për shtyP 

Për Vendimmarrjen 
e PolitiKës monetare

Konferencat për shtyp për vendim-
marrjen e politikës monetare

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë zhvillon 15 mbledhje në vit, nga të cilat 
8	i	dedikohen	vendimmarrjes	së	politikës	monetare.	Politika	monetare	hartohet	

në funksion të objektivit kryesor të Bankës së Shqipërisë - arritjes dhe ruajtjes së 
stabilitetit të çmimeve. Pas çdo mbledhjeje, në orën 16:00, Guvernatori i shpjegon 

publikut në prani të medias në një konferencë për shtyp vendimin e marrë nga 
Këshilli Mbikëqyrës mbi qëndrimin e politikës monetare dhe analizën e përdorur në 

mbështetje të këtij vendimi. Në fund të konferencës, Guvernatori i përgjigjet dhe 
pyetjeve të ngritura nga gazetarët pjesëmarrës në konferencë.

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko,	mbi	vendimmarrjen	e	politikës	monetare	të	
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 4 mars 2015

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko,	mbi	vendimmarrjen	e	politikës	monetare	të	
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 6 maj 2015 

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko,	mbi	vendimmarrjen	e	politikës	monetare	të	
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 1 korrik 2015

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko,	mbi	vendimmarrjen	e	politikës	monetare	të	
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 6 gusht 2015

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko,	mbi	vendimmarrjen	e	politikës	monetare	të	
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 2 shtator 2015

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko,	mbi	vendimmarrjen	e	politikës	monetare	të	
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 4 nëntor 2015

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko,	mbi	vendimmarrjen	e	politikës	monetare	të	
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 16 dhjetor 2015
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Banka e ShqipëriSë mBan të 
pandryShuar normën Bazë të 

intereSit në 2.0%
- 4 mars 2015 -

Sot, në datën 4 mars 2015, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e Ndërmjetëm të Politikës 
Monetare. Pasi analizoi ecurinë aktuale dhe të pritur të inflacionit dhe të 
treguesve të tjerë ekonomikë, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 
2.0%.

Banka e Shqipërisë parashikon përmirësim progresiv të rritjes ekonomike në vitet 2015 dhe 2016. 
Inflacioni	parashikohet	të	kthehet	në	objektivin	3%	në	afat	të	mesëm.	Ai	do	të	mbetet	nën	

objektiv për pjesën më të madhe të këtij horizonti kohor.
Politika monetare do të vazhdojë të mbetet në kah stimulues gjatë periudhës së ardhshme. 

Stimuli monetar do të mbështesë rikuperimin e kërkesës së brendshme dhe do të sigurojë 
kthimin e inflacionit në objektiv. 

Gra�k 4. Norma bazë e interesit

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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***
Ambienti i brendshëm dhe i jashtëm ekonomik ka gjeneruar presione 
të ulëta inflacioniste.

Sipas të dhënave të INSTAT-it, inflacioni vjetor rezultoi 1.3% në muajin 
janar, duke shënuar rritje në krahasim me vlerën e regjistruar në muajin 
dhjetor. Luhatjet e inflacionit gjatë dy muajve të fundit janë përcaktuar 
kryesisht nga luhatjet e çmimeve të ushqimeve. Rënia e inflacionit të 
ushqimeve në muajin dhjetor dhe rritja e tij në muajin janar është ndikuar 
nga zhvillimet në tregun ndërkombëtar dhe nga ecuria e prodhimit 
vendas. Paralelisht me to, efekt rënës në inflacion ka dhënë edhe 
reduktimi i çmimeve të naftës. Çmimet e kategorive të tjera të mallrave të 
konsumit nuk kanë shfaqur ndryshime të rëndësishme. Rritja e inflacionit 
në muajin janar ishte në linjë me parashikimet tona, por inflacioni 
vazhdon të mbetet ende poshtë objektivit të Bankës së Shqipërisë. 

Banka e Shqipërisë vlerëson se presionet inflacioniste do të vijnë në 
rritje graduale dhe inflacioni do të kthehet në objektiv brenda periudhës 
afatmesme. Megjithatë, Banka e Shqipërisë vlerëson se inflacioni do 
të mbetet nën objektiv për pjesën më të madhe të këtij horizonti kohor. 
Ecuria e tij do të vazhdojë të përcaktohet nga shkalla e rikuperimit të 
rritjes ekonomike, nga goditjet e brendshme dhe të jashtme të ofertës, 
si dhe nga pritjet e agjentëve ekonomikë e financiarë për inflacionin.

Ekonomia shqiptare vlerësohet të ketë shënuar përmirësim gjatë vitit 
2014. Sipas të dhënave të INSTAT-it, ekonomia u rrit me 1.4% gjatë 
nëntë muajve të parë të vitit. Pritjet tona janë për ritme më të larta rritjeje 
në tremujorin e katërt, të mbështetura nga stimuli i fortë fiskal i kësaj 
periudhe.

Dëmet e shkaktuara nga përmbytja në zonën jugore të vendit kanë 
kërkuar një rishikim të lehtë për poshtë të parashikimeve tona për 
rritjen ekonomike të vitit 2015. Megjithatë, ndikimi i tyre pritet të jetë 
i përkohshëm dhe ekonomia projektohet të qëndrojë në një trend rritës 
në horizontin afatmesëm. Rritja ekonomike e vitit 2015 parashikohet të 
jetë më e lartë se ajo e vitit të shkuar. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik do 
të vazhdojë të mbështetet në masën më të madhe nga rritja e sektorit 
privat, ndërkohë që kërkesa e huaj pritet të ketë një rol të vogël pozitiv 
dhe shpejtësia e konsolidimit fiskal pritet të vijë në rënie.

Ndonëse në rritje, parashikimet tona sugjerojnë se aktiviteti ekonomik 
në vend do të mbetet nën nivelin e tij potencial edhe gjatë vitit 2015, 
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duke diktuar një shfrytëzim jo të plotë të kapaciteteve prodhuese. Këto 
kapacitete të pashfrytëzuara ilustrohen nga nivelet relativisht të larta të 
papunësisë dhe reflektohen në presione të ulëta për rritjen e pagave 
dhe të kostove të prodhimit. Paralelisht me to, kërkesa e dobët agregate 
frenon edhe rritjen e normave të fitimit të biznesit. Në afat të mesëm, 
përmirësimi i pritur i rritjes ekonomike do të kthejë ekonominë në ekuilibër 
dhe do të rritë presionet inflacioniste nga ana e kërkesës.

Nga ana e ofertës, rënia e çmimeve të ushqimeve dhe të lëndëve të para 
në tregjet botërore dhe rritja e prodhimit bujqësor vendas vlerësohet të 
ushtrojnë presione rënëse mbi inflacionin gjatë vitit 2015. Megjithatë, 
ndikimi i tyre negativ mbi inflacionin pritet të zbehet në vitet në vazhdim.
Të njëjtin kah ndikimi do të kenë edhe pritjet për inflacionin. Në afat 
të shkurtër, agjentët ekonomikë presin nivele të ulëta inflacioni. Ky 
parashikim nuk inkurajon rritjen e konsumit dhe të investimeve. Gjithashtu, 
ai tenton të faktorizohet në nivele të ulëta çmimesh në kontratat e të 
ardhmes, të lidhura midis agjentëve ekonomikë. Me rritjen e inflacionit 
pritjet për të do të zhvendosen lart.

Duke faktorizuar sa më sipër, Banka e Shqipërisë parashikon se – me 
një mundësi të lartë ndodhjeje - inflacioni do të marrë vlera brenda 
intervalit 1.8-4.4% pas 4 tremujorëve.

Balanca e rreziqeve rreth parashikimit të inflacionit mbetet e zhvendosur 
në kahun e poshtëm. Faktorë rreziku që mund të ndikojnë në rënien e 
inflacionit janë shkalla më e ulët e rikuperimit të ekonomisë, rënia më 
e fortë e çmimeve në tregjet botërore dhe materializimi i efekteve të 
raundit të dytë të rënies së çmimit të naftës në vend. Në anën tjetër, një 
faktor i cili mund të ndikojë në një rritje më të shpejtë të inflacionit në 
të ardhmen, është rritja e çmimit të produkteve bujqësore si pasojë e 
dëmtimit të tokave bujqësore nga përmbytjet.

Në linjë me këto vlerësime, politika monetare do të vazhdojë të mbetet 
në kah stimulues gjatë periudhës së ardhshme. Stimuli monetar do të 
mbështesë rikuperimin e kërkesës së brendshme dhe do të sigurojë 
kthimin e inflacionit në objektiv.

Në muajin janar, Banka e Shqipërisë uli në nivelin 2.0% normën bazë 
të interesit dhe sinjalizoi vazhdimin e një politike të tillë monetare edhe 
për disa tremujorë në vazhdim. Rritja progresive e stimulit monetar është 
realizuar nëpërmjet reduktimit të normës bazë të interesit, nëpërmjet 
vazhdimit me kushte të lehtësuara të operacioneve injektuese të 
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likuiditetit, si dhe nëpërmjet informimit të publikut mbi kahun e ardhshëm 
të politikës monetare. Kjo politikë ka synuar të ulë koston e financimit në 
ekonomi, në mbështetje të rritjes së kërkesës dhe të kthimit të ekonomisë 
në ekuilibër. Ajo ka sinjalizuar gjithashtu gatishmërinë e Bankës së 

Shqipërisë për respektimin e objektivit të saj të inflacionit.

Duke pasur parasysh vonesat kohore, problemet strukturore dhe 
goditjet e ndryshme mbi tregjet financiare dhe aktivitetin ekonomik, 
transmetimi i politikës monetare ka qenë i kënaqshëm, por ende jo i 
plotë.

Stimuli monetar është transmetuar në tregjet financiare, por reagimi i 
ekonomisë ndaj kushteve më të mira të financimit vazhdon të mbetet i 
ulët. Politika monetare lehtësuese është reflektuar në uljen e interesit të 
kredisë në lekë dhe ka ndihmuar në rritjen e vazhdueshme të portofolit të 
kësaj kredie. Megjithatë, zgjerimi i kredisë mbetet ende i ulët, si pasojë 
e kërkesës të brishtë për kredi dhe e politikave konservatore të bankave 
në kredidhënie. Banka e Shqipërisë vlerëson se tregjet dhe agjentët 
financiarë kanë bilance të shëndosha dhe likuide, por ata vazhdojnë 
të karakterizohen nga një kujdes i shtuar në ndërmarrjen e investimeve 
afatgjata.

Në mbyllje të analizës, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës monetare është ai i duhuri dhe 
vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 
2.0%. Informacioni i ri i marrë në analizë nuk ndryshon vlerësimet tona 

Gra�k 5. Reagimi i normave të interesit në segmente të ndryshme ndaj uljes së normës bazë (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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për gjendjen aktuale të ekonomisë dhe të tregjeve financiare, si dhe 
pritjet për zhvillimet e tyre në të ardhmen. Kushtet monetare aktuale janë 
të përshtatshme për të siguruar kthimin e inflacionit në objektivin tonë prej 
3.0% në periudhën afatmesme. Duke gjykuar mbi zhvillimet e pritura dhe 
balancën e rreziqeve rreth tyre, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se politika 
monetare e Bankës së Shqipërisë do të vazhdojë të ruajë natyrën e saj 
stimuluese, edhe për disa tremujorë në vazhdim.

“Politika monetare e Bankës së Shqipërisë do të vazhdojë të 
ruajë natyrën e saj stimuluese, edhe për disa tremujorë në 

vazhdim...”
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Banka e Shqipërisë parashikon përmirësim progresiv të rritjes ekonomike në vitet 
2015 dhe 2016. 

Inflacioni	parashikohet	të	kthehet	në	objektivin	3%	në	afat	të	mesëm.	
Kushtet e financimit dhe përcjellja e politikës monetare në ekonomi pritet të 

përmirësohen gjatë vitit 2015 

Banka e ShqipëriSë mBan normën 
Bazë të intereSit në 2.0%

- 6 maj 2015 -

Sot, në datën 6 maj 2015, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin Tremujor të Politikës Monetare. Pasi 
u njoh me zhvillimet më të fundit ekonomike e monetare në vend, si dhe 
në vijim të diskutimeve mbi ecurinë e pritur të tyre në të ardhmen, Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar 
normën bazë të interesit, në nivelin 2.00%. Në gjykimin e Këshillit, 
nivelet aktuale të stimulit monetar janë të përshtatshme për përmbushjen 
e objektivit të inflacionit në afat të mesëm.

***

Inflacioni vjetor rezultoi në vlerën mesatare prej 1.9% në tremujorin e 
parë të vitit 2015, duke qenë më i lartë se sa ai i tremujorit paraardhës 
dhe mbi parashikimet tona. Inflacioni bazë, i cili mat tendencat më 
afatgjata të ecurisë së çmimeve, vazhdoi të shënojë rritje gjatë këtij 
tremujori. Megjithatë, rritja përtej parashikimit e inflacionit në tremujorin 
e parë u shkaktua kryesisht nga rritja e çmimeve të ushqimeve. Në 
gjykimin e Këshillit Mbikëqyrës, ky zhvillim pasqyroi reduktimin e 
ofertës së produkteve të freskëta ushqimore dhe pritet të ketë një efekt të 
përkohshëm në ecurinë e çmimeve të konsumit.

Presionet afatgjata inflacioniste nga ana e kërkesës janë në rritje, 
por ato mbeten ende të dobëta. Ndonëse aktiviteti ekonomik vijon të 
përmirësohet, ekonomia ka ende kapacitete të pashfrytëzuara prodhimi.
Sipas të dhënave të INSTAT-it, rritja vjetore e vlerës së shtuar rezultoi 
1.9% për vitin 2014. Rritja ekonomike reflektoi në masën më të madhe 
gjallërimin e kërkesës së brendshme private, por edhe një kontribut pozitiv 
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Gra�k 6. Kontributet sipas kategorive ushqimore dhe joushqimore në in�acionin vjetor total

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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të shpenzimeve publike në tremujorin e fundit. Në bazë të informacionit 
të disponuar, Banka e Shqipërisë vlerëson se ritmet pozitive të rritjes 
kanë vijuar edhe në tremujorin e parë të vitit 2015. Rritja ekonomike e 
kësaj periudhe vlerësohet të ketë pësuar një ngadalësim të përkohshëm, 
si pasojë e dëmeve nga përmbytjet në sektorin bujqësor e blegtoral, 
por edhe si pasojë e reduktimit të prodhimit të naftës, në përgjigje të 
konjukturës së dobët të tregut botëror.

Pavarësisht sa më sipër, viti 2015 parashikohet të regjistrojë një rritje 
ekonomike më të lartë se ai i kaluar. Aktiviteti ekonomik pritet të mbështetet 
nga forcimi i konsumit dhe i investimeve private, të cilat do të ndihmohen 

Gra�k 7. Kontributet e sektorëve të ekonomisë në ecurinë e vlerës së shtuar

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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nga kushtet monetare stimuluese dhe nga rritja e oreksit për rrezik në 
tregjet financiare. Gjithashtu, buxheti dhe planet fiskale të vitit 2015 
parashikojnë një intensitet më të vogël konsolidimi fiskal, çka po vihet re 
tashmë në ecurinë e treguesve buxhetorë të tremujorit të parë. Tabloja e 
mësipërme pritet të ruhet edhe në vitet në vazhdim. Përmirësimet e pritura 
në aktivitetin ekonomik do të zbusin gradualisht hendekun negativ të 
prodhimit, duke ndihmuar mbylljen e tij në vitin e ardhshëm.

Informacioni i ri i disponuar dhe projeksionet e reja ekonomike nuk e 
ndryshojnë trajektoren e pritur afatmesme të inflacionit. Në përputhje me 
përmirësimin e ekonomisë, inflacioni pritet të rritet gradualisht gjatë vitit 
2015 dhe në vazhdim. Inflacioni pritet të luhatet rreth një niveli mesatar 
prej 2.2% pas katër tremujorësh dhe të kthehet më tej në objektiv brenda 
një horizonti trevjeçar.

Zhvillimet e deritanishme ekonomike dhe pritjet për ecurinë e tyre në të 
ardhmen kanë kërkuar ndjekjen e një politike monetare lehtësuese. Kjo 
politikë ka synuar dhe ka arritur të ulë koston e financimit në ekonomi, 
në mbështetje të rritjes së kërkesës dhe të kthimit të inflacionit në 
objektiv. Transmetimi i saj në uljen e normave të interesave ka rezultuar i 
kënaqshëm, por reflektimi i saj në rritjen e kreditimit është më i ngadaltë.

Zgjerimi i kredisë është i ulët, ndonëse sistemi bankar është i 
mirëkapitalizuar dhe treguesit e likuiditetit dhe të përfitueshmërisë janë 
në nivele të kënaqshme. Ecuria e ngadaltë e kreditimit reflekton kërkesën 
e dobët për kredi, por dhe sjelljen konservatore të bankave. Modeli i 
financimit të deficitit buxhetor gjatë këtij viti pritet të sjellë lehtësimin e 
kushteve të financimit të sektorit privat. Zhvendosja e huamarrjes publike, 
nga tregu i brendshëm në atë të huaj, do të krijojë premisa për reduktim të 
mëtejshëm të normave të interesit dhe për rritjen e interesimit të bankave 
për të dhënë kredi. Gjithashtu, adresimi i pritur i çështjes së kredive me 
probleme nëpërmjet një platforme kombëtare gjithëpërfshirëse, do të 
lehtësojë bilancet e bankave dhe do të përmirësojë qasjen e tyre ndaj 
kreditimit. Këto zhvillime pritet të materializohen në kushte më të mira 
financimi gjatë vitit në vazhdim dhe në një transmetim më të mirë të 
stimujve të deritanishëm monetarë në rritjen e aktivitetit ekonomik.

***
Këshilli Mbikëqyrës konstaton se ecuria e ekonomisë është përgjithësisht 
në përputhje me pritjet. Goditjet e ofertës në tremujorin e parë sollën një 
inflacion më të lartë se pritjet tona. Këto goditje bënë të nevojshëm një 
rishikim të lehtë në kahun e poshtëm të rritjes së pritur ekonomike për vitin 



- 60 -

Kapitulli iii - Konferenca për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare

2015. Megjithatë, efekti i tyre pritet të jetë kalimtar dhe vlerësimet tona 
për ecurinë afatmesme të inflacionit dhe të aktivitetit ekonomik nuk kanë 
ndryshuar. Rritja ekonomike pritet të vijë në përmirësim gradual gjatë viteve 
në vazhdim. Ekonomia shqiptare parashikohet t’i afrohet nivelit potencial 
gjatë vitit 2016, çka do të krijojë premisat e duhura për kthimin e inflacionit 
në objektiv brenda horizontit kohor të veprimit të politikës monetare.

Forcimi i kërkesës agregate do të jetë motori kryesor i rritjes ekonomike 
në afat të shkurtër e të mesëm. Megjithatë, në afat të gjatë, Banka 
e Shqipërisë thekson nevojën e thellimit të reformave strukturore, si 
instrumenti më i rëndësishëm për të prodhuar rritje të qëndrueshme 
ekonomike. Reformat strukturore duhet të synojnë rritjen e produktivitetit 
të ekonomisë shqiptare dhe zgjerimin e tregjeve për produktet tona. 
Ndër të tjera, kjo do të realizohet nëpërmjet ndërtimit të një infrastrukture 
moderne zhvillimi, krijimit të një klime të favorshme biznesi dhe investimit 
të vazhdueshëm për përmirësimin e burimeve njerëzore.

Duke u bazuar në analizën dhe parashikimet tona, Këshilli Mbikëqyrës 
vlerëson se kushtet monetare aktuale janë konsistente me arritjen e objektivit 
të stabilitetit të çmimeve dhe gjykon se politika monetare do të vazhdojë të 
mbetet në kahun stimulues edhe për disa tremujorë në vazhdim.

“Politika monetare e Bankës së Shqipërisë do të vazhdojë të 
mbetet në kahun stimulues, edhe për disa tremujorë në vazhdim...”

Gra�k 8. Kredia për ekonominë sipas valutës

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Banka e ShqipëriSë mBan të 
pandryShuar normën Bazë të 

intereSit në 2.0%
- 1 korrik 2015 -

sot, Këshilli mbikëqyrës i bankës së shqipërisë vendosi të mbajë të 
pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 2.0%.

Më lejoni të ndaj me ju arsyet dhe efektet e pritura të këtij vendimi. 

ecuria e inflacionit nën objektiv dhe dobësia ciklike e ekonomisë 
kanë kërkuar ndjekjen e një politike monetare stimuluese gjatë viteve 
të fundit.

Kjo politikë ka dhënë rezultate në kahun e pritur, por inflacioni vazhdon 
të mbetet nën objektiv dhe aktiviteti ekonomik është ende nën potencial. 
Ecuria e këtyre treguesve dikton ruajtjen e kahut dhe të intensitetit të 
stimulit monetar. 

inflacioni është karakterizuar nga një tendencë rritëse gjatë pesë 
muajve të parë të vitit, por kjo tendencë shfaqet ende e brishtë dhe 
inflacioni mbetet nën objektiv.

Norma e inflacionit zbriti në nivelin 1.8% në muajin maj. Ky reduktim 
ishte në linjë me vlerësimet tona për ndikimin e përkohshëm të goditjeve 
të ofertës gjatë tremujorit të parë të vitit. Reduktimi i çmimit të ushqimeve 
në muajin maj, si dhe çmimet e ulëta të naftës në tregjet botërore, sollën 
dhe reduktimin e inflacionit në këtë muaj. Mallrat e tjera të shportës së 
konsumit vijuan të japin kontribute të ulëta dhe të qëndrueshme në rritjen 
e inflacionit në vend. 

Banka e Shqipërisë parashikon përmirësim progresiv të rritjes ekonomike në vitet 2016 dhe 2017. 
Inflacioni	parashikohet	të	kthehet	në	objektivin	3%	në	afat	të	mesëm.	

Kriza greke nuk na ndikim të drejtpërdrejtë; sistemi bankar nuk ka ekspozim ndaj sektorit publik 
grek apo grupeve private greke.

Sistemi bankar shqiptar gëzon shëndet të plotë financiar, me likuiditet të bollshëm dhe kapitalizim 
të lartë. 
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presionet e ulëta inflacioniste burojnë si nga dobësia ciklike e 
ekonomisë, ashtu edhe nga nivelet e ulëta të inflacionit në tregjet 
botërore”. 

Ecuria e inflacionit vazhdon të reflektojë presionet e ulëta inflacioniste, 
të cilat burojnë si nga dobësia ciklike e ekonomisë, ashtu edhe nga 
nivelet e ulëta të inflacionit në tregjet botërore. Këta faktorë pritet të 
jenë të pranishëm edhe gjatë disa tremujorëve në vazhdim. Inflacioni 
parashikohet të luhatet brenda intervalit 1.8-2.2% gjatë vitit 2015, por 
ai pritet të ndjekë një trajektore rritëse drejt objektivit gjatë dy viteve të 
ardhshëm. 

ekonomia parashikohet në rritje, por graduale dhe aktiviteti 
ekonomik pritet të mbetet akoma nën potencial gjatë vitit 2015.

Të dhënat e reja të sektorit real mbështetën vlerësimet tona të mëparshme 
për ngadalësimin e ekonomisë në gjysmën e parë të vitit. Nga 
këndvështrimi i prodhimit, aktiviteti ekonomik vuajti pasojat e përmbytjeve 
dhe të çmimit të ulur të naftës në tregjet botërore. Nga këndvështrimi 
i kërkesës, rritja ekonomike u mbështet nga përmirësimi i bilancit të 
shkëmbimeve të mallrave e shërbimeve me jashtë. Kërkesa e brendshme 
private vlerësohet e dobët, ndonëse ajo ka dhënë një ndikim të vogël 
pozitiv në rritjen ekonomike. Në veçanti, konsumi privat është goditur nga 
pagesa e borxhit të prapambetur të faturave të energjisë elektrike. Nga 
ana tjetër, politika dhe treguesit fiskalë kanë vazhduar të ndjekin rrugën 
e konsolidimit fiskal. Deficiti buxhetor rezultoi me ulje deri në muajin maj, 
ndërsa shpenzimet publike shënuan një rritje të lehtë vjetore. 

Gra�k 9. Kontributi i in�acionit të importuar dhe të brendshëm në atë total vjetor

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.
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politika monetare stimuluese është reflektuar në rënie të përgjithshme 
të normave të interesit, por reagimi i ekonomisë ndaj kushteve më të 
mira të financimit mbetet i ngadaltë.
 

Stimuli monetar është transmetuar në tregjet financiare: kostot e financimit 
të sektorit privat dhe publik janë në nivelet e tyre më të ulëta historike. 
Tregjet financiare operojnë në nivele të kënaqshme likuiditeti, por sektori 
bankar shfaqet hezitues në financimin e projekteve afatgjata. Gjithashtu, 
familjet dhe biznesi shfaqin kërkesë të ulët për financimin e konsumit 
dhe investimeve me kredi bankare. Për rrjedhojë, rritja e aktivitetit 
kreditues në katër muajt e parë të vitit ka rezultuar më e ulët nga sa 
pritej. Banka e Shqipërisë pret një rritje të ngadaltë të aktivitetit kreditues 
gjatë vitit 2015, por një përshpejtim të tij në vitet e ardhshme. Bilancet 
e shëndosha të sistemit bankar, programi për trajtimin dhe reduktimin e 
kredive me probleme, si dhe rikuperimi i pritur i kërkesës për kredi, pritet 
të stimulojnë një rritje më të shpejtë të aktivitetit kreditues. 

në mbyllje të analizës, Këshilli mbikëqyrës i bankës së shqipërisë 
vlerëson se informacioni i ri nuk ndryshon pritjet tona për zhvillimet 
ekonomike dhe financiare në afat të mesëm.

Ngadalësimi ekonomik i tremujorit të parë pritet të jetë i përkohshëm. 
Për rrjedhojë, parashikimet tona për ecurinë e ekonomisë në afat të 
mesëm nuk kanë ndryshuar. Rritja ekonomike pritet të vijë në përmirësim 
gjatë gjysmës së dytë të vitit 2015 dhe në dy vitet e ardhshme. Kushtet 
monetare stimuluese do të nxitin rritjen e konsumit dhe të investimeve, 
duke krijuar premisa për përshpejtimin e rritjes ekonomike dhe për 

Gra�k 10. Normat e interesit në ekonomi

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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kthimin e ekonomisë në ekuilibër. Shfrytëzimi më i mirë i kapaciteteve 
prodhuese do të mbështesë rritjen e pagave e të punësimit dhe kthimin 
e qëndrueshëm të inflacionit në objektiv. 

në përputhje me këto parashikime, 
kahu dhe intensiteti aktual i 
stimulit monetar në ekonomi është 
i përshtatshëm për respektimin e 
objektivit tonë të inflacionit.

Gjithashtu, shpejtësia e kthimit të 
inflacionit në objektiv vlerësohet 
të jetë konsistente me ruajtjen e 
ekuilibrave ekonomikë dhe financiarë 
të vendit. Bazuar në analizat dhe 

parashikimet, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se kthimi i qëndrueshëm i 
inflacionit në objektiv do të kërkojë ruajtjen e normës bazë të interesit në 
nivele të ulëta edhe për disa tremujorë. 
 
në mbledhjen e sotme, Këshilli mbikëqyrës analizoi zhvillimet më 
të fundit në Greqi, rreziqet potenciale dhe kanalet e mundshme 
të transmetimit tyre, si dhe veprimet e bankës së shqipërisë për 
administrimin e tyre në vazhdimësi.

Këshilli Mbikëqyrës informon opinionin publik se sistemi gëzon shëndet të 
plotë financiar, në kushtet e një likuiditeti të bollshëm dhe të një kapitalizimi 
të lartë. Banka e Shqipërisë ka ndjekur prej vitesh një politikë të shtuar 
kujdesi ndaj bankave me pjesëmarrje të kapitalit grek, duke iu imponuar 
atyre kushte më konservatore në lidhje me kapitalizimin e veprimtarisë 
dhe nivelin e likuiditetit. Të dhënat e fundit tregojnë se sistemi bankar 
shqiptar nuk është i ekspozuar ndaj sektorit publik grek apo ndaj grupeve 
private greke. Bankat me kapital grek përbëjnë 15% të totalit të sistemit 
bankar shqiptar, krahasuar me 25% në fund të vitit 2008.

Këshilli Mbikëqyrës thekson se vendimet e autoriteteve greke për 
kontrollin e lëvizjeve të kapitalit dhe për ndërprerjen e përkohshme të 
aktivitetit bankar në Greqi, nuk ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo 
të tërthortë aktivitetin e sistemit bankar në Shqipëri, përfshirë dhe bankat 
e licencuara me kapital grek. Këto të fundit janë entitete shqiptare, të cilat 
e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje të plotë me kuadrin ligjor, 
rregullues dhe atë mbikëqyrës, që zbatohet në territorin e Republikës së 
Shqipërisë. 

“Kthimi i qëndrueshëm i 
inflacionit në objektiv do të 
kërkojë ruajtjen e normës 
bazë të interesit në nivele 

të ulëta edhe për disa 
tremujorë.”
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Këshilli Mbikëqyrës garanton publikun se po monitoron pandërprerë 
situatën brenda dhe jashtë vendit. Ne po vlerësojmë me kujdes çdo 
skenar që mund të rrjedhë nga evoluimi i krizës greke, i cili mund të 
kërkojë rishikimin e parashikimeve tona ekonomike. Në çdo rast, ne 
mbetemi të gatshëm të marrim të gjitha masat e nevojshme për të 
respektuar objektivin tonë të stabilitetit të çmimeve. Në bashkëpunim 
me partnerët tanë strategjikë, veçanërisht FMN-së dhe BQE-së, do 
të ndërmarrim veprimet e duhura për të ruajtur të paprekur stabilitetin 
ekonomik dhe financiar të vendit.

“Këshilli Mbikëqyrës garanton publikun se po monitoron 
pandërprerë situatën brenda dhe jashtë vendit. Ne po vlerësojmë 

me kujdes çdo skenar që mund të rrjedhë nga evoluimi i 
krizës greke. Në bashkëpunim me partnerët tanë strategjikë, 
veçanërisht FMN-së dhe BQE-së, do të ndërmarrim veprimet 
e duhura për të ruajtur të paprekur stabilitetin ekonomik dhe 

financiar të vendit.” 
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Banka e ShqipëriSë mBan të 
pandryShuar normën Bazë të 

intereSit në 2.0%
- 6 gusht 2015 -

Në mbledhjen e ditës së sotme, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, mori në shqyrtim raportin tremujor të politikës monetare. 
Informacioni i ri i përftuar është përgjithësisht në linjë me parashikimet 
tona. Shmangiet nga këto parashikime dhe luhatjet që kanë pësuar disa 
tregues ekonomikë e financiarë, gjatë këtij tremujori, vlerësohet të jenë 
kalimtare.

Gjykimi ynë mbi dinamikën e inflacionit dhe të rritjes ekonomike në 
afat të mesëm nuk ka ndryshuar. Në përputhje me këto parashikime, 
Këshilli mbikëqyrës vlerësoi se niveli aktual i normës bazë të interesit 
është i përshtatshëm për përmbushjen e objektivit të stabilitetit të 
çmimeve. në këto rrethana, Këshilli mbikëqyrës vendosi ta mbajë të 
pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 2.0%.

Në vijim do të ndalem në analizat dhe konkluzionet që motivuan këtë 
vendimmarrje. 

inflacioni parashikohet të rritet gradualisht drejt objektivit gjatë dy 
viteve të ardhshme.

Inflacioni mesatar vjetor i tremujorit të dytë rezultoi në nivelin 1.8%. 
Luhatjet e inflacionit gjatë gjashtë muajve të parë të vitit kanë reflektuar 
ecurinë e çmimeve të ushqimeve të papërpunuara. Këto të fundit kanë 
pasur luhatje të larta në periudhën shkurt – prill të këtij viti, edhe për 
shkak të përmbytjeve në disa nga zonat e ulëta të vendit.

Banka e Shqipërisë parashikon përmirësim progresiv të rritjes ekonomike në periudhën 2016- 
2017 .

Inflacioni	parashikohet	të	kthehet	në	objektivin	3%	në	fund	të	vitit	2017.
Banka e Shqipërisë është e hapur për të marrë masa shtesë për përmbushjen e objektivave të saj .
Këshilli Mbikëqyrës rithekson nevojën për vazhdimin dhe përshpejtimin e reformave strukturore.
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Nga këndvështrimi makroekonomik, rritja e ngadaltë e çmimeve 
pasqyron efektin e një kërkese të dobët agregate si dhe çmimet relativisht 
të ulëta në tregjet botërore. Ndikimi i këtyre faktorëve do të vazhdojë të 
jetë i pranishëm në horizontin afatshkurtër. Inflacioni mesatar i vitit 2015 
pritet të luhatet rreth nivelit 2%. Parashikimet e Bankës së Shqipërisë 
sugjerojnë se inflacioni do të vazhdojë të rritet më tej gjatë dy viteve të 
ardhshme dhe të kthehet në mënyrë të qëndrueshme në objektivin tonë 
prej 3%, rreth fundit të vitit 2017. 

Kthimi i inflacionit në objektiv do të mbështetet nga një gjallërim 
gradual i ekonomisë në vitet në vijim.

Në masën më të madhe, parashikimi mbi ecurinë e inflacionit në dy 
vitet në vijim mbështetet në projeksionet tona për një rritje progresive të 
ekonomisë dhe për një shfrytëzim më të plotë të kapaciteteve prodhuese 
gjatë viteve të ardhshme.
 

Të dhënat më të fundit ekonomike janë në linjë me vlerësimet e mësipërme. 
Rritja ekonomike e vitit 2015 pritet të jetë më e lartë se ajo e një viti më 
parë. Sipas të dhënave të Instat-it, tremujori i parë shënoi një rritje vjetore 
të aktivitetit ekonomik prej 2.8%. Kjo normë ishte më e lartë se pritjet 
tona dhe pasqyron kryesisht rritjen e investimeve dhe të eksporteve neto. 
Të dhënat indirekte të disponuara, sugjerojnë për norma të ngjashme 
rritjeje edhe gjatë tremujorit të dytë.

Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se gjysma e dytë e vitit mund të shënojë 
ritme më të ngadalta rritjeje, si pasojë e ndikimit të mundshëm negativ 

Gra�k 11. Ecuria vjetore dhe tremujore e  PBB-së

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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të ngjarjeve në Greqi. Megjithatë, marrëveshja e arritur në muajin korrik 
2015, është pikënisje për normalizimin e situatës në vendin fqinj.

Për rrjedhim, efektet më të mundshme në Shqipëri do të përqendrohen 
në rënien e përkohshme të aktivitetit tregtar dhe të remitancave, pa 
cënuar aktivitetin e sistemit financiar. Si të tilla, këto efekte pritet të jenë 
kalimtare.

Nga këndvështrimi i politikës monetare, rëndësi të veçantë kanë 
projeksionet për rritjen ekonomike dhe inflacionin në një periudhë 
afatmesme. Ekonomia shqiptare parashikohet të ketë ritme më të larta 
rritjeje në dy vitet e ardhshme. Bilancet e sektorit bankar dhe privat, 
ambienti i jashtëm ekonomik dhe klima e përgjithshme e biznesit, pritet 
të përmirësohen në këtë periudhë. Këto zhvillime do të mbështesin 
zgjerimin e kërkesës së brendshme dhe të jashtme. 

rritja ekonomike do të mbështetet edhe nga kushte të favorshme 
financimi.

Për një periudhë relativisht të gjatë kohe, kahu i politikës monetare ka 
qenë lehtësues. Ulja e vazhdueshme e normës bazë të interesit, përcjellja 
në publik e angazhimeve të Bankës së Shqipërisë për të qëndruar në 
këtë territor edhe në të ardhmen, reduktimi i pritur i primeve të rrezikut, 
si dhe përmirësimi i bilanceve dhe treguesve të shëndetit financiar të 
sistemit bankar, janë premisa për një lehtësim të mëtejshëm të kushteve 
të financimit të ekonomisë.

Tregjet financiare shqiptare vazhdojnë të karakterizohen nga një situatë e 
mirë likuiditeti. Normat e interesit të kredisë për ekonominë dhe normat e 
interesit të letrave me vlerë të qeverisë janë pranë minimumeve historike. 
Në përgjigje të tyre, kreditimi në lekë ka shënuar rritje, ndërsa kostot e 
shërbimit të borxhit të sektorit privat dhe publik kanë shënuar rënie.

Zhvillimet e kreditimit shfaqen më pozitive në tremujorin e dytë. Kështu, 
kredia për sektorin rezident privat shënoi një rritje vjetore prej 2.4% në 
muajin maj, një normë rritjeje kjo më e lartë se ajo e regjistruar në fund 
të tremujorit të parë. Rritja e kredisë është mbështetur nga rritja vjetore 
me 7.5% e kredisë në lekë, ndërkohë që portofoli i kredisë në valutë ka 
rënë me 0.7%. Në aspektin sektorial, kreditimi i individëve vazhdon të 
shënojë norma më të larta rritjeje se kreditimi i bizneseve.
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Banka e Shqipërisë pret një përmirësim gradual të kreditimit në pjesën e 
mbetur të vitit, por një përmirësim progresiv të tij në dy vitet e ardhshme. 
Ky përmirësim do të mbështetet nga rritja e kërkesës, nga normat e 
ulëta të interesit dhe nga reduktimi i rrezikut të perceptuar në tregjet e 
brendshme dhe të huaja financiare. Në veçanti, ulja e pritur e kërkesës 
së qeverisë për financim në tregun e brendshëm do të krijojë më shumë 
hapësira për rritjen e kreditimit të sektorit privat. 

Gjithashtu, Këshilli mbikëqyrës konstaton se suksesi i planit të masave 
për reduktimin e kredive me probleme do të rrisë gatishmërinë e 
bankave në kredidhënie.

Portofoli i kredive me probleme u reduktua me rreth 2 pikë përqindje 
gjatë tremujorit të dytë, kryesisht në përgjigje të masave rregullatore që 
mori Banka e Shqipërisë në fillim të këtij viti. Ky është një sinjal inkurajues 
në drejtim të pastrimit të bilancit të sistemit bankar. Megjithatë, sipas 
planit ndërinstitucional të aprovuar të masave, ai duhet të mbështetet 
nga përmirësime ligjore dhe nënligjore, të cilat parandalojnë rritjen e 
kredive me probleme dhe mundësojnë një zgjidhje të shpejtë të tyre. 
Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë sjell në vëmendje të të gjitha 
agjencive publike të përfshira në këtë projekt, nevojën për zbatimin e 
shpejtë dhe me rigorozitet të angazhimeve tona të përbashkëta. 

përmbushja e objektivave të bankës së shqipërisë do të kërkojë 
ruajtjen e kahut lehtësues të politikës monetare edhe për disa 
tremujorë në vazhdim.

Gra�k 12. Kreditimi i ekonomisë*

* Në gra�kun majtas, të dhënat paraqesin  një mesatare të ponderuar të rezultateve të vrojtimit të aktivitetit kreditues për biznese dhe 
individë. Gra�ku paraqet indeksin e balancës neto kumulative nga tremujori i katërt 2009. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

-10%
-5%
0%
5%

10%
15%
20%
25%

2011M01
2011M05
2011M09
2012M01
2012M05
2012M09
2013M1
2013M5
2013M9
2014M1
2014M5
2014M9
2015M1
2015M5

Rritja vjetore

Kredia në valutë
Kredia në lekë

Kredia totale

20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

T4 '09
T2 '10
T4 '10
T2 '11
T4 '11
T2 '12
T4 '12
T2 '13
T4 '13
T2 '14
T4 '14
T2 '15

Standardet kredisë
Kërkesa për kredi

Kërkesa dhe oferta e kredisë sipas BLS (Indeks T4 2009)



- 71 -

Kapitulli iii - Konferenca për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare

Ruajtja e stimulit monetar është konsistent me pritjet për një politikë 
fiskale konsoliduese gjatë kësaj periudhe. Sikurse e kemi thënë dhe më 
parë, konsolidimi fiskal redukton primet e rrezikut të vendit dhe lehtëson 
transmetimin e politikës monetare në tregjet financiare.

Duke u nisur nga informacioni i disponuar, si dhe në bazë të vlerësimeve 
e parashikimeve tona, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se nivelet aktuale 
të stimulit monetar do të ruhen të paktën edhe përgjatë gjashtëmujorit 
të parë të vitit 2016. Nga ana tjetër, balanca e rreziqeve mbetet e 
zhvendosur në kahun e poshtëm. Banka e Shqipërisë po monitoron me 
kujdes situatën në Greqi dhe ndikimin e saj në ekonominë shqiptare.

Në rast se zhvillimi i ngjarjeve do të japë një ndikim negativ të fortë e të 
zgjatur në kohë mbi ekonominë shqiptare, Banka e Shqipërisë disponon 
instrumentet e duhura dhe mbetet e gatshme të marrë masa shtesë për 
përmbushjen e objektivave të saj.

Në përfundim, Këshilli Mbikëqyrës rithekson edhe një herë nevojën 
për vazhdimin dhe përshpejtimin e reformave strukturore. Ndër të tjera, 
këto reforma duhet të synojnë përmirësimin e qëndrueshëm të klimës së 
biznesit, rritjen e produktivitetit dhe të konkurrueshmërisë së ekonomisë 
shqiptare, nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja, si dhe rritjen e 
qëndrueshmërisë ekonomike e financiare të vendit.
 

“Nivelet aktuale të stimulit monetar do të ruhen të paktën edhe 
përgjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2016.”
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Banka e ShqipëriSë mBan të 
pandryShuar normën Bazë të 

intereSit në 2.0%
- 2 shtator 2015 -

Në mbledhjen e ditës së sotme, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, mori në shqyrtim raportin e ndërmjetëm të politikës monetare. 
Informacioni i ri i analizuar në këtë raport ka qenë përgjithësisht në linjë 
me pritjet tona, ndonëse disa tregues rezultojnë në kahun e poshtëm të 
parashikimit. Për rrjedhojë, gjykimi ynë mbi dinamikën afatmesme të 
inflacionit dhe të rritjes ekonomike nuk ka ndryshuar.

Në mbyllje të diskutimeve, Këshilli Mbikëqyrës arriti në përfundimin se: 
tendencat aktuale dhe të pritura të zhvillimit të ekonomisë, niveli aktual i 
stimulit monetar, si dhe përmirësimi i pritur i mekanizmit të transmetimit të 
politikës monetare, do të mundësojnë kthimin e ekonomisë në ekuilibër 
dhe të inflacionit në objektiv brenda një horizonti kohor afatmesëm. Për 
rrjedhim, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën 
bazë të interesit, në nivelin 2.0%.

Në vijim do të bëj një pasqyrë më të detajuar të analizës, të parashikimeve 
dhe të përfundimeve që motivuan këtë vendimmarrje. 

inflacioni parashikohet të rritet gradualisht drejt objektivit gjatë dy 
viteve të ardhshme.

Inflacioni shënoi një rënie të lehtë në muajin korrik, si pasojë e reduktimit 
të çmimeve të ushqimeve të freskëta të stinës. Analizat tona sugjerojnë 
se rënia e inflacionit të këtyre produkteve gjatë muajve të verës lidhet me 
rritjen e prodhimit bujqësor në këtë periudhë. 

Banka e Shqipërisë parashikon përmirësim progresiv të rritjes ekonomike në periudhën 2016- 2017 .
Inflacioni	parashikohet	të	kthehet	në	objektivin	3%	në	afat	të	mesëm,	rreth	fundit	të	vitit	2017.	

Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme për të marrë masa e duhura për përmbushjen e 
objektivave të saj. 

Rritja ekonomike dhe kreditimi duhet të mbështeten nga vazhdimi i reformave strukturore dhe 
përmirësimi i mëtejshëm i klimës së biznesit.
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Për këtë arsye, ky faktor pritet të ketë një ndikim, në masën më të madhe, 
kalimtar. Çmimet e artikujve të tjerë të shportës së konsumit nuk kanë 
pësuar ndryshime të ndjeshme.

Nga këndvështrimi makroekonomik, inflacioni i ulët pasqyron efektin e 
një kërkese të zbehtë agregate dhe nivelin e ulët të çmimeve të artikujve 
bazë dhe të konsumit në tregjet botërore. Ndikimi i këtyre faktorëve do të 
vazhdojë të jetë i pranishëm në horizontin afatshkurtër. Inflacioni mesatar 
i vitit 2015 pritet të luhatet rreth nivelit 1.9%. Megjithatë, parashikimet 
tona afatmesme për inflacionin nuk kanë ndryshuar. Sipas tyre, inflacioni 
do të vazhdojë të rritet më tej gjatë dy viteve të ardhshme dhe do të 
kthehet në mënyrë të qëndrueshme në objektivin tonë prej 3% rreth fundit 
të vitit 2017.

Kthimi i inflacionit në objektiv do të mbështetet nga gjallërimi gradual 
i pritur i ekonomisë në vitet në vijim.

Informacioni i ri ekonomik i analizuar në këtë raport është në linjë me 
vlerësimet e mësipërme. 

Të dhënat e reja të tregtisë me jashtë për muajin qershor plotësojnë 
tablonë e tremujorit të dytë. Deficiti i shkëmbimeve tregtare të mallrave 
shënoi një reduktim vjetor prej 4.6% gjatë kësaj periudhe, i ndikuar më 
së shumti nga rënia e importit të energjisë elektrike. Ndonëse ambienti 
ndërkombëtar nuk shfaqet ende i favorshëm, ne presim një kontribut 
pozitiv të tregtisë me jashtë në rritjen ekonomike për pjesën e mbetur të 
vitit dhe më tej.

Gra�k 13. Kontributet sipas kategorive ushqimore dhe joushqimore në in�acionin vjetor total

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Të dhënat e reja fiskale të muajit korrik tregojnë një rritje të lehtë të ritmit 
të të ardhurave dhe një ngadalësim të ritmit të shpenzimeve publike. 
Deficiti buxhetor i shtatë muajve të parë të vitit ishte rreth 45% më i 
ulët se në periudhën korresponduese të vitit të shkuar. Në përputhje 
me planet fiskale afatmesme, Banka e Shqipërisë pret vazhdimin e 
kahut konsolidues të politikës fiskale edhe gjatë dy viteve të ardhshme.
Gjykimi ynë mbi gjendjen aktuale dhe ecurinë e pritur të konsumit dhe të 
investimeve private nuk ka ndryshuar.

Në përputhje me këto konsiderata, Banka e Shqipërisë pret një rritje 
ekonomike në përmirësim gjatë viteve të ardhshme. Kjo rritje do të 
ndihmohet nga përmirësimi i pritur i gjendjes financiare të ekonomisë, i 
ambientit të jashtëm dhe i klimës së përgjithshme të biznesit. 

në veçanti, kërkesa e brendshme private dhe rritja ekonomike priten 
të mbështeten edhe nga përmirësimi i kushteve të financimit.

Politika jonë monetare vazhdon të mbetet thellësisht stimuluese. Niveli 
minimal i normës bazë të interesit, operacionet tona të injektimit të 
likuiditetit, si dhe angazhimi ynë për ruajtjen e kësaj politike për 
periudhën në vazhdim, kanë ndihmuar në reduktimin e përgjithshëm të 
kostove të financimit në ekonomi. Të dhënat e reja të marra në analizë 
sugjerojnë se normat e interesit vazhdojnë të mbeten në nivele të ulëta 
historike, pavarësisht luhatjeve të lehta mujore që kanë shënuar. Në 
përgjigje të tyre, kreditimi në lekë ka shënuar një rritje vjetore në masën 
6.4%, ndërsa kostot e shërbimit të borxhit të sektorit privat dhe publik 
kanë shënuar rënie.

Gra�k 14. Kredia sipas monedhës* 

*Analiza e kredisë bazohet në të dhënat monetare të rregulluara për kreditë e nxjerra nga bilanci i bankave. Rregullimi i të dhënave është 
bërë bazuar në raportimet e bankave për këto kredi si dhe bazuar në të dhënat mikro të Regjistrit të Kredisë. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Megjithatë, aktiviteti kreditues vazhdon të shfaqë një rritje të ngadaltë, si 
pasojë e kërkesës ende të dobët, e politikave konservatore të bankave, 
por edhe e primeve të larta të rrezikut në kredidhënie. Gjithashtu, në 
përgjigje të masave rregullative të Bankës së Shqipërisë, tremujori i 
dytë u karakterizua nga përshpejtimi i ritmit të pastrimit të kredive të 
humbura nga bilancet e sistemit bankar. Duke përjashtuar efektin e këtyre 
pastrimeve, kredia në total për sektorin rezident privat shënoi një rritje 
vjetore prej 2.4% në muajin qershor, një normë rritjeje kjo e njëjtë me 
atë të tremujorit paraardhës.

Banka e Shqipërisë pret një ecuri disi më të mirë të kreditimit në pjesën e 
mbetur të vitit dhe një përmirësim progresiv të tij në dy vitet e ardhshme. 
Ky përmirësim do të mbështetet si nga rritja e kërkesës, ashtu edhe nga 
reduktimi i rrezikut të perceptuar në tregjet e brendshme dhe të huaja 
financiare. Në këtë kontekst, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se zbatimi i planit 
të masave për reduktimin e kredive me probleme do të rrisë gatishmërinë 
e bankave në kredidhënie dhe do të përmirësojë transmetimin e politikës 
monetare në ekonomi. Gjithashtu, rritja ekonomike dhe përshpejtimi i 
kreditimit duhet të mbështeten nga vazhdimi i reformave strukturore dhe 
përmirësimi i mëtejshëm i klimës së biznesit. 

në mbyllje të analizës, Këshilli mbikëqyrës konstaton se përmbushja 
e objektivave të bankës së shqipërisë do të kërkojë ruajtjen e kahut 
lehtësues të politikës monetare.

Ruajtja e stimulit monetar është – ndër të tjera – edhe konsistente me 
pritjet për një politikë fiskale konsoliduese gjatë kësaj periudhe.

Duke u nisur nga informacioni i disponuar, si dhe në bazë të vlerësimeve 
e parashikimeve të Bankës së Shqipërisë, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson 
se stimuli monetar nuk do të dobësohet, të paktën edhe përgjatë 
gjashtëmujorit të parë të vitit 2016. Nga ana tjetër, Këshilli Mbikëqyrës 
gjykon se balanca e rreziqeve vazhdon të jetë e zhvendosur në kahun 
e poshtëm. Banka e Shqipërisë do të monitorojë me përparësi situatën 
dhe, në varësi të zhvillimeve të reja, mbetet e gatshme të marrë të gjitha 
masat e duhura për përmbushjen e objektivave të saj.

“Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se stimuli monetar nuk do të 
dobësohet, të paktën edhe përgjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 

2016.”
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Banka e ShqipëriSë ul normën 
Bazë të intereSit në 1.75%

- 4 nëntor 2015 -

Ekonomia shqiptare vazhdon të lëvizë në një trajektore pozitive zhvillimi. 
Megjithatë, kërkesa agregate, prodhimi dhe punësimi, janë poshtë 
niveleve të tyre potenciale dhe presionet afatmesme mbi inflacionin 
mbeten të dobëta. Informacioni i ri ekonomik dhe financiar ka qenë në 
linjë me parashikimet tona, por rritja ekonomike dhe ecuria e kredisë 
kanë rezultuar në kahun e poshtëm të tyre.

Raundi i ri i parashikimit që pasoi informacionin e ri ekonomik, të çon në 
konkluzionin se skenari i pritur i zhvillimeve të ardhshme ekonomike dhe 
monetare nuk ka pësuar ndryshime të ndjeshme në krahasim me raundin 
e mëparshëm. Në horizontin afatmesëm, Banka e Shqipërisë pret një 
kthim gradual të inflacionit në objektiv, të mbështetur nga përmirësimi 
progresiv i rritjes ekonomike. Megjithatë, në ndryshim nga parashikimet 
paraardhëse, projeksionet aktuale sugjerojnë se kthimi i ekonomisë në 
ekuilibër dhe i inflacionit në objektiv do të kërkojë një kohë disi më të 
gjatë. Gjithashtu, këto projeksione sugjerojnë nevojën për forcimin e 
stimulit monetar në ekonomi, për të nxitur më tej kërkesën e brendshme 
dhe për të forcuar më tej kanalin e kredisë. 

Për këtë qëllim, në mbledhjen e tij të sotme, Këshilli Mbikëqyrës vendosi 
të ulë me 0.25 pikë përqindje normën bazë të interesit, duke e zbritur 
atë në nivelin 1.75%. 

Në vazhdim do të sqaroj arsyet dhe rezultatet e pritura të këtij vendimi. 

Përmbushja e objektivit të Bankës së Shqipërisë kërkon rritjen e stimulit monetar. Kahu stimulues do të 
ruhet për një periudhë më të gjatë se vlerësimi i kaluar. 

Inflacioni	parashikohet	të	kthehet	në	objektivin	3%	në	fillim	të	vitit	2018.	
Balanca e rreziqeve mbetet e zhvendosur në kahun e poshtëm. 

Banka e Shqipërisë disponon instrumentet e duhura dhe mbetet e gatshme për të marrë masa shtesë 
për përmbushjen e objektivave të saj. 
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inflacioni pritet të vijë në rritje progresive gjatë horizontit afatmesëm.

Inflacioni mesatar i tremujorit të tretë rezultoi në nivelin 1.8%. Kjo normë 
ishte e ngjashme me atë të tremujorit paraardhës, por inflacioni regjistroi 
luhatje të ndjeshme brenda periudhës. Në pjesën më të madhe, këto 
luhatje u ndikuan nga ecuria e çmimeve të produkteve ushqimore. 

Analiza e informacionit të disponuar sugjeron se në periudhën afatshkurtër, 
presionet inflacioniste do të vijojnë të mbeten të ulëta. Inflacioni mesatar 
i vitit 2015 pritet të luhatet rreth nivelit 2% dhe ai i vitit 2016 pritet të 
luhatet rreth nivelit 2.2%. Në afat të mesëm, inflacioni parashikohet të 
vijë në rritje dhe të kthehet në objektivin tonë prej 3% brenda tremujorit 
të parë të vitit 2018. 

Gjallërimi gradual i ekonomisë do të jetë faktori kryesor për kthimin 
e inflacionit në objektiv.

Aktiviteti ekonomik regjistroi rritje vjetore prej 2.5% në tremujorin e dytë, 
duke rezultuar afër parashikimeve tona. Rritja ekonomike u mbështet nga 
investimet dhe nga përmirësimi i bilancit të shkëmbimeve tregtare me 
jashtë. Në të kundërt, konsumi privat u reduktua, si pasojë e forcimit 
të prirjes për kursim të familjeve. Të dhënat e disponuara sugjerojnë se 
ekonomia shqiptare do të regjistrojë norma të ngjashme rritjeje edhe 
në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2015. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik 
në këtë periudhë do të udhëhiqet në masën më të madhe nga rritja e 
investimeve dhe nga përmirësimi i bilancit tregtar. 

Gra�k 15. Norma bazë e interesit

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Ekonomia shqiptare pritet të shënojë përmirësime të mëtejshme në afat të 
mesëm. Akselerimi i aktivitetit ekonomik pritet të mbështetet nga lehtësimi 
i kushteve të financimit, nga reduktimi i pasigurive dhe nga përmirësimi 
i ambientit të huaj. Rritja ekonomike do të financohet nga përdorimi i 
kursimeve të akumuluara të sektorit privat dhe nga hyrjet e kapitalit të huaj. 
Gjithashtu, zgjerimi i aktivitetit ekonomik pritet të gjejë mbështetje në rritje 
nga kredia bankare në gjysmën e dytë të horizontit të parashikimit. 

një impuls i ri monetar do të mbështesë më mirë konsumin, investimet 
dhe aktivitetin kreditues.

Tregjet financiare shqiptare rezultojnë likuide dhe aktiviteti në to paraqitet 
i stabilizuar, por agjentët financiarë vazhdojnë të shfaqin një oreks të ulët 
për rrezik dhe gatishmëri të pakët për financimin e projekteve afatgjata. 
Politika monetare lehtësuese e ndjekur nga Banka e Shqipërisë i ka 
sjellë normat e interesit të kredive në nivele minimale historike dhe ka 
nxitur kërkesën për kredi. Në përgjigje të saj, portofoli i kredisë në lekë 
ka vazhduar të shfaqë një ecuri pozitive; norma vjetore e rritjes së këtij 
portofoli qëndroi në nivelin 5.2% në muajin gusht, ndërkohë që pesha e 
tij ndaj kredisë totale u rrit në nivelin 41%. 

Megjithatë, aktiviteti kreditues mbetet ende i zbehtë, sidomos në drejtim 
të financimit të biznesit dhe në segmentin e kredive në valutë. Rritja 
vjetore e portofolit të kredisë u reduktua rreth nivelit 1% në muajin gusht. 
Ky reduktim u ndikua si nga kërkesa e ulët e bizneseve për financim, 
ashtu edhe nga kushtet e shtrënguara të ofertës së bankave për kredi. 

Gra�k 16. Kredia sipas agjentëve ekonomikë

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gjithashtu, pagimi i detyrimeve të prapambetura nga sektori publik ka 
ofruar një burim alternativ likuiditeti dhe financimi për bizneset, duke 
sjellë një efekt të përkohshëm shtesë në rënien e kërkesës për kredi. 

*** 
 
Në përfundim të analizës dhe të diskutimit mbi zhvillimet e pritura, 
Këshilli Mbikëqyrës konstatoi se përmbushja e objektivave të Bankës së 
Shqipërisë kërkon rritjen e stimulit monetar dhe ruajtjen e kahut stimulues 
për një periudhë më të gjatë sesa vlerësimet tona të mëparshme. 

Duke u mbështetur në këto përfundime, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të ulë 
me 0.25 pikë përqindje normën bazë të interesit, duke e zbritur atë në 
nivelin 1.75%. Bazuar në vlerësimet dhe parashikimet për një periudhë 
afatmesme, Këshilli Mbikëqyrës gjykon se kahu i politikës monetare do 
të vazhdojë të jetë lehtësues, përgjatë gjithë vitit 2016. 

Zbatimi i shpejtë i planit të dakordësuar të masave për parandalimin 
dhe zgjidhjen e kredive me probleme, mbetet një prioritet madhor me 
qëllim reduktimin e rrezikut të perceptuar të kreditimit në Shqipëri. Nga 
ana e saj, Banka e Shqipërisë në shtesë të masave makroprudenciale 
në fuqi që nga viti 2013, bazuar dhe në eksperiencat ndërkombëtare 
të kohëve të fundit, po analizon mundësinë për të prezantuar masa të 
tjera stimuluese. 

*** 
Së fundi, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se stimuli monetar ofron kohën e 
nevojshme për kryerjen e reformave strukturore dhe zbut koston e këtyre 
reformave në ekonomi, por ai nuk është në gjendje të sigurojë rritje 
afatgjatë ekonomike dhe nuk duhet parë si një zëvendësues i tyre. 

Për këtë arsye, Këshilli Mbikëqyrës rithekson edhe një herë nevojën për 
vazhdimin dhe përshpejtimin e reformave strukturore. Këto reforma duhet 
të synojnë përmirësimin e qëndrueshëm të klimës së biznesit, rritjen e 
produktivitetit dhe të konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare, nxitjen 
e investimeve vendase dhe të huaja, si dhe rritjen e qëndrueshmërisë 
ekonomike e financiare të vendit.

“Këshilli Mbikëqyrës gjykon se kahu i politikës monetare do të 
vazhdojë të jetë lehtësues, përgjatë gjithë vitit 2016.”
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Banka e ShqipëriSë mBan të 
pandryShuar normën Bazë të 

intereSit në 2.0%
- 16 dhjetor 2015 -

Në mbledhjen e ditës së sotme, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë mori në shqyrtim raportin e ndërmjetëm të politikës monetare. 
Këshilli Mbikëqyrës konstatoi se, ndonëse të pakta, të dhënat e reja 
ekonomike dhe monetare të analizuara në këtë raport kanë qenë 
përgjithësisht në përputhje me pritjet. Për rrjedhojë, informacioni i ri nuk 
ndryshon vlerësimin tonë mbi ecurinë aktuale dhe të pritur të ekonomisë 
shqiptare. 

Banka e Shqipërisë parashikon një rritje ekonomike në përmirësim 
progresiv gjatë dy viteve të ardhshme. Kjo rritje do të mundësojë kthimin 

Banka e Shqipërisë parashikon përmirësim progresiv të rritjes ekonomike në vitet në vijim, 
2016 - 2017. 

Inflacioni do të rritet gradualisht drejt objektivit në horizontin afatmesëm. Kthimi i inflacionit në 
objektiv do të mbështetet nga gjallërimi i pritur i ekonomisë në vitet në vijim. 

Përmbushja e objektivave të Bankës së Shqipërisë kërkon ruajtjen e kahut lehtësues të politikës 
monetare.

Balanca e rreziqeve vazhdon të jetë e zhvendosur në kahun e poshtëm.

Gra�k 17. Ecuria vjetore dhe tremujore e PBB-së

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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e ekonomisë në ekuilibër dhe të inflacionit në objektiv, brenda një 
horizonti kohor afatmesëm. Në përputhje me këto konkluzione dhe në 
vijim të reduktimit të normës bazë të interesit në mbledhjen paraardhëse, 
Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se stimuli monetar aktual është në nivele të 
përshtatshme. 

duke u nisur nga sa më sipër, Këshilli mbikëqyrës vendosi të mbajë 
të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 1.75%.

Në vazhdim do të bëj një shtjellim më të plotë të çështjeve që parashtrova 
më sipër. 

*** 

analizat dhe projeksionet tona sugjerojnë se inflacioni do të rritet 
gradualisht drejt objektivit në horizontin afatmesëm.

Inflacioni i muajve tetor dhe nëntor rezultoi në nivelin 2.1%. Kjo ecuri 
përfaqëson një frenim të tendencës së shpejtë rritëse të inflacionit gjatë 
dy muajve paraardhës. Ajo konfirmon vlerësimet tona të mëparshme se 
kjo rritje u shkaktua nga faktorë të përkohshëm, ndërkohë që presionet e 
përgjithshme inflacioniste mbeten të ulëta. 

Në terma të komponentëve përbërës, niveli i inflacionit u përcaktua nga 
kontributi i inflacionit të lartë të mallrave ushqimore, dhe veçanërisht i 
ushqimeve të freskëta e të papërpunuara. Çmimet e artikujve të tjerë të 
shportës së konsumit kanë dhënë, në tërësi, një kontribut të kahut rënës 
mbi inflacionin e kësaj periudhe. 

Nga këndvështrimi makroekonomik, niveli nën objektiv i inflacionit 
vazhdon të pasqyrojë rritjen nën potencial të ekonomisë shqiptare. 
Rritja e pamjaftueshme e kërkesës agregate gjeneron kapacitete të 
pashfrytëzuara në tregjet e punës dhe të kapitalit, të cilat shoqërohen më 
tej me presione të ulëta për rritjen e kostove të prodhimit, të marzheve 
të fitimit dhe të inflacionit bazë. Nga ana tjetër, luhatjet e inflacionit 
gjatë muajve të fundit kanë pasqyruar goditjet e faktorëve të ofertës, në 
formën e luhatjeve të inflacionit të importuar apo të ofertës së produkteve 
ushqimore. 

Banka e Shqipërisë gjykon se hendeku negativ i prodhimit dhe çmimet e 
ulëta në tregjet botërore do të vazhdojnë të jenë të pranishme përgjatë 
një horizonti kohor afatshkurtër. Efekti rënës i tyre në inflacion do të 
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kompensojë efektin rritës të çmimeve të larta të produkteve ushqimore. 
Për rrjedhojë, inflacioni mesatar për vitin 2016 pritet të luhatet rreth 
nivelit 2.3%. Më tej, inflacioni parashikohet të ndjekë një tendencë 
rritëse dhe të kthehet në objektivin tonë prej 3% rreth fillimit të vitit 2018.

Kthimi i inflacionit në objektiv do të mbështetet nga gjallërimi i pritur 
i ekonomisë në vitet në vijim.

Ky gjallërim pritet të reflektojë rritjen e konsumit dhe të investimeve private 
gjatë kësaj periudhe, ndërkohë që shkëmbimet me jashtë pritet të kenë 
një kontribut të vogël pozitiv dhe politika fiskale pritet të ndjekë një kurs 
konsolidues. Informacioni i ri i përftuar është përgjithësisht në linjë me 
këto vlerësime. 

Deficiti i shkëmbimeve tregtare të mallrave shënoi një zgjerim të lehtë 
vjetor prej 1.6% gjatë periudhës korrik-tetor, i ndikuar më së shumti nga 
rënia e eksportit në vlerë të naftës bruto dhe të metaleve bazë. Rënia e 
eksporteve gjatë muajve të fundit pasqyron në një masë të madhe efekte 
kalimtare të koniunkturës botërore të çmimeve. Eksportet shqiptare pritet 
të kenë një ecuri më të mirë gjatë vitit 2016, ndonëse zhvillimet në 
partnerët tanë tregtarë shfaqen ende problematike. 

 
Të dhënat e reja fiskale të muajit tetor tregojnë për një rritje të ritmit 
të të ardhurave dhe një ngadalësim të ritmit të shpenzimeve publike. 
Këto të fundit janë ndikuar prej pagesave më të ulëta të detyrimeve 
të prapambetura, krahasuar me një vit më parë. Deficiti buxhetor i 

Gra�k 18. In�acioni, norma bazë dhe objektivi

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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dhjetë muajve të parë të vitit ishte rreth 43% më i ulët se në periudhën 
korresponduese të vitit të shkuar.

rritja ekonomike do të mbështetet nga përmirësimi i mëtejshëm i 
kushteve të financimit.

Banka e Shqipërisë vazhdon të ndjekë një politikë monetare stimuluese. 
Kjo politikë ka sjellë reduktimin në nivele minimale historike të kostove 
të financimit në ekonomi. Ajo ka mundësuar rritjen e vazhdueshme të 
portofolit të kredisë në lekë dhe ka mbështetur zgjerimin e konsumit dhe 
të investimeve private. 

Stimuli monetar u forcua më tej, me uljen e normës bazë të interesit në 
muajin nëntor. Përcjellja e kësaj lëvizjeje në tregjet financiare ka qenë e 
kënaqshme, por ajo mbetet ende jo e plotë. Gjatë dy muajve të fundit 
të vitit, tregjet financiare shfaqen likuide, treguesit e shëndetit të sistemit 
bankar janë pozitivë dhe normat e interesit po lëvizin në kahun rënës. 
Këto tendenca pritet të forcohen më tej gjatë vitit 2016, në reflektim 
të politikës sonë monetare dhe të reduktimit të ndjeshëm të huamarrjes 
publike në tregjet e brendshme financiare. 

Aktiviteti kreditues shfaqi një përmirësim të lehtë në muajin tetor. Duke 
përjashtuar efektin e nxjerrjes së kredive të humbura jashtë bilancit, 
norma vjetore e rritjes së kredisë u rrit nga 0.9% në muajin shtator në 
1.8% në muajin tetor. Ky zhvillim pozitiv reflektoi kryesisht rritjen e kredisë 
për biznese. 

Me gjithë përmirësimin e këtij muaji, aktiviteti kreditues mbetet ende 
i zbehtë, si pasojë e kërkesës së dobët, e politikave konservatore të 
bankave dhe e rrezikut të lartë të kredisë. Rritja e kredisë pritet të mbetet 
e moderuar në afat të shkurtër dhe të forcohet gradualisht gjatë vitit të 
ardhshëm. Përmirësimi i pritur i aktivitetit ekonomik në vend dhe efekti i 
masave për reduktimin e kredive me probleme do të mbështesin rritjen e 
kërkesës për kredi dhe gatishmërinë e bankave për të akomoduar këtë 
kërkesë. Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës rithekson se rritja ekonomike dhe 
përshpejtimi i kreditimit duhet të mbështeten nga vazhdimi i reformave 
strukturore dhe nga përmirësimi i mëtejshëm i klimës së biznesit.

në mbyllje të analizës, Këshilli mbikëqyrës konstaton se përmbushja 
e objektivave të bankës së shqipërisë kërkon ruajtjen e kahut 
lehtësues të politikës monetare.
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Mbajtja e pandryshuar e normës bazë të interesit në mbledhjen e sotme 
krijon më shumë hapësirë për përcjelljen e plotë të stimulit monetar të 
dhënë gjatë vitit 2015 në tregjet financiare dhe në ekonomi. 

Duke u nisur nga informacioni i disponuar, si dhe në bazë të vlerësimeve 
e parashikimeve të Bankës së Shqipërisë, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson 
se politika monetare do të jetë lehtësuese edhe përgjatë vitit 2016. 

Nga ana tjetër, Këshilli Mbikëqyrës gjykon se balanca e rreziqeve 
vazhdon të jetë e zhvendosur në kahun e poshtëm. Banka e Shqipërisë 
do të monitorojë me vëmendje situatën dhe, në varësi të zhvillimeve të 
reja, mbetet e gatshme të marrë të gjitha masat e duhura për përmbushjen 
e objektivave të saj.

“Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se politika monetare do të jetë 
lehtësuese edhe përgjatë vitit 2016.”
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Kapitulli iv 
KonFerenca Për shtyP me 

misionin e Fmn dhe ministrin 
e FinancaVe dhe ministrin e 

zhVillimit eKonomiK, turizmit, 
treGtisë dhe siPërmarrjes

Konferencat për shtyp me misionin 
e FMN-së dhe Ministrin e Financave
Gjatë	vitit	2015,	Shqipëria	ka	qenë	nën	programin	trevjeçar	“Marrëveshja	e	Fondit	
të	Zgjeruar”	(Extended-Fund	Facility	EFF)	të	Fondit	Monetar	Ndërkombëtar	(FMN),	
miratuar	nga	Bordi	Ekzekutiv	i	Fondit	më	datë	28	shkurt	2014.	Gjatë	vitit,	misionet	
e	FMN-së	vizitojnë	Shqipërinë	dhe	kryejnë	takime	me	përfaqësuesit	e	institucioneve	

kryesore të vendit për të diskutuar rishikimin e radhës së marrëveshjes. Në 
përfundim të çdo vizite të misionit, organizohet një konferencë e përbashkët për 

shtyp	e	Guvernatorit	të	Bankës	së	Shqipërisë,	Shefit	të	Misionit	të	FMN-së,	Ministrit	
të	Financave	dhe	Ministrit	të	Zhvillimit	Ekonomik,	Turizmit,	Tregtisë	dhe	Sipërmarrjes

•	 Përfundon	rishikimi	i	katërt	i	marrëveshjes	me	FMN-në,	17	mars	2015
•	 Rishikimi	i	pestë	i	marrëveshjes	me	FMN-në,	30	qershor	2015
•	 Përfundon	rishikimi	i	pestë	dhe	i	gjashtë	i	marrëveshjes	me	FMN-n,	10	

nëntor 2015
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përFundon riShikimi i katërt i 
marrëveShjeS me Fmn-në

- 17 mars 2015 -

Të nderuar përfaqësues të medias,

Sikurse jeni në dijeni, gjatë dy javëve të fundit, një ekip i Fondit 
Monetar Ndërkombëtar (FMN) ka qenë në Tiranë për të kryer, së 
bashku me autoritetet shqiptare, rishikimin e radhës të marrëveshjes. 
Në këndvështrimin e Bankës së Shqipërisë, zhvillimet ekonomike e 
financiare kanë qenë relativisht pozitive. Pavarësisht problemeve me të 
cilat jemi përballur, ekonomia shqiptare ka shënuar rritje dhe një sërë 
ekuilibrash ekonomikë e financiarë të vendit janë përmirësuar. Një rol të 
madh në këtë drejtim kanë luajtur politikat ekonomike, reformat ligjore, 
rregullative dhe institucionale, të ndërmarra nga autoritetet shqiptare. 
Këto politika zhvillimi janë ankoruar në marrëveshjen që kemi me FMN-
në dhe kanë përfituar nga kredibiliteti dhe mbështetja financiare e FMN-
së dhe Bankës Botërore. Banka e Shqipërisë gjykon se reformat e nisura 
duhet të vazhdojnë dhe në të ardhmen, për t’i siguruar vendit një rritje të 
qëndrueshme dhe afatgjatë. 

Më lejoni të bëj një përmbledhje 
të shkurtër të opinionit të Bankës së 
Shqipërisë mbi situatën ekonomike 
dhe financiare të vendit, si dhe 
të rendis drejtimet prioritare të 
punës sonë në kuadrin e kësaj 
marrëveshjeje. 

Ekonomia shqiptare shënoi rritje 
gjatë vitit 2014 dhe kjo rritje pritet 
të përshpejtohet më tej gjatë vitit 
2015. Burimi kryesor i saj ka qenë 
dhe pritet të mbetet rritja e konsumit 
dhe e investimeve private, si pasojë 
e kushteve më të mira të financimit, e 
rritjes së besimit dhe e përmirësimit të 
bilanceve të sektorit privat. Nga ana 

“Pavarësisht problemeve 
me të cilat jemi përballur, 
ekonomia shqiptare ka 

shënuar rritje dhe një sërë 
ekuilibrash ekonomikë e 
financiarë të vendit janë 
përmirësuar. Një rol të 
madh në këtë drejtim 
kanë luajtur politikat 
ekonomike, reformat 

ligjore, rregullative dhe 
institucionale, të ndërmarra 
nga autoritetet shqiptare.“
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tjetër, sektori publik ka qenë dhe do të mbetet i angazhuar në rrugën 
e konsolidimit fiskal, ndërsa ambienti i jashtëm vazhdon të shfaqet 
problematik dhe të paraqesë sfida për rritjen e eksporteve shqiptare. 
Në afat të shkurtër, rritja e konsumit dhe e investimeve private janë të 
mjaftueshme për të gjeneruar impulset fillestare të rritjes ekonomike, 
por rritja afatgjatë e ekonomisë shqiptare duhet të gjejë mbështetje 
më të madhe nga përmirësimi i profilit të saj konkurrues dhe nga rritja 
e eksporteve. Për këtë arsye, ne gjykojmë se përshpejtimi i reformave 
strukturore ka një rol të pazëvendësueshëm për mbështetjen e rritjes 
ekonomike. 

Inflacioni ka vazhduar të mbetet poshtë objektivit tonë. Presionet e 
brendshme inflacioniste kanë ardhur në rritje, por rënia e çmimeve në 
tregjet botërore ka frenuar kthimin në objektiv të inflacionit në vend. 
Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka marrë një natyrë të fortë 
stimuluese. Kjo politikë synon reduktimin e kostove të financimit të 
sektorit privat, për të mbështetur kthimin e ekonomisë në ekuilibër dhe të 
inflacionit në objektiv në afatin e mesëm. 

Në gjykimin tonë, treguesit e aktivitetit ekonomik dhe të inflacionit janë 
duke lëvizur në drejtimin e duhur, por përmbushja e qëndrueshme e 
objektivave do të kërkojë kohë dhe do të nënkuptojë ruajtjen e niveleve 
të ulëta të normave të interesit edhe për disa tremujorë. Sistemi bankar 
ka shënuar – në tërësi – një përmirësim të treguesve kryesorë të aktivitetit. 
Treguesit e likuiditetit, të përfitueshmërisë dhe të kapitalizimit janë në 
nivele të mira, ndërsa raporti i kredive me probleme ka ardhur në 
rënie. Banka e Shqipërisë ka vazhduar të punojë për rregullimin dhe 

Gra�k 19. Hendeku i prodhimit* dhe kontributi i in	acionit bazë

* Seria e vlerësuar e hendekut të prodhimit, është sheshuar duke zbatuar mesataren lëvizëse me katër terma.
Burimi: Vlerësime të Bankës së Shqipërisë; INSTAT.
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mbikëqyrjen e kujdesshme të sistemit bankar, në zbatim të detyrimeve 
ligjore dhe për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të tij.

Gjithashtu, ne kemi bashkëpunuar: 

(i) me agjenci të tjera publike, për përmirësimin e kuadrit ligjor, për 
harmonizimin e praktikave rregullatore dhe për identifikimin e 
masave të nevojshme për përballimin e goditjeve sistemike; 

(ii) me institucionet financiare ndërkombëtare, për zhvillimin e 
programeve të ristrukturimit të kredisë; si dhe, 

(iii) me institucionet e huaja rregullatore dhe grupet bankare zotëruese 
të bankave që operojnë në vend, për shkëmbimin e informacionit.

 
Sikurse e thashë dhe më parë, 
sistemi bankar është solid, likuid 
dhe i kapitalizuar mjaftueshëm 
për të zhvilluar funksionin e 
tij të ndërmjetësimit financiar. 
Megjithatë, rritja e kredisë vazhdon 
të shfaqet e ngadaltë, edhe si 
pasojë e politikave të shtrënguara 
kredituese të bankave. Ruajtja dhe 
forcimi i shëndetit të sistemit bankar 
është në interesin e të gjithëve, pasi 
vetëm ky sistem është në gjendje 
të mundësojë mbështetjen e rritjes 
ekonomike afatgjatë me fondet e 
duhura. Kreditimi pritet të ketë një 
përmirësim të lehtë gjatë vitit 2015, 
por Banka e Shqipërisë pret një rol 
gjithnjë e më aktiv të sistemit bankar 
në kredidhënie dhe do të marrë 
masat e duhura për nxitjen e saj. 

Në përfundim të diskutimeve, Banka e Shqipërisë ndan vlerësimin se 
politikat ekonomike po ecin përgjithësisht në drejtimin e duhur. Në 
përputhje me detyrat e saj ligjore si dhe në zbatim të angazhimeve të 
saj institucionale në kuadrin e marrëveshjes, Banka e Shqipërisë do të 
vazhdojë të punojë për: 

•	 Ruajtjen	e	stabilitetit	të	çmimeve,	në	përputhje	me	objektivin	e	saj	
për një inflacion prej 3%. Banka e Shqipërisë do të vazhdojë 

... Banka e Shqipërisë do të 
vazhdojë të punojë për: 

- ruajtjen e stabilitetit të 
çmimeve,

- ruajtjen e një niveli të 
mjaftueshëm rezervash 

valutore, 
- mbështetjen e stabilitetit 

të sistemit bankar, 
- përfundimin e projektit të 
adoptimit të standardeve të 
reja të IFRS-së për hartimin 
dhe raportimin e pasqyrave 

të saj financiare...”
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të zbatojë politikën e saj monetare në përputhje me regjimin e 
inflacionit të shënjestruar dhe të regjimit të kursit të lirë të këmbimit. 
Politika monetare do të vazhdojë të mbetet në kahun lehtësues, 
duke synuar njëkohësisht të rritë transparencën e komunikimit dhe 
efektivitetin e saj. 

•	 Ruajtjen	e	një	niveli	të	mjaftueshëm	rezervash	valutore.	
•	 Mbështetjen	 e	 stabilitetit	 të	 sistemit	 bankar,	 nëpërmjet	 ushtrimit	

të detyrave të saj të rregulluesit dhe mbikëqyrësit të sistemit 
bankar. Një vëmendje të veçantë në këtë drejtim do të ketë 
trajtimi i faktorëve që përcaktojnë kreditë me probleme, ku Banka 
e Shqipërisë do të bashkëpunojë me industrinë bankare dhe 
autoritetet e tjera të vendit, për adresimin e shpejtë të problematikës 
përkatëse. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë do të vijojë punën për 
përmirësimin e infrastrukturës që vlerëson dhe trajton rreziqet për 
sistemin financiar në tërësi, në zbatim të rekomandimeve të dala 
nga Programi i Vlerësimit të Sektorit Financiar. 

•	 Përfundimin	e	projektit	të	adoptimit	të	standardeve	të	reja	të	IFRS-së	
për hartimin dhe raportimin e pasqyrave të saj financiare. 
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riShikimi i peStë i marrëveShjeS me 
Fmn-në

- 30 qershor 2015 -

Të nderuar përfaqësues të medias,

Në përputhje me praktikën e stabilizuar tashmë, gjatë dy javëve të 
fundit kemi pasur takime dhe shkëmbime të vazhdueshme opinionesh me 
përfaqësuesit e Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Si gjithnjë, 
këto takime shërbejnë për të bërë një analizë të plotë të zhvillimeve 
ekonomike e financiare, në funksion të identifikimit të masave të 
nevojshme për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. 

Në vazhdim, do të bëj një 
përmbledhje të opinionit të Bankës 
së Shqipërisë. 

Ekonomia shqiptare është në 
një trajektore pozitive zhvillimi, 
pavarësisht goditjeve me të cilat 
jemi përballur në gjysmën e parë 
të vitit. Ekuilibrat ekonomikë e 
financiarë të vendit shfaqen të 
shëndetshëm. Sistemi bankar ka një 
bilanc likuid dhe të mirëkapitalizuar; 
borxhi publik i vendit është nën 
kontroll; dhe, biznesi dhe familjet 
shqiptare kanë një gjendje 
financiare në përmirësim. Burimet e 
zhvillimit afatgjatë të vendit mbeten 
të qëndrueshme. 

Kjo situatë është rrjedhojë e politikave ekonomike të orientuara drejt 
stabilitetit që kemi ndërmarrë. Duke marrë shkas nga zhvillimet më 
të fundit në Greqi, dëshiroj të theksoj se ambienti i jashtëm paraqitet 
sfidues, por ekonomia dhe sistemi financiar i vendit janë në gjendje të 
përballojnë edhe goditje ekstreme. Kostot afatshkurtra që kemi paguar 

“...Ekonomia shqiptare 
është në një trajektore 

pozitive zhvillimi, 
pavarësisht goditjeve me 
të cilat jemi përballur në 
gjysmën e parë të vitit. 
Ekuilibrat ekonomikë e 

financiarë të vendit shfaqen 
të shëndetshëm. Sistemi 

bankar ka një bilanc likuid 
dhe të mirëkapitalizuar; 

borxhi publik i vendit është 
nën kontroll...”
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për reformat strukturore dhe konsolidimin fiskal, i shfaqin përfitimet e tyre 
pikërisht në momente të tilla. 

Në rrethanat aktuale, është më se e nevojshme që politikat ekonomike e 
financiare të vendit të vazhdojnë të orientohen nga filozofia e kujdesit. 
Ne jemi në gjendje dhe të gatshëm të marrim masa shtesë nëse është e 
nevojshme. Sa më sipër, dëshiroj të siguroj sektorin privat se perspektivat 
e zhvillimit të ekonomisë shqiptare janë pozitive. Biznesi dhe familjet 
shqiptare duhet të vazhdojnë të pandikuar në planet e tyre të konsumit, 
të investimit dhe të zhvillimit. 

Më lejoni të jem më konkret në ato që parashtrova më sipër. 

zhvillimet ekonomike e financiare kanë qenë përgjithësisht në 
përputhje me parashikimet tona të fillimvitit, por informacioni i ri ka 
rezultuar në kahun e poshtëm të pritjeve tona. Për këtë arsye, Banka 
e Shqipërisë ka bërë një rishikim për poshtë të rritjes së pritur ekonomike 
të vitit 2015. Megjithatë, në gjykimin tonë, goditjet pritet të kenë vetëm 
një efekt kalimtar në treguesit e aktivitetit ekonomik dhe të mos cënojnë 
trendet afatmesme e afatgjata të zhvillimit. Rritja ekonomike pritet të vijë 
në përmirësim gjatë gjysmës së dytë të vitit aktual dhe në dy vitet e 
ardhshme, çka do të mundësojë edhe kthimin e inflacionit në ekuilibër. 

pavarësisht sa më sipër, ekonomia shqiptare vazhdon të mbetet 
nën potencial dhe inflacioni të mbetet nën objektivin e bankës së 
shqipërisë. Këto zhvillime kërkojnë ruajtjen e kahut stimulues të 
politikave makroekonomike edhe të paktën përgjatë disa tremujorëve.

Gra�k 20. In�acioni, norma bazë dhe objektivi (majtas). Hendeku i prodhimit dhe in�acioni bazë (djathtas)

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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banka e shqipërisë ka kërkuar dhe ka mbështetur kahun e 
konsolidimit fiskal të ndjekur nga financat publike. Të dhënat fiskale 
janë përgjithësisht në linjë me këtë objektiv, por mbetet përsëri punë për 
të bërë në drejtim të zbatimit më rigoroz të planit të huamarrjes dhe të 
shpenzimeve publike. 

nga ana e saj, politika monetare e ndjekur nga ne është në parametra 
tejet stimulues. Normat e interesit dhe kostot e financimit janë në nivele 
të ulëta historike, ndërkohë që Banka e Shqipërisë ka siguruar furnizimin 
e plotë të tregut me likuiditet dhe ka ofruar edhe orientim afatgjatë të 
kahut të politikës monetare. 

në përputhje me kahun e politikës monetare, banka e shqipërisë ka 
vazhduar aplikimin e masave lehtësuese mbikëqyrëse e rregullatore. 
Gjithashtu, së shpejti do të lançojmë një projekt madhor, i cili synon të 
adresojë përfundimisht çështjet e lidhura me trajtimin dhe reduktimin e 
kredive me probleme. Të gjitha këto masa, kanë ndihmuar dhe pritet të 
sjellin një mbështetje më të mirë me fonde të ekonomisë shqiptare. 

sikurse e thashë dhe më parë, ekuilibrat ekonomikë e financiarë 
të vendit janë solidë. Deficiti i llogarisë korrente shënoi përmirësim në 
tremujorin e parë dhe pozicioni valutor i ekonomisë shqiptare është mjaft 
pozitiv. Treguesit e likuiditetit dhe të kapitalizimit të sistemit bankar kanë 
ardhur në përmirësim, rritja e kredive me probleme është frenuar dhe 
sistemi bankar shqiptar rezulton fitimprurës. 

duke u nisur nga konteksti ndërkombëtar, dëshiroj të garantoj 
publikun se sistemi bankar nuk ka asnjë ekspozim direkt ndaj krizës 
greke. Analizat tona, në nivel banke dhe në nivel sistemi, konfirmojnë 
ruajtjen e shëndetit dhe të veprimit normal të tij edhe brenda skenarëve 
ekstremë. Së fundi, zbatimi i marrëveshjes me FMN-në garanton jo 
vetëm qëndrueshmërinë e borxhit publik, por na jep edhe mundësinë 
e sigurimit të fondeve shtesë për të përballuar çdo zhvillim të papritur e 
të padëshiruar. Kjo marrëveshje është një policë sigurie, e cila duhet të 
garantojë të gjithë aktorët ekonomikë për shëndetin financiar të vendit. 

***
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Të nderuar përfaqësues të medias,

në mbyllje dëshiroj të ritheksoj edhe një herë angazhimin e bankës 
së shqipërisë për ruajtjen e stabilitetit ekonomik e monetar të vendit. 
Në gjykimin tonë, kuadri i politikave të miratuara ofron një platformë të 
mirë dhe të koordinuar zhvillimi. 

Në zbatim të detyrave tona ligjore dhe programit të zhvillimit, Banka e 
Shqipërisë do të vazhdojë të punojë për: 

•	 Ruajtjen	 e	 stabilitetit	 të	 çmimeve	dhe	mbështetjen	 e	 zhvillimit	
të vendit. Në skenarët aktualë, politika monetare do të vazhdojë 
të mbetet stimuluese edhe për disa tremujorë në vazhdim. 
Megjithatë, ne jemi të gatshëm të marrim çdo masë shtesë që të 
jetë e nevojshme për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe të fuqisë 
blerëse të familjeve shqiptare. 

•	 Mbështetjen	 e	 stabilitetit	 financiar	 të	 vendit,	 në	 bashkëpunim	
me të gjithë aktorët dhe grupet e interesit. Ne jemi në kontakt 
të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtarë dhe agjencitë e 
tjera publike. Analizat tona tregojnë se sistemi bankar është i 
qëndrueshëm. Megjithatë, edhe në rast të goditjeve, ne disponojmë 
plane të detajuara masash për shmangien e problemeve financiare. 

•	 Zhvillimin	e	mëtejshëm	të	sistemit	financiar, nëpërmjet zbatimit të 
masave të dakordësuara në marrëveshjen FSAP dhe të parashikuara 
në bashkëpunim edhe me asistencën e vazhduar të FMN-së. 

•	 përsosjen e vazhdueshme të institucionit të bankës së 
shqipërisë, në funksion të rritjes së profesionalizimit, reputacionit 
dhe pavarësisë. Sa më sipër, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë 
të punojë për përmirësimin 
e sistemeve të kontrollit e 
të drejtimit, për reduktimin 
e rreziqeve operacionale, 
por edhe për përmirësimin e 
komunikimit e të transparencës. 

Gjithashtu, banka e shqipërisë 
thekson nevojën për vazhdimin 
e reformave strukturore, të cilat 
do të mundësojnë një rritje më të 
shpejtë, më të qëndrueshme dhe 
më gjithëpërfshirëse për shtresat e 
ndryshme sociale të shoqërisë. 

“Banka e Shqipërisë 
thekson nevojën për 

vazhdimin e reformave 
strukturore, të cilat do të 

mundësojnë një rritje më të 
shpejtë, më të qëndrueshme 

dhe më gjithëpërfshirëse 
për shtresat e ndryshme 
sociale të shoqërisë.”

Kapitulli iV - Konferenca për shtyp me Misionin e FMN-së, MF dhe MZhEttS



- 97 -

përFundon riShikimi i peStë dhe i 
GjaShtë i marrëveShjeS me Fmn-në

- 10 nëntor 2015 -

Të nderuar përfaqësues të medias,

Sikurse jeni në dijeni, gjatë dy javëve të fundit kemi qenë të angazhuar 
në bisedime intensive me përfaqësuesit e Misionit të FMN-së. Si gjithnjë, 
diskutimet kanë qenë të përqendruara në shkëmbimin e opinioneve 
mbi zhvillimet ekonomike dhe financiare, duke u përpjekur natyrisht të 
identifikojmë politikat dhe instrumentet e duhura për të ecur përpara, në 
rrugën e zhvillimit të qëndrueshëm të vendit. 

Në përgjithësi, konstatoj se ndajmë 
me Misionin pikëpamje konvergjente 
në lidhje me problemet me të cilat 
përballemi, me politikat dhe reformat 
të cilat duhet të ndërmarrim, si dhe 
me koordinimin e sekuencimin e 
duhur të tyre. Më lejoni të përmbledh 
shkurtimisht opinionin e Bankës së 
Shqipërisë. 

ekonomia shqiptare ka shënuar 
norma pozitive rritjeje gjatë 
gjysmës së parë të vitit. Të dhënat 
paraprake sugjerojnë se këto ritme 
do të ruhen edhe gjatë gjysmës së 
dytë. Sistemi bankar i vendit mbetet 
solid, i karakterizuar nga nivele të mira likuiditeti dhe kapitali. Zhvillimet 
në Greqi nuk lanë pasojë në treguesit e shëndetit financiar, duke 
reflektuar besimin e publikut në këtë sistem dhe masat e marra nga 
Banka e Shqipërisë. 

megjithatë, ekonomia shqiptare vazhdon të mbetet nën potencial dhe 
inflacioni vazhdon të qëndrojë poshtë objektivit prej 3% të synuar 
prej nesh. Ritmi i rritjes është ende i pamjaftueshëm për të siguruar 

“...Sistemi bankar i 
vendit mbetet solid, i 

karakterizuar nga nivele 
të mira likuiditeti dhe 
kapitali. Zhvillimet në 
Greqi nuk lanë pasojë 

në treguesit e shëndetit 
financiar, duke reflektuar 
besimin e publikut në këtë 
sistem dhe masat e marra 
nga Banka e Shqipërisë...”

Kapitulli iV - Konferenca për shtyp me Misionin e FMN-së, MF dhe MZhEttS
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punëzënie të plotë dhe burimet e saj nuk janë ende të konsoliduara. Në 
veçanti, ambienti i jashtëm mbetet sfidues, pasiguria e lartë vazhdon 
të frenojë konsumin dhe investimet, ndërsa rritja e kredisë është poshtë 
nivelit të dëshiruar. 

në përgjigje të kësaj situate, në mbledhjen e fundit të Këshillit 
mbikëqyrës, banka e shqipërisë vendosi të rritë më tej stimulin 
monetar, duke ulur normën bazë të interesit në nivelin 1.75%. Kjo 
lëvizje synon të ulë koston e financimit si dhe nxitjen e konsumit dhe 
investimeve. Duke marrë parasysh edhe lëvrimin e pritur të Eurobondit, 
sistemi financiar shqiptar pritet të operojë në kushtet e likuiditetit të 
bollshëm dhe me kosto të ulët, gjatë vitit 2016 e më tej.

Ndërkohë, edhe aktiviteti ekonomik pritet të kthehet në potencial dhe 
inflacioni në objektiv, brenda horizontit afatmesëm. 

megjithatë, realizimi i këtij skenari kërkon marrjen e masave në 
drejtimet e mëposhtme:

-  ruajtjen e kahut aktual të politikave makroekonomike. 
Banka e Shqipërisë gjykon se kompozimi aktual i politikave 
makroekonomike, i bazuar në kahun stimulues të politikës monetare 
dhe atë konsolidues të politikës fiskale, është ai i duhuri për 
ekonominë shqiptare. Njëkohësisht, ky kompozim do të sigurojë 
rritjen e ekonomisë dhe reduktimin e rrezikut që buron nga nivelet e 
borxhit publik. Nga ana e saj, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë 

Gra�k 21. In�acioni, norma bazë dhe objektivi (majtas). Hendeku i prodhimit dhe in�acioni bazë (djathtas)*

* Hendeku i prodhimit është mesatare e disa matjeve dhe mbi të cilën është aplikuar metoda e mesatares lëvizëse.
Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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të ruajë një kurs stimulues të politikës monetare, për sa kohë që 
inflacioni nuk është kthyer në mënyrë të qëndrueshme në objektivin 
e synuar.

-  reduktimin e pasigurisë dhe përmirësimin e klimës së biznesit, 
në të gjitha segmentet e ekonomisë shqiptare. Në analizat 
tona, pasiguria rezulton si një nga arsyet që vazhdon të frenojë 
konsumin dhe investimet në vend. Zbutja e saj, nëpërmjet rritjes së 
transparencës dhe forcimit të konsensusit politik, do të ndihmonte 
në krijimin e një ambienti më favorizues për rritjen ekonomike. 

- nxitjen e kreditimit, nëpërmjet reduktimit të rrezikut të kredisë. 
Sikurse e kemi thënë dhe më parë, zbatimi pa vonesa i platformës 
kombëtare për adresimin e çështjeve që rrethojnë kreditë me 
probleme, është një hap i domosdoshëm për kthimin e kredisë në 
një burim të qëndrueshëm dhe eficient financimi për ekonominë 
shqiptare. 

-  perspektiva e zhvillimit të vendit mbetet pozitive, por rritja 
e qëndrueshme kërkon kombinimin e stimulit afatshkurtër 
ekonomik me reforma strukturore afatgjata. Në drejtim të 
reformave strukturore, dëshiroj të nënvizoj disa nga angazhimet 
konkrete që ne, si autoritet monetar, kemi marrë në kuadrin e 
marrëveshjes me FMN-në: 

•	 Banka	e	Shqipërisë	do	të	vazhdojë	të	shkëmbejë	informacion	dhe	të	
bashkëpunojë me Autoritetin Bankar Evropian e institucionet e tjera 
homologe, në drejtim të bashkërendimit të masave mbikëqyrëse 
dhe të praktikave rregullatore; 

•	 Banka	e	Shqipërisë	do	 të	 rishikojë	disa	kërkesa	rregullatore,	me	
synim nxitjen e ristrukturimit, pastrimin apo shitjen e kredive me 
probleme nga bilancet e bankave; 

•	 Banka	e	Shqipërisë	do	të	marrë	masa	të	mëtejshme	për	përmirësimin	
e funksionimit të Regjistrit të Kredive. 

Në mbyllje, dëshiroj të falënderoj Misionin e FMN-së për diskutimet e 
sinqerta dhe qasjen bashkëpunuese që kanë shfaqur. 

Kapitulli iV - Konferenca për shtyp me Misionin e FMN-së, MF dhe MZhEttS





Kapitulli v 
Fjalime dhe Prezantime në 

KonFerenca 

Konferenca dhe seminare
Banka e Shqipërisë organizon një sërë aktivitetesh publike, konferenca, seminare 

apo tryeza diskutimi për të trajtuar çështje të rëndësishme të bankingut qendror 
dhe të ekonomisë me rëndësi të veçantë për Bankën e Shqipërisë. Përveç këtyre, 

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë merr pjesë dhe në shumë aktivitete të tjera 
të organizuara nga institucionet kryesore në vend, institucionet ndërkombëtare 

financiare dhe bankat qendrore. Gjatë këtyre pjesëmarrjeve, Guvernatori prezanton 
vlerësime dhe analiza të detajuara të Bankës së Shqipërisë si dhe opinionin e tij për 
zhvillimet ekonomiko-financiare dhe rolin e Bankës së Shqipërisë në këto zhvillime, 

eksperiencën e saj me politikën monetare dhe ruajtjen e stabilitetit financiar të 
vendit, si dhe sfidat e Bankës së Shqipërisë në çështje të ndryshme.

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	konferencën	“Qeverisja	ekonomike	evropiane	dhe	procesi	i	anëtarësimit	
në	BE:	Roli	i	bankave	qendrore”,	organizuar	nga	Banka	Kombëtare	e	Serbisë,	Beograd,	28	maj	2015

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	konferencën	e	6-të	të	BQE-së	për	vendet	e	EQLJL-së:	“EQLJL,	sfidat	
e	vjetra	dhe	të	reja	të	politikave”,	Frankfurt,	10	qershor	2015

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	samitin	e	Ministrave	të	Financave	dhe	Guvernatorëve	me	temë	“E	
ardhmja	financiare	e	rajonit”,	Becic,	Mal	i	Zi,	12	qershor	2015,

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	tryezën	e	diskutimit	të	Bankës	së	Shqipërisë	dhe	Qeverisë	Shqiptare	
me	sistemin	bankar	“Ekonomia	dhe	bankat,	sfidat	e	tashme	dhe	të	ardhme”,	16	shtator	2015

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	konferencën	“A	i	ndryshojnë	krizat	themelet	ekonomike	në	vendet	
e	Evropës	 Juglindore?”,	organizuar	nga	Banka	e	Shqipërisë	në	bashkëpunim	me	Qendrën	e	
Studimeve	të	Evropës	Juglindore	të	Universitetit	të	Oksfordit,	30	tetor	2015

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	Workshopin	e	9-të	të	Kërkimeve	Ekonomike	në	Evropën	Juglindore	
“Rikonceptimi	i	politikave	ekonomike	dhe	metodologjive	të	bankave	qendrore”,	3	dhjetor	2015

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	prezantimin	e	Raportit	të	Tranzicionit	të	BERZH-it,	2015-2016
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Fjala e Guvernatorit Sejko 
në konFerencën “qeveriSja 

ekonomike evropiane dhe proceSi 
i anëtarëSimit në Be: roli i Bankave 

qendrore”, orGanizuar nGa 
Banka komBëtare e SerBiSë

- beograd, 28 maj 2015 -

Të nderuar kolegë,

Mendoj se ky sesion ngre katër pyetje të rëndësishme, të cilat janë 
thelbësore për përmbushjen e kërkesave të qeverisjes së re të Bashkimit 
Evropian (BE) dhe të nevojshme për një analizë të mirë të politikave dhe 
të vendimmarrjes nga secila bankë 
qendrore.

Diskutimi i sotëm vendos theksin 
mbi rolin që kanë bankat qendrore 
në përgatitjet për Kapitullin 17. 
Po ashtu, është e rëndësishme të 
përmendet se kapituj shtesë, si për 
shembull ata që kanë të bëjnë me 
shërbimet financiare (Kapitulli 9) 
ose me taksimin (Kapitulli 16), janë 
gjithashtu të rëndësishëm për këtë 
diskutim. Këta kapituj kanë ndikim 
domethënës mbi çështje të tilla si 
çmimet, prodhimi, konsumi dhe 
investimet, e për rrjedhojë kanë një 
rëndësi tejet të madhe për politikat 
e bankave qendrore. E njëjta gjë 
mund të thuhet edhe për Kapitujt 23 
dhe 24, të cilët trajtojnë zbatimin e 
legjislacionit dhe ekzekutimin e kolateralit, si dhe për Kapitullin 18 i cili 
trajton statistikat. 

Zbatimi i duhur i këtyre kapitujve ndërvepron në mënyrë të drejtpërdrejtë 
ose të tërthortë me rolin që luan banka qendrore për politikën monetare, 

“Sfidat:
1. Aftësia e bankës 

qendrore për të analizuar 
dhe parashikuar zhvillimet 
ekonomike aktuale dhe të 
pritshme, që përmbushin 

kërkesat e qeverisjes së re 
ekonomike të BE-së si pjesë 

e procesit të integrimit.
2. Bashkërendimi, 

bashkëpunimi dhe diskutimi 
i përbashkët, brenda dhe 
jashtë bankës qendrore.”
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stabilitetin financiar, mbikëqyrjen bankare, si dhe, në fund, po jo për 
nga rëndësia, me rolin e saj si agjenci statistikore. 

Megjithatë, duke iu rikthyer sfidave me të cilat përballen bankierët 
qendrorë, nisur nga përvoja ime, mund të them se ka dy çështje me 
rëndësi, që meritojnë vëmendjen maksimale, dhe më lejoni të përdor si 
shembull Bankën e Shqipërisë.

Pika e parë ka të bëjë me aftësinë e bankës qendrore për të analizuar 
dhe parashikuar zhvillimet ekonomike aktuale dhe të pritshme, që 
përmbushin kërkesat e qeverisjes së re ekonomike të BE-së si pjesë e 
procesit të integrimit.

Gjatë 25 viteve të fundit, objektivat dhe instrumentet e politikave të 
Bankës së Shqipërisë kanë pësuar ndryshime domethënëse. Si pasojë, 
Banka është shndërruar në një institucion modern që ruan stabilitetin e 
çmimeve dhe atë financiar, kryen mbikëqyrjen bankare, si dhe detyra të 
tjera tradicionale të bankingut qendror. 

Banka e Shqipërisë prodhon analiza të hollësishme dhe parashikime 
për treguesit kryesorë makroekonomikë që lidhen me politikat monetare, 
stabilitetin financiar, operacionet monetare dhe mbikëqyrjen bankare. 
Aktualisht, politika monetare mbështetet në kuadrin e shënjestrimit 
të inflacionit dhe vendimmarrja mbështetet së pari në parashikimet e 
inflacionit dhe skenarët e analizave të goditjeve. 

Në këtë kuadër, statistikave, analizave dhe instrumenteve për 
parashikime u janë kushtuar mjaft kërkime të qenësishme, të cilat 
publikohen dhe dokumentohen rregullisht. Ato jo vetëm që i mundësojnë 
bankës qendrore të kuptojë dhe parashikojë inflacionin, por edhe i japin 
informacione shtesë për ekonominë, duke përfshirë këtu sektorin fiskal, 
punësimin, aktivitetin e ekonomisë reale dhe zhvillimet në ekonominë e 
jashtme. 

Duke i marrë të gjitha së bashku, është e lehtë të kuptohet se Banka 
e Shqipërisë e ka kapacitetin për të prodhuar një vëllim domethënës 
analizash, parashikimesh dhe skenarë goditjesh për pothuajse çdo 
tregues dhe zhvillim në ekonominë e vendit. Sidoqoftë, bashkëpunimi 
teknik me Bankën Qendrore Evropiane (BQE) dhe banka qendrore 
anëtare të saj do të ishte një mbështetje e madhe për përvojën dhe 
ekspertizën tonë. 
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Çështja e dytë ku do të doja të ndalesha është bashkërendimi, 
bashkëpunimi dhe diskutimi i përbashkët, brenda dhe jashtë bankës 
qendrore, i cili është, po ashtu, shumë i rëndësishëm. Aktualisht, ne i 
dërgojmë Komisionit Evropian parashikime dhe analiza në lidhje me 
zhvillimet e fundit ekonomike në vend dhe kryejmë takime të rregullta 
disa herë në vit. Ç’është më e rëndësishmja, banka qendrore ka të 
njëjtin nivel përfaqësimi si dhe Ministria e Financave në diskutimet për 
politikat ekonomike dhe atë monetare. 

Pavarësisht nga kjo, ka ende hapësirë për të bërë më shumë, në veçanti 
në lidhje me rritjen e nivelit të bashkëpunimit me BQE-në dhe institucione 
të tjera të mbikëqyrjes financiare, për shembull Autoritetin Evropian 
Bankar (EBA). Më lejoni ta ilustroj këtë me disa ide. 

Bankat qendrore të vendeve kandidate do të përfitonin nga pjesëmarrja 
e rregullt në takime ku diskutohen ndryshime të rëndësishme në 
infrastrukturën ligjore, institucionale, monetare dhe financiare. Ne 
do të përfitonim nga informacioni në lidhje me praktikat aktuale të 
bashkërendimit të anëtarëve të BQE-së me Komisionin e BE-së dhe se si 
procedurat dhe kuadri i qeverisjes janë bashkërenduar midis autoriteteve 
kombëtare dhe Komisionit.

Përparimi në kërkimet ekonomike dhe shpejtësia me të cilën ndryshojnë 
instrumentet dhe praktikat e politikave vendimmarrëse e bëjnë të nevojshëm 
shkëmbimin e informacionit të 
përditësuar për vendimet e marra 
nga BQE dhe EBA. 

Rezultatet e kërkimit në Bankën e 
Shqipërisë na tregojnë se vendimet 
e politikave të ndërmarra nga BQE 
dhe EBA në kontekstin e instrumenteve 
të reja dhe inovative të politikave 
monetare dhe makroprudenciale, 
mund të kenë një ndikim domethënës 
mbi ekonomitë tona. Këto goditje 
dhe ndikimet e pritshme prej tyre 
përbëjnë informacion të vlefshëm që 
duhet modeluar në mënyrë të saktë 
dhe duhet përfshirë në modelet tona 
të parashikimit. 

“...është e nevojshme 
që vendet kandidate të 

kenë një rol formal gjatë 
diskutimit të komiteteve 
teknike dhe të jenë në 
gjendje të parashtrojnë 
pikëpamjet e tyre për 
çështje të rëndësishme 
për to. Këto mendime 
do t’u japin mundësinë 
autoriteteve të BE-së të 

njohin ndikimet e mundshme 
të vendimeve të tyre...”
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Ndaj, besoj se është e nevojshme që vendet kandidate të kenë një rol 
formal gjatë diskutimit të komiteteve teknike dhe të jenë në gjendje të 
parashtrojnë pikëpamjet e tyre për çështje të rëndësishme për to. Këto 
mendime do t’u japin mundësinë autoriteteve të BE-së të njohin ndikimet 
e mundshme të vendimeve të tyre, si dhe t’u japin bazat për rinegociimin 
e politikave dhe të objektivave të përcaktuar në kuadrin e marrëveshjes 
së anëtarësimit. 

Së fundi, por jo për nga rëndësia, krijimi i rrjeteve rajonale të kërkimit 
teknik dhe politikave për diskutimin e ecurisë ekonomike të vendeve në 
veçanti do të shërbente si një proces për të mësuar. Bankat qendrore të 
rajonit duhet ta përdorin shpesh këtë mundësi për bashkëpunim dhe të 
shkëmbejnë përvojat në lidhje me modelimin, analizat dhe parashikimin. 
Rrjetet rajonale do të ndihmonin për bashkërendimin e këtyre çështjeve 
dhe përmirësimin e proceseve në kuadrin e qeverisjes ekonomike 
evropiane dhe të procesit të anëtarësimit në BE në përgjithësi. 

Në përfundim, mendoj se nuk kemi pengesa madhore për të ecur 
përpara; megjithatë, përmirësimi i gjendjes aktuale dhe përvetësimi i 
praktikave më të mira nga BE-ja dhe institucionet ndërkombëtare apo 
bankat qendrore të Eurozonës, mund të sjellin përfitime shtesë për 
procesin e qeverisjes së re ekonomike. Kjo do të ndihmonte si Komisionin 
ashtu edhe bankat qendrore të vendeve kandidate për të përmirësuar 
komunikimin dhe bashkëpunimin, si dhe për të prodhuar rezultate më të 
mira në lidhje me politikat ekonomike dhe monetare me qëllim arritjen e 
konvergjencës reale, stabilitetit dhe prosperitetit.

Krijimi i rrjeteve rajonale të kërkimit teknik dhe politikave për 
diskutimin e ecurisë ekonomike të vendeve në veçanti do të 

shërbente si një proces për të mësuar. Bankat qendrore të rajonit 
duhet ta përdorin shpesh këtë mundësi për bashkëpunim dhe 
të shkëmbejnë përvojat në lidhje me modelimin, analizat dhe 

parashikimin.
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Fjala e Guvernatorit Sejko në 
konFerencën e 6-të të Bqe-Së për 
vendet e eqljl-Së: “eqljl, SFidat e 
vjetra dhe të reja të politikave”

- frankfurt, 10 qershor 2015 -

Të nderuar pjesëmarrës, 

Kam nderin dhe kënaqësinë të marr pjesë në këtë konferencë të 
rëndësishme së bashku me ekspertë të njohur të industrisë bankare dhe 
financiare. Dëshiroj ta nis duke falënderuar organizatorët për ftesën, si 
dhe të uroj Bankën Qendrore Evropiane për godinën e saj të re. Uroj të 
jetë po aq funksionale, sa ç’është edhe e bukur! 

Duke ardhur nga industria bankare, kam ndjerë ndikimin që po shkakton 
ndryshimi i mjedisit ekonomik dhe financiar për shkak të krizës financiare 
globale, mbi veprimtarinë bankare. Nga emërimi im si Guvernator i Bankës 
së Shqipërisë, në fillim të vitit, kam vlerësuar me seriozitet sfidat që hasim 
për të ruajtur stabilitetin e sektorit tonë bankar dhe për të siguruar se ai është 
në gjendje të luajë rolin e tij në mbështetje të rritjes ekonomike të Shqipërisë. 

Në fjalën time sot, dëshiroj të ndaj me ju mënyrën se si ne (në Bankën e 
Shqipërisë) e shohim ndikimin e ndryshimeve në mjedisin financiar, duke 
përfshirë ato në superstrukturën e mbikëqyrjes, në sistemin financiar të 
vendeve të Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore (EQLJL), si dhe në 
mënyrë më specifike në Shqipëri. 

Më lejoni të filloj së pari me superstrukturën mbikëqyrëse dhe ndryshimet 
përkatëse në mjedisin financiar të periudhës së paskrizës. 

Që nga fillimi i krizës financiare globale, në mjedisin financiar ka 
pasur ndryshime të rëndësishme. Këto ndryshime janë udhëhequr nga 
ndërthurja e: 

1)  tejkalimeve në periudhën para krizës;
2)  masave ristrukturuese;
3)  reformave rregullative financiare ndërkombëtare. 
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Tejkalimet e periudhës së parakrizës erdhën si pasojë e: 

•	 integrimit	dhe	inovacionit	financiar	në	rritje;	
•	 mospërputhshmërisë	 midis	 faktorëve	 nxitës	 për	 sipërmarrjen	 e	

rrezikut dhe atyre për mbrojtjen ndaj tij; 
•	 dobësisë	në	monitorim	dhe	në	mbikëqyrje	(veçanërisht	mungesës	

së monitorimit dhe vlerësimit të zhvillimit të rrezikut sistemik, si dhe 
të çështjeve të ndërveprimit ndërkufitar). 

Të tilla tejkalime të periudhës së parakrizës çuan në rreziqe që vinin nga: 

•	 përqendrimi	më	i	madh	(dhe	shpesh	i	fshehur)	i	ekspozimeve	dhe	
ndërlidhjeve, veçanërisht në nivel ndërkufitar; 

•	 tejkalimi	i	ngarkesës	me	borxh	(si	në	sektorin	privat	ashtu	edhe	në	
atë publik); 

•	 rritja	 jo	 reale	 e	 çmimeve	 të	 aktiveve	 financiare	 dhe	 të	 atyre	 në	
sektorin real të ekonomisë. 

Kështu, masat ristrukturuese ishin të nevojshme për të trajtuar rrezikun e 
qenësishëm në institucionet financiare, i cili vinte nga: 

•	 huamarrja	e	lartë;	
•	 cilësia	në	rënie	e	aktiveve;	
•	 vështirësitë	në	financim;	
•	 kapitalizimi	i	pamjaftueshëm;	
•	 fragmentizimi	dhe	konflikti	i	interesit	në	mbikëqyrje.	

Të tilla masa u shoqëruan me ndërhyrjen publike në sistemin financiar 
(kryesisht në banka), duke rritur më tej lidhjen midis “bankave dhe borxhit 
të qeverive” dhe duke krijuar më shumë “rrezik moral”. Në këtë pikë, 
për të trajtuar këto rreziqe, duhej ndërmarrë një reformë rregullative 
financiare në nivel ndërkombëtar. 

Nën drejtimin e G20, u hartuan reforma më të gjera dhe më 
gjithëpërfshirëse, me kontributin e veçantë të Komitetit të Bazelit, Bordit 
të Stabilitetit Financiar, FMN/Grupit të Bankës Botërore, si dhe të shumë 
institucioneve apo organizmave të tjerë. Qëllimi i këtyre reformave ishte: 

•	 forcimi	i	qëndrueshmërisë	së	sistemit	financiar;	
•	 shmangia	e	krizave	të	ngjashme	në	të	ardhmen.	
 
Në mënyrë më të detajuar, reforma të tilla përfshinin: 
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•	 Përmirësimin	 e	 superstrukturës	 mbikëqyrëse	 të	 sistemit	 financiar,	
nëpërmjet: 

–  krijimit të institucioneve me kompetenca makroprudenciale, për të 
monitoruar, vlerësuar dhe trajtuar rrezikun sistemik (në BE – BERRS, 
BQE; në SHBA - KMMF; në MB – KPF; etj.);

–  reduktimit të fragmentizimit dhe konflikteve të mundshme të interesit 
në mbikëqyrje, si dhe arritjes së konsistencës në mbikëqyrje: 
në veçanti në BE nëpërmjet “Unionit Bankar/Mekanizmit të 
Mbikëqyrjes së Unifikuar”: BQE – ABE - BERRS; në MB - BA – 
ARRP - KPF;

–  direktivave të reja për të siguruar ristrukturimin në kohë dhe efektiv 
të aktivitetit bankar (DRZB);

–  hartimit dhe përdorimit më të mirë të instrumenteve për vlerësimin 
e qëndrueshmërisë së institucioneve financiare ndaj rrezikut, si 
ushtrimet e provës së rezistencës (në BE - ABE/BQE). 

•	 Përmirësimin	e	infrastrukturës	së	sistemit	financiar,	nëpërmjet:	
–  mbrojtjes më të mirë të veprimtarisë bankare bazë nga veprimtaritë 

e tjera, si “investime të veta (proprietary investment)”, nëpërmjet 
rregullave dhe propozimeve të reja ( në SHBA – rregulli “Volcker”; 
në MB – propozimet e Komisionit “Vickers”; në BE – propozimet 
në raportin “Liikanen”);

–  përmirësimit të klerimit dhe shlyerjes së transaksioneve të letrave me 
vlerë dhe rregullimit të raportimit financiar; 

–  përmirësimit të skemave të garancisë së depozitave. 

•	 Përmirësimin	në	banka,	në	përputhje	me	“Bazel	III”:	
–  të sasisë dhe cilësisë së kapitalit; 
–  të strukturës së financimit; 
–  të kërkesave dhe aftësisë së tyre për administrimin e rrezikut. 

Për ta përmbledhur, një mjedis i ndryshuar financiar është trashëgimi 
e tejkalimeve të mëparshme financiare dhe e krizës pasuese; së fundi 
e përcaktuar edhe nga reforma rregullative financiare ndërkombëtare, 
karakteristikat e tregjeve financiare vendore dhe nga madhësia e 
ndikimit të vetë krizës. 

në pjesën e dytë të fjalës sime dëshiroj të ndaj shkurtimisht disa 
mendime për ndikimet e mundshme mbi tregjet dhe ekonomitë në 
zhvillim, duke përfshirë ato të vendeve të eqljl-së. Këto ndikime 
përcaktohen nga: 
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(1)  karakteristikat e sistemit financiar vendor dhe rreziqet e qenësishme;
(2)  zhvillimet politike dhe makroekonomike;
(3)  përqasja ndaj zbatimit të reformave. 

Përsa i përket karakteristikave të sistemit financiar, krahasuar me ekonomitë 
e zhvilluara, në vendet e EQLJL-së, sistemi financiar karakterizohet nga:

–  mbështetje më e lartë në financimin me pakicë (më afatgjatë) dhe 
në modelin e biznesit “blej për të mbajtur”;

–  përdorim më i gjerë i monedhës së huaj në transaksionet me pakicë; 
–  sistem financiar më pak i ndërlikuar, nivel i mirë i kapitalizimit dhe 

përqasje më e thjeshtë ndaj administrimit të rrezikut;
–  të shërbyerit si “vende pritëse” ndaj institucioneve financiare të 

huaja (zakonisht nga ekonomitë e zhvilluara të BE-së);
–  mbështetje më e lartë në sistemin bankar për të financuar nevojat 

publike dhe private;
–  kuadër rregullativ i sistemit financiar në zhvillim.

Përsa i përket zhvillimeve politike dhe makroekonomike, vendet e EQLJL-
së në përgjithësi karakterizohen nga: 

–  përpjekje për të zhvilluar sistemin financiar dhe për të integruar 
më shumë ekonominë vendore në atë rajonale dhe botërore (në 
Evropë, këto përpjekje udhëhiqen nga procesi për integrimin 
evropian);

–  zhvillime më të fuqishme makroekonomike, të cilat kanë përjetuar 
përmirësim në inflacion për shkak të politikës monetare më efektive, 
përdorimit më të mirë të burimeve ekonomike dhe administrimit më 
të mirë fiskal. 

Megjithatë, përsa i përket përqasjes për zbatimin e reformave financiare 
ndërkombëtare, nisur edhe nga karakteristikat e tyre, vendet e EQLJL-së 
duhet të kenë parasysh se:

–  të qëndruarit “jashtë” nuk është një opsion;
–  integrimi më i paktë financiar nuk është një opsion;

dhe, nisur nga kompleksiteti i reformave, përgatitjet duhet të përparojnë 
me shpejtësi, ndonëse ritmi i ndryshimit duhet të peshohet me kujdes dhe të 
përcaktohen prioritetet, në përputhje me karakteristikat e tregut vendor. Në 
këtë drejtim, mendoj se vendet e EQLJL-së mund të përjetojnë ndikim të stresit 
gjatë procesit të zbatimit të reformave, i cili mund të vijë më së shumti prej:
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–  uljes së levës financiare, e cila përkthehet në mbështetje më të 
ulët të bankave “mëmë” për likuiditet dhe kreditim të ekonomive 
vendase; 

–  ngjashmërisë së juridiksioneve ndërkombëtare në ciklet ekonomike 
dhe financiare;

–  bashkëpunimit ndërkombëtar në mbikëqyrje;
–  lëvizjeve të mundshme të kapitalit dhe ndikimit në kursin e këmbimit;
–  procesit politik, pasi procesi i integrimit evropian është përcaktues 

për vendet e EJL-së. 

Sidoqoftë, nuk është e mundur “t’iu qëndrosh larg” reformave për një 
kohë të gjatë, për shkak të procesit të pandalshëm të integrimit financiar 
dhe globalizimit. Kështu që, një fillim i hershëm i një përqasjeje me 
ritëm ndaj reformës rregullative financiare është qëndrimi i duhur për t’u 
ndërmarrë. 

në pjesën e fundit të fjalës sime, dëshiroj të ndalem mbi ndikimet 
në sektorin financiar dhe ekonominë e shqipërisë, si dhe rrugët e 
mundshme për të shmangur/zbutur efektet anësore negative. 
 

Karakteristikat e sistemit tonë financiar janë të ngjashme me ato të 
vendeve të tjera të EQLJL-së. Në fakt, në Shqipëri:

-  sektori bankar mbizotëron sistemin financiar;
-  veprimtaria bankare është e përqendruar dhe kontrollohet nga 

bankat e huaja (87% të aktiveve);

Gra�k 22.  Pesha në PBB (në %) 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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-  në total janë 16 banka, nga të cilat 4 më të mëdhatë zotërojnë 
68% të totalit të aktiveve;

-  vendet nga vijnë janë: Austria (1 bankë), Greqia (3), Franca (2), 
Italia (2), Turqia (1), Bullgaria (1).

-  bankat luajnë rolin kryesor në përmbushjen e nevojave financiare 
publike dhe private, dhe mbështeten fuqimisht në depozitat 
vendase për të financuar veprimtarinë e tyre. 

Ndryshimet në superstrukturën mbikëqyrëse dhe detyrimi për të 
përmbushur kërkesat rregullative, kanë pasur ndikim të rëndësishëm në 
sektorin financiar dhe ekonominë e Shqipërisë. Më konkretisht: 

Në sektorin financiar, kemi përjetuar: 

–  ulje të investimeve në aktive financiare vendase, veçanërisht e 
hasur në filialet e bankave me origjinë nga vendet e Evropës, të 
cilat përpiqen të përmbushin kërkesat që rrjedhin nga ushtrimet e 
provës së rezistencës të kryer nga ABE dhe BQE;

–  preferencë në rritje nga institucionet financiare për të vendosur 
fondet vendore në investime të huaja (jashtë vendit). 

Në ekonomi, një sjellje e tillë nga disa banka është materializuar në:

–  ndërmjetësim më të ulët financiar si ndaj sektorit privat ashtu dhe 
ndaj atij publik;

–  ndikim negativ ndaj rritjes ekonomike. 

Megjithatë, stabiliteti i sistemit financiar dhe i kuadrit makroekonomik, 
është ruajtur dhe në këtë pikë dëshiroj të theksoj se ne mendojmë që 
mund të gjenden mënyra për të shmangur më tej apo për të zbutur çdo 
ndikim negativ anësor. 

Lidhur me uljen e ndërmjetësimit financiar, Banka e Shqipërisë ka ngritur 
shqetësimin për këtë fenomen drejtpërsëdrejti me partnerët e Bashkimit 
Evropian, por gjithashtu dhe nëpërmjet rolit të saj në Nismën e Vjena 
II. Ne kemi theksuar nevojën e krijimit të mekanizmave efektivë për të 
rimëkëmbur një kreditim të shëndetshëm ndaj ekonomive të vendeve 
që nuk janë pjesë e BE-së, ku operojnë filialet e grupeve bankare të 
vendeve të BE-së. 

Për të shkuar më tej, ne e konsiderojmë të rëndësishme të sigurojmë që 
politikat makroprudenciale të ndërmarra në Eurozonë dhe zgjidhjet e 
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grupeve bankare që vijnë nga BE-ja, të marrin parasysh ndikimin në 
stabilitetin financiar të vendeve pritëse, ku veprojnë filialet e bankave të 
BE-së me rëndësi sistemike. Kjo mund të lidhet edhe me një shkëmbim 
efektiv të informacionit në kolegjet mbikëqyrëse, në përputhje me 
direktivat e reja të BE-së për rikuperimin dhe zgjidhjen e bankave, 
dhe në veçanti duke punuar për të hequr pengesat për vendet pritëse 
joanëtare të BE-së për të qenë më pranë forumeve evropiane dhe të 
kenë mundësinë të marrin pjesë dhe të shkëmbejnë pikëpamjet e tyre. 
Pavarësisht disa anëve të jashtme negative, të cilat mund të jenë të 
përkohshme, në Bankën e Shqipërisë besojmë se Unioni Bankar, 
Mekanizmi Mbikëqyrës i Unifikuar brenda tij dhe roli i ri i siguruar 
nga BQE-ja, do të shërbejnë njëkohësisht për të përmirësuar edhe 
mbikëqyrjen e sektorit bankar në vendin tonë. Ky përmirësim do të vijë 
jo vetëm nga një përqasje më konsistente me praktikat mbikëqyrëse, por 
gjithashtu nga përmirësimi i kuadrit të bashkëpunimit midis mbikëqyrësve 
vendas dhe të huaj. Në këtë këndvështrim, në Bankën e Shqipërisë, jemi 
të gatshëm dhe shpresojmë se mund të krijojmë një lidhje bashkëpunimi 
edhe më të fortë me BQE-në. 
_______________________________

akronime: 
EQLJL  – Vendet e Evropës Qendrore Lindore dhe Juglindore
BERRS  – Bordi Evropian i Rrezikut Sistemik (BE) 
KMMF  – Këshilli i Monitorimit të Mbikëqyrjes Financiare (SHBA)
BQE   – Banka Qendrore Evropiane
ABE   – Autoriteti Bankar Evropian
BSF   – Bordi për Stabilitetin Financiar 
ARRP  – Autoriteti për Rregullimin Prudencial (MB)
KPF   – Komiteti për Politikën Financiare 
DRZB  – Direktiva për Rimëkëmbjen dhe Zgjidhjen e Bankave (BE)
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Fjala e Guvernatorit Sejko në 
Samitin e miniStrave të Financave 

dhe Guvernatorëve me temë “e 
ardhmja Financiare e rajonit”

- becic, mal i zi, 12 qershor 2015 -

ndiKimet e ndryshimeve të mëdha në treGun e Këmbimit 
valutor të monedhave të forta ndaj monedhave vendase

 
Politika monetare në ekonomitë më të zhvilluara, të cilat aktualisht po 
kalojnë një periudhë të zgjatur me normë interesi praktikisht 0 dhe sasi 
të bollshme likuiditeti, në mënyrë jo të qëllimshme ka shkaktuar pasoja 
në tregjet ndërkombëtare të këmbimit valutor. 

Lëvizjet e paprecedente gjatë viteve të mëparshme kanë nisur një 
zhvendosje të rëndësishme në terma të luhatjeve të kursit të këmbimit 
ndër monedhat e aktorëve kryesorë të ekonomisë globale. Për shembull, 
kur Rezerva Federale reduktoi normën e saj të interesit pranë zeros në 
vitin 2009 dhe më pas vijoi me programet e lehtësimit sasior, zëra të 
shumtë e konsideruan si një luftë të fshehtë të monedhës. E njëjta gjë 
mund të thuhet për Bankën Qendrore Evropiane dhe për shumë banka 
të tjera qendrore.

Megjithatë, për shkak të lidhjeve 
tregtare dhe financiare me 
monedhën euro, preferencave 
historike përkundrejt dollarit 
amerikan dhe normave të ulëta 
të interesit të frangës zvicerane, 
zhvillimet e kursit të këmbimit 
të këtyre monedhave, mbartin 
efekte më të rëndësishme brenda 
ekonomive të vendeve të Evropës 
Qendrore Lindore dhe Juglindore. 

“...leku shqiptar ka qenë 
një nga monedhat më 
të qëndrueshme ndër 
monedhat me kurs të 

lirë këmbimi në vendet e 
Evropës Qendrore Lindore 

dhe Juglindore ose në 
vendet në zhvillim në 

Evropë.”
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Në rastin e Shqipërisë, jemi të lidhur kryesisht me monedhën euro dhe 
dollarin amerikan vetëm për shkak të faktit se, Shqipëria ishte ekonomia 
e fundit që përqafoi lehtë frangën zvicerane. Në kohën kur ajo u fut 
në treg, banka qendrore ishte tashmë e shqetësuar për peshën më të 
madhe të huave në monedhë të huaj dhe ndaloi zgjerimin e mëtejshëm 
nëpërmjet rregullores makroprudenciale (provigjione më të larta dhe 
kolateral i detyrueshëm). 

Nga ana tjetër, zhvillimet e monedhës euro janë veçanërisht të rëndësishme 
në lidhje me veprimtarinë e ekonomisë reale, konkurrencës së eksporteve 
dhe zhvillimeve financiare, përderisa një sasi e konsiderueshme e tregtisë 
së aktiveve dhe detyrimeve të bankave (pothuajse gjysma e kursimeve 
dhe më shumë se 50% e huave) mbahen në monedhën euro. Ndërkohë, 
dollari amerikan është gjithashtu i rëndësishëm si mjet i tregtisë dhe si 
monedhë për mbajtjen e kursimeve. 

Shpërthimi i krizës shkaktoi shumë shqetësime në Shqipëri, veçanërisht 
në lidhje me çështje të stabilitetit financiar (meqenëse 75% e portofolit të 
tepricës së huave ishte në monedhë të huaj, kryesisht në monedhën euro). 
Gjithsesi, leku shqiptar ka qenë një nga monedhat më të qëndrueshme 
ndër monedhat me kurs të lirë këmbimi në vendet e Evropës Qendrore 
Lindore dhe Juglindore ose në vendet në zhvillim në Evropë. 

Ndoshta në mënyrë surprizuese, leku u shfaq si monedha më pak e 
luhatshme nga të gjitha monedhat e tjera. Në pesë vitet e kaluara, 
koeficienti i variacionit të tij ishte më pak se një, ndërsa ai i monedhave 
të tjera varion nga tre deri në trembëdhjetë herë më shumë se sa 

Gra�k 23. Ndryshimet vjetore të indekseve të kursit nominal dhe real të këmbimit; 
ecuria e kursit Eur/Lek dhe Usd/Lek

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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koeficienti i monedhës së Shqipërisë. Kjo ecuri ka ndihmuar shumë 
stabilitetin financiar dhe atë të çmimeve (norma e inflacionit në Shqipëri 
gjithashtu është dukshëm më pak e luhatshme), por nga ana tjetër ka 
parandaluar/shtyrë një rregullim tepër të nevojshëm në flukset tregtare të 
lidhura me konsumin dhe investimet.

Në përgjithësi, analiza jonë tregon se luhatjet e kursit të këmbimit të lekut 
ndaj dollarit amerikan dhe frangës zvicerane kanë pasqyruar kryesisht 
pozicionin e tyre ndaj monedhës euro, e cila është monedha kryesore 
dhe më e rëndësishme e transaksioneve tregtare dhe financiare. 
Aktualisht, ekonomia është më shumë dhe kryesisht më e ndjeshme ndaj 
goditjeve në Eurozonë, ndërsa përgjigjja ndaj politikave ekonomike të 
ShBA-ve ose të vendeve të tjera ndjek atë të Eurozonës. 

Sipas këndvështrimit tonë, ecuria e monedhës lek ndaj monedhave 
të forta/kryesore, pavarësisht deficitit të huaj të lartë, dërgesat e 
emigrantëve në rënie dhe politika monetare lehtësuese janë pasqyruar në 
ngushtimin e hendekut të normave të politikës monetare midis Shqipërisë 
dhe Eurozonës (diferenca ishte 4%, katër vjet më parë dhe sot është më 
pak se 2%), tregon dy fakte të rëndësishme:

•	 Së	pari,	ndryshe	nga	vendet	e	tjera	të	Evropës	Lindore	Qendrore	
dhe Juglindore, Shqipëria si vendet partnere në rajon nuk ka 
integruar prodhimin dhe strukturën e saj industriale me Eurozonën. 
Përveç kësaj, ndërmjetësimi financiar pothuajse është mbështetur 
plotësisht nga depozitat vendase, të cilat kanë mbuluar vazhdimisht 
më shumë se 100% të tepricës së kredisë. Kështu që, në kohën e 
shpërthimit të krizës, ne nuk përjetuam rrjedhje të mëdha dhe të 
rëndësishme të kapitalit. 

•	 Së	dyti,	mekanizmi	relativisht	i	ngadaltë	i	transmisionit	(për	shkak	
të problemeve të bilancit dhe pritshmërive pesimiste në lidhje me 
situatën në Greqinë fqinje) nuk i është përgjigjur proporcionalisht 
reduktimit të normës së interesit. Në këto kushte, programi sasior 
lehtësues i Bankës Qendrore Evropiane ka mbështetur më tej 
qëndrueshmërinë e monedhës lek ndaj monedhës euro.

Në përfundim, dua të them se ky stabilitet i ruajtur i monedhës lek ndaj 
monedhës euro është aset i çmuar. Megjithatë, stabiliteti afatgjatë do të 
varet nga rritja e ardhshme ekonomike, inflacioni, si dhe nga modelet 
dhe kushtet e tregtisë. Monedha lek do të vazhdojë regjimin e kursit të 
lirë të këmbimit valutor për të pasqyruar forcat e tregut dhe qëndrimin 
përkatës të politikës monetare.
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Fjala e Guvernatorit Sejko në 
tryezën e diSkutimit të BankëS Së 

ShqipëriSë dhe qeveriSë Shqiptare 
me SiStemin Bankar “ekonomia 

dhe Bankat, SFidat e taShme dhe të 
ardhme”

- 16 shtator 2015 -

I nderuar zoti Kryeministër,
Të nderuar zotërinj ministra dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve 
ndërkombëtare,
Të nderuar drejtues dhe përfaqësues të bankave, 

Ky takim kërkon të tërheqë edhe një herë vëmendjen mbi një problem të 
trajtuar gjerësisht vitet e fundit, atë të kredive me probleme. Qëllimi është 
që të rrisim angazhimin e përbashkët dhe konkret, për uljen e nivelit të 
kredive me probleme, rritjen e ndërmjetësimit financiar të sektorit bankar 
dhe mbështetjen e rritjes ekonomike të vendit.

Në vijim, më lejoni të theksoj disa fakte.

Niveli i lartë i kredive me probleme, nuk ka cenuar qëndrueshmërinë e 
sektorit bankar. Treguesit e likuiditetit dhe të kapitalizimit mbeten në nivele 
të mira, ndërkohë që edhe performanca financiare ka qenë pozitive dhe 
në përmirësim.

Por, përqindja e lartë e kredive me probleme, ka ndikuar në perceptimin 
më të lartë të rrezikut nga ana e bankave dhe adoptimin prej tyre të një 
qasjeje më konservatore në kreditimin e ekonomisë. 

Të dhënat e vrojtimeve tona tregojnë për një shtrëngim të kushteve të 
kreditimit, ndërkohë që vëllimet e kreditimit, ndonëse pozitive, ende 
konsiderohen të ulëta.

Cilësia e kredisë ka shënuar përmirësim gjatë këtij viti. Raporti i kredive 
me probleme, pas ngjitjes deri në nivelin 25%, ka zbritur në korrik 2015 
rreth nivelit 21%. Besojmë se ky përmirësim reflekton masat e marra në 
2-3 vitet e fundit, ku veçoj: 
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a)  ndryshimet në ligjin “Për tatimin mbi të ardhurat” në fund të vitit 2013, 
i cili lehtësoi procesin e fshirjes nga bilanci të kredive të humbura; 

b)  ndryshimet në Kodin e Procedurës Civile të shtatorit 2013, të cilat 
synuan të përmirësojnë procesin e ekzekutimit të kolateralit; 

c)  hyrjen në fuqi të rregullores së Bankës së Shqipërisë, e cila e bën 
të detyrueshme fshirjen e kredive që klasifikohen nga bankat si “të 
humbura”, për një periudhë më të gjatë se 3 vjet;

d)  punën e bërë në bashkëpunim me bankat, për ristrukturimin e 
kredive ku huamarrësit janë ekspozuar në më shumë se një bankë.

Megjithëse numri i kredive me probleme në proces ekzekutimi është rritur 
dukshëm, përmirësimi i cilësisë së kredisë reflekton kryesisht procesin e 
fshirjes së kredive të humbura nga bilanci i bankave. 

Për 6-mujorin e parë të vitit 2015, kjo vlerë ishte rreth 11 miliardë lekë. 
Procesi i fshirjes së kredive të humbura nga bilanci i bankës, është i 
shëndetshëm për bankën dhe i dobishëm për ekonominë, pasi:

-  jep një pamje më reale të portofolit të kredisë së bankës, çliron 
kapitalin e saj dhe përmirëson bilancin financiar;

-  përmirëson proceset në bankë, pasi shoqërohet me një përdorim 
më eficient të burimeve njerëzore, financiare, teknike, si dhe 
rifokuson vëmendjen e bankës drejt kreditimit të ri;

-  përmirëson funksionimin e tregut financiar në përgjithësi, pasi 
ndikon në ”daljen” nga tregu të bizneseve jokonkurruese;

-  ndikon pozitivisht në analizën që pjesëmarrësit e tregjeve i bëjnë 
sektorit bankar (ratings); rrjedhimisht edhe në vlerësimin për 

Gra�k 24 Raporti i kredive me probleme dhe struktura e kredive me probleme (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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ekonominë e vendit;
-  krijon kushtet që procesi i arkëtimit të detyrimit të administrohet 

më mirë, por gjithmonë e shoqëruar me mesazhin që kjo nuk 
nënkupton faljen e detyrimit të huamarrësit. 

Në rastin tonë, procesi i fshirjes së kredive të humbura nga bilanci 
i bankave, nuk është një proces i shkëputur nga zhvillimet reale. 
Përkundrazi, ai reflekton përmirësimin gradual që ka ndodhur në ecurinë 
e kredive me probleme. 

Konkretisht, në dy vitet e fundit, ritmi i rritjes së kredive me probleme 
është ngadalësuar jashtëzakonisht, shpenzimet vjetore të bankave për 
rrezikun e kreditit (provigjionet) kanë rënë dhe kredia e re, veçanërisht 
ajo në lekë, ka qenë e qëndrueshme. 

Nga ana tjetër, edhe interesi nga bankat për t’u angazhuar më shumë 
në këtë proces ka ardhur në rritje. Zakonisht kjo ndodh kur efektiviteti 
i procesit përmirësohet dhe/ose kur pritjet e bankave për veprimtarinë 
kredituese përmirësohen. 

Të nderuar pjesëmarrës, 

Më lejoni të theksoj se pavarësisht 
përmirësimit të cilësisë së kredisë, 
niveli i raportit të kredive me 
probleme konsiderohet ende i lartë, 
dhe ulja e tij nevojitet të realizohet 
me ritme më të shpejta. Ky proces 
është kompleks, duke vënë në provë 
përshtatshmërinë e bazës ligjore, si 
edhe koordinimin dhe konsistencën 
e politikave institucionale. 

Këto sfida, u evidentuan në Forumin 
Vjetor që zhvilluam për këtë çështje 
në muajin qershor të këtij viti. Disa prej tyre kanë shtruar nevojën për 
përmirësime të kuadrit ligjor. Disa lidhen me nevojën për të unifikuar në 
një ligj të vetëm, përcaktime të rëndësishme për procesin e ekzekutimit 
të titullit ekzekutiv, që gjenden në disa ligje. 

Duhet të jemi të vetëdijshëm që një pjesë e vështirësive vijnë si pasojë 
e përmasave të këtij problemi, në një sistem drejtësie të cilit deri pak 

“...pavarësisht përmirësimit 
të cilësisë së kredisë, niveli 

i raportit të kredive me 
probleme konsiderohet 

ende i lartë, dhe ulja e tij 
nevojitet të realizohet me 

ritme më të shpejta.”
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vite më parë i mungonte eksperienca dhe ekspertiza për këto çështje, 
dhe që ende ndeshet me pamjaftueshmëri të kapaciteteve për trajtimin e 
këtyre praktikave. Por, përcaktimet jo të plota ligjore dhe implementimi i 
tyre jokonsistent në praktikë, e bëjnë procesin e ekzekutimit të kolateralit 
të ngadaltë, të pasigurt dhe të kushtueshëm për palët. 

Koordinimi i politikave institucionale, është gjithashtu një proces i 
rëndësishëm për t’iu përgjigjur problematikave të ndryshme në kohën 
dhe në mënyrën e duhur. Për shembull, Plani i fundit i Veprimit për 
zgjidhjen e kredive me probleme, përfaqëson një nivel të ri komunikimi 
dhe angazhimi të institucioneve shtetërore dhe të Bankës së Shqipërisë, 
për t’i dhënë problemit një zgjidhje të qëndrueshme. 

Mjaft nga çështjet që shqetësojnë industrinë bankare dhe që Banka e 
Shqipërisë i konsideron të rëndësishme për t’u adresuar janë bërë pjesë e 
këtij plani. E tillë është përgatitja e projektligjit “Për falimentimin”, një punë 
e lavdërueshme e Ministrisë së Drejtësisë, i cili përfaqëson një zhvillim të 
rëndësishëm dhe një mundësi unikale për ta bërë procesin e zgjidhjes së 
detyrimit financiar sa më të zbatueshëm, të parashikueshëm dhe eficient. 

Duke e mbyllur, dëshiroj të theksoj se ulja e nivelit të kredive me 
probleme është e lidhur ngushtë me shkallën e ndërmjetësimit financiar 
nga ana e sektorit bankar. Nevoja për të riorientuar investimet private 
drejt sektorëve të rinj në ekonomi, madhësia e vogël e tregut, problemet 
me cilësinë e ulët të raportimit financiar të subjekteve private dhe ulja e 
ritmit të rritjes ekonomike në vend, ka bërë që kërkesa private për kredi 
të jetë e paqëndrueshme. 

Për këtë arsye, është e 
rëndësishme që krahas politikave 
makroekonomike, të gjenden edhe 
forma të tjera alternative për të 
mbështetur kërkesën e brendshme, 
për të nxitur optimizmin në ekonomi 
dhe për të ndikuar pozitivisht pritjet 
e biznesit dhe të konsumatorëve. 
Përshpejtimi i rritjes ekonomike, do 
të krijonte kushtet që përmirësimi 
i synuar në nivelin e kredive me 
probleme të ishte më i shpejtë dhe 
më i qëndrueshëm. 
 

“...është e rëndësishme 
që krahas politikave 
makroekonomike, të 

gjenden edhe forma të 
tjera alternative për të 
mbështetur kërkesën e 

brendshme, për të nxitur 
optimizmin në ekonomi dhe 
për të ndikuar pozitivisht 
pritjet e biznesit dhe të 

konsumatorëve.”
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Fjala e Guvernatorit Sejko në 
konFerencën “a i ndryShojnë 
krizat themelet ekonomike në 

vendet e evropëS juGlindore?”, 
orGanizuar nGa Banka e ShqipëriSë 

në BaShkëpunim me qendrën e 
Studimeve të evropëS juGlindore të 

univerSitetit të okSFordit
- 30 tetor 2015 -

I nderuar z. Kryeministër,
I nderuar Guvernator Hamza dhe përfaqësues të lartë të bankave 
qendrore,
Të nderuar shkëlqesi ambasadorë, 
Të nderuar pjesëmarrës, miq dhe kolegë, 

Ju uroj mirëseardhjen në konferencën vjetore të Bankës së Shqipërisë 
që organizohet në bashkëpunim me Qendrën e Studimeve të Evropës 
Juglindore pranë Universitetit të Oksfordit. Është një kënaqësi që ky 
bashkëpunim sjell mes nesh bashkëpunëtorë të vjetër dhe të rinj. 

Viti që po përgatitemi të lëmë 
pas ka qenë i vështirë dhe plot 
sfida për ekonominë e Shqipërisë 
e për rrjedhojë dhe për punën 
e institucionit tonë. Rimëkëmbja 
e plotë e rritjes ekonomike dhe 
përmirësimi i mëtejshëm i saj në të 
ardhmen ka qenë dhe mbetet një 
nga prioritetet kryesore të punës 
sonë njëvjeçare. 

Kriza ekonomike e tejzgjatur na ka 
detyruar ne, ashtu si dhe institucionet 
homologe në mbarë botën, të 
rishqyrtojmë shumë nga aksiomat 
ekonomike të cilat për shumë kohë i 
konsideronim të mirëqena. 

“...Banka e Shqipërisë 
ka përdorur në mënyrë 
aktive dy instrumentet 

kryesore që ajo zotëron, 
politikën monetare dhe atë 
makroprudenciale, për të 
dhënë kontributin e saj në 
mbylljen sa më të shpejtë 
e sistematike të hendekut 
negativ të prodhimit në 

vend.”
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Jo rastësisht edhe tematika kryesore e konferencës së këtij viti fokusohet 
mbi kasualitetin dhe zgjidhjen e problemeve afatgjata me të cilat po 
ballafaqohemi gjatë kësaj periudhe. 

Përgjatë një periudhe 5-vjeçare, ekonomia shqiptare ka vazhduar të 
rritet në terren pozitiv, por gjithsesi poshtë potencialit të saj. Kemi të 
bëjmë me një fenomen global, post-krizë, me shtrirje në gjithë rajonin 
e Evropës Juglindore, ku normat e rritjes kanë qenë akoma më të 
ulëta. Shpresoj se gjatë kësaj konference ne do të kemi mundësinë të 
analizojmë në thellësi arsyet që qëndrojnë pas kësaj situate, burimet 
që e ushqejnë si dhe vështirësitë që ajo imponon në modelin e biznesit 
dhe të ndërmjetësimit financiar. Akoma më tej, do të ishte e vlefshme 
të diskutonim edhe mbi opsionet në dispozicion të politikëbërësve dhe 
rrugëdaljet nga kjo situatë, që unë jam i bindur se është e përkohshme 
dhe jo një ekuilibër afatgjatë ekonomik. 

Banka e Shqipërisë ka përdorur në mënyrë aktive dy instrumentet 
kryesore që ajo zotëron, politikën monetare dhe atë makroprudenciale, 
për të dhënë kontributin e saj në mbylljen sa më të shpejtë e sistematike 
të hendekut negativ të prodhimit në vend. Banka ka vazhduar të ndjekë 
një politikë monetare lehtësuese duke e ulur normën bazë të interesit në 
nivelin historik 2%. 

Me gjithë skepticizmin që ka shoqëruar këtë proces, ulja e normës 
bazë është reflektuar në një gamë të gjerë normash interesi në tregun 
financiar, përfshirë edhe ato për kredinë dhe për letrat me vlerë të 
qeverisë. Fakti se rritja ekonomike ka vazhduar të jetë nën potencial 
jo detyrimisht reflekton mungesën e një kanali efektiv të transmetimit të 
politikës monetare. Gjithnjë e më shumë po na forcohet bindja se mbi të 
gjitha kemi një kërkesë agregate të dobët e cila nuk krijon stimujt e duhur 
për gjallërimin e aktivitetit ekonomik. 

Megjithatë, të dhënat e fundit ekonomike na bëjnë më optimistë. Sektori 
real po shfaq shenja të një përmirësimi të vazhdueshëm, mbështetur 
edhe nga disa zhvillime pozitive në ambientin e jashtëm. Veçanërisht, 
dua të nënvizoj se qartësimi i situatës politiko-ekonomike në Greqi do 
të ndikojë pozitivisht gjatë periudhës në vijim. Banka e Shqipërisë ka 
monitoruar pa ndërprerje zhvillimet në fqinjin tonë jugor duke qenë 
e ndërgjegjshme për rreziqet e ndryshme që mund të përcilleshin në 
ekonominë vendase. Por falë edhe ndërhyrjeve të sakta dhe në kohë 
sidomos në sektorin bankar, këto rreziqe fatmirësisht nuk u materializuan. 
Lehtësimi i vazhdueshëm i politikës monetare duket se po reflektohet 
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sidomos në treguesit e investimeve, ku ato të brendshme dhe të huaja 
shfaqën përmirësime të ndjeshme gjatë gjysmës së parë të vitit. Nga 
ana jonë, ne jemi të kënaqur që këto investime nuk ishin vetëm falë 
ndërhyrjeve të sektorit publik por kishin dhe një komponent të qenësishëm 
nga sektori privat. Kjo na bën të besojmë se projekte të mirëstudiuara 
nga ana e investitorëve së bashku me një klimë biznesi gjithmonë e më 
të shëndetshme, proinvestimeve, do të shërbejnë si lokomotivat kryesore 
që do të tërheqin ekonominë drejt një rritjeje jo vetëm më të madhe por 
edhe më të qëndrueshme në të ardhmen e afërt. 

Në përputhje dhe me praktikat më të mira bashkëkohore, Banka e 
Shqipërisë është përpjekur të rrisë transparencën e saj në komunikimin me 
publikun jo vetëm rreth vendimmarrjes aktuale por edhe parashikimeve 
tona. Banka e Shqipërisë ka transmetuar në mënyrë të vazhdueshme 
tek agjentët ekonomikë idenë se politika monetare do vazhdojë të jetë 
lehtësuese dhe mbështetëse për rivitalizimin e ekonomisë. Si rrjedhojë, 
ne shpresojmë që ky udhëzim mbi të ardhmen e politikës monetare të 
Bankës së Shqipërisë të kuptohet mirë nga të gjithë agjentët e tregut 
dhe publiku i gjerë. Bankat dhe sipërmarrësit duhet ta shfrytëzojnë 
këtë mundësi për ta rritur aktivitetin, të sigurt se banka qendrore do të 
vazhdojë të jetë mbështetëse dhe përkrahëse e veprimtarisë së tyre. 

Krahas lehtësimit të politikës monetare, Banka e Shqipërisë i ka kushtuar 
një vëmendje të madhe reformës në sektorin financiar dhe mbikëqyrjes 
së kujdesshme të sektorit bankar. Kryetarja e Bordit të Guvernatorëve 
të Sistemit të Rezervës Federale, 
zj. Yellen, jo shumë kohë më parë 
nuk lë vend për mëdyshje mbi 
domosdoshmërinë e reformave 
në sektorin financiar kur thotë se, 
citoj: “...riparimi i plotë i sistemit 
financiar është një kusht themelor 
për rimëkëmbjen e qëndrueshme të 
ekonomisë pas një krize”. 

Nga ky këndvështrim, në 
bashkëpunim me Kuvendin, 
qeverinë dhe agjencitë apo entet e 
ndryshme rregullatore publike kemi 
ndërmarrë një sërë nismash dhe 
ndryshimesh të natyrës legjislative 
dhe rregullatore, duke synuar 

“...në bashkëpunim me 
Kuvendin, qeverinë dhe 
agjencitë apo entet e 
ndryshme rregullatore 
publike kemi ndërmarrë 

një sërë nismash dhe 
ndryshimesh të natyrës 

legjislative dhe rregullatore, 
duke synuar krijimin e 

stimujve për një gjallërim 
dhe siguri më të madhe në 

aktivitetin kreditues.”
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krijimin e stimujve për një gjallërim dhe siguri më të madhe në aktivitetin 
kreditues. 

Falë reformave që kemi ndërmarrë gjatë këtij viti, kemi filluar të vjelim 
rezultatet e para pozitive për sa i takon situatës së kredisë me probleme. 
Si rezultat, raporti i kredive me probleme është ulur për herë të parë pas 
një periudhe gati 7-vjeçare rritjeje të vazhdueshme. Procesi i pastrimit 
të kredive të humbura pa shpresë arkëtimi, e kam shpjeguar edhe më 
herët, ishte finalizim i një pune të përbashkët ndërinstitucionale. Gjatë 
këtij procesi, ne kemi pasur mundësinë të asistohemi dhe mbikëqyremi 
dhe nga institucionet e rëndësishme ekonomike ndërkombëtare si Banka 
Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. 

Përtej problemit të kredive me probleme, sistemi bankar ka vazhduar të 
jetë i mirëkapitalizuar, likuid dhe financiarisht i shëndetshëm. Çështja e 
kredive me probleme do të kërkojë ende kohë për t’u zgjidhur por kjo 
nuk duhet të na pengojë për gjallërimin e aktivitetit kreditues në vend. 
Për aq kohë sa indikatorët e tjerë të sipërpërmendur vazhdojnë ecurinë 
e tyre pozitive, sektori bankar në vend ka hapësirat dhe mundësinë për 
të kredituar projekte dhe investime bindëse. Në gjykimin tim, është e 
rëndësishme që të administrojmë me kurajë dhe këmbëngulje perceptimin 
që mbizotëron aktualisht se kreditë me probleme kanë detyruar bankat të 
ndërmarrin një qasje tejet konservatore në kreditim. 

Për të adresuar në mënyrë të përhershme këtë problem janë ndërmarrë 
dhe do të ndërmerren masa të tjera në vazhdim. Do të doja që shumë 
shkurt të ndalem në iniciativën më të fundit në këtë drejtim: planin e 
bashkërenduar mes Bankës së Shqipërisë, Ekzekutivit Shqiptar, Shoqatës 
Shqiptare të Bankave dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ky plan 
konsiston në dy shtylla kryesore:

•	 Shtylla	e	parë	ka	të	bëjë	me	hartimin	dhe	plotësimin	e	legjislacionit	
që rregullon praktikën kredituese nga lidhja e kontratës deri në 
përfundim të saj, përfshirë dhe trajtimin e mosmarrëveshjeve 
ndërmjet palëve. Këto ndryshime do të synojnë saktësimin më të 
plotë ligjor të të gjitha procedurave që shoqërojnë veprimtarinë 
e bankave, shoqërimeve përmbarimore, kredimarrësve dhe 
institucioneve të tjera shtetërore të lidhura.

•	 Shtylla	e	dytë	është	e	lidhur	me	bazën	rregullatore	të	veprimtarisë	
së sistemit bankar dhe për rrjedhim është e lidhur me aktivitetin e 
përditshëm të Bankës së Shqipërisë dhe të sistemit bankar. Kemi 
identifikuar disa rregullore ku do të ndërhyjmë. Përveç objektivit 
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për të krijuar një fleksibilitet më të lartë në lidhje me disa aspekte 
të veprimtarisë në trajtimin e portofolit të kredisë do të synojmë të 
adoptojmë një koncept të ri: atë të “biografisë” së klientit në raport 
me kredinë bankare. Ne besojmë se ky element i ri do të lehtësojë 
bankat në vlerësimin e potencialit kredimarrës të çdo klienti. 

Pavarësisht sa thashë më sipër, është fakt që kohët e fundit, kreditimi në 
monedhën vendase ka shënuar rritje pozitive nga një muaj në tjetrin. 
Ky fenomen, sigurisht që përveç të tjerash është shoqëruar me një 
efekt pozitiv anësor në një shpejtësi dhe në një intensitet më të lartë në 
mekanizmin e transmetimit të politikës monetare në ekonomi.

Të nderuar pjesëmarrës,

Siç e theksova në fillim, aktiviteti ekonomik në vend vazhdon të mbetet 
në një trajektore pozitive, por ende jo aty ku do të donim të ishte. 
Kërkimet ekonomike të kryera në Bankë gjatë këtij viti vazhdojnë të 
konfirmojnë se ekonomia shqiptare ka potencial të papërdorur dhe 
se mbyllja e këtij hendeku ngelet sfida kryesore për politikëbërësit. 
Ndërhyrjet qoftë nëpërmjet politikës monetare e qoftë nëpërmjet 
instrumenteve makroprudenciale deri më sot nuk kanë arritur ta mbyllin 
në mënyrë definitive hendekun e sipërpërmendur. I theksoj të gjitha 
këto, pasi jo rastësisht konferenca e këtij viti titullohet “A ndryshon kriza, 
themelet ekonomike?”. Ndërhyrjet e sipërpërmendura janë veprimet 
kryesore që u lejohen bankave qendrore nga ana legjislative, por dhe 
që rekomandohen nga teoria më moderne ekonomike. 

Gra�k 25 Shpërndarja e kredisë së re sipas afatit të maturimit (majtas) dhe monedhës (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Nëse këto ndërhyrje nuk arrijnë të sjellin në një ekuilibër pozitiv e 
afatgjatë ekonominë, atëherë me të drejtë lind pyetja: çfarë tjetër duhet 
bërë?

Përgjigjja qëndron në togfjalëshin “reforma strukturore”. Edhe pse mund 
të tingëllojë si një togfjalësh me të cilin është spekuluar shpesh, e vërteta 
është kokëfortë: vetëm vullneti për të ideuar dhe ndërmarrë reforma të 
guximshme dhe largpamëse përbën çelësin e artë të suksesit.

Ky fakt u theksua me forcë edhe në deklaratën përfundimtare të ministrave 
të financës dhe të guvernatorëve të bankave qendrore të 24 vendeve 
më të zhvilluara (Komiteti Financiar i Fondit Monetar), në mbledhjen 
vjetore të FMN–së zhvilluar më herët këtë muaj në kryeqytetin e Perusë, 
Lima. “Rritja e qëndrueshme afatgjatë – thuhet në këtë deklaratë – 
kërkon reforma strukturore të shtrira në kohë dhe të orientuara drejt një 
produktiviteti, një prodhimi potencial dhe një standardi jetese më të lartë. 
Ato duhet të forcojnë besueshmërinë mbi ekonominë dhe të kontribuojnë 
në zbutjen e pabarazisë sociale.”. 

Në përfundim, dua të nënvizoj mbështetjen e Bankës së Shqipërisë për 
një sërë reformash të ndërmarra kohët e fundit si pjesë e marrëveshjes 

afatmesme mes Qeverisë, Bankës 
së Shqipërisë dhe Fondit Monetar 
Ndërkombëtar. 

Shqipërisë ashtu sikurse gjithë 
rajonit të Evropës Juglindore, i 
duhet një shteg i ri nëpër të cilin 
investitorët e huaj të fillojnë të 
shikojnë përsëri oportunitete fitimi. 
Është jetike për të tërë ne, që 
rajoni të largohet sa më shpejt nga 
perceptimi si një zonë gjeografike 
jo relevante, e fragmentuar, me 
potencial të papërfillshëm njerëzor, 
financiar dhe ekonomik. Duhet të 
bëjmë çmos, me çdo çmim, që t’i 
rikthehemi edhe një herë trendit 
dhe vitalitetit që ky rajon shfaqte 
përpara krizës. 

“...Shqipërisë ashtu 
sikurse gjithë rajonit të 
Evropës Juglindore, i 

duhet një shteg i ri nëpër 
të cilin investitorët e huaj 

të fillojnë të shikojnë 
përsëri oportunitete 

fitimi. Është jetike për 
të tërë ne, që rajoni të 
largohet sa më shpejt 

nga perceptimi si një zonë 
gjeografike jo relevante, e 
fragmentuar, me potencial 
të papërfillshëm njerëzor, 
financiar dhe ekonomik.”
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Fjala e Guvernatorit Sejko në 
WorkShop-in e 9-të të kërkimeve 

ekonomike në evropën juGlindore 
“rikonceptimi i politikave 

ekonomike dhe metodoloGjive të 
Bankave qendrore”

- 3 dhjetor 2015 -

Të nderuar të ftuar, pjesëmarrës në workshop, zonja dhe zotërinj, 

Është privilegj për mua t’ju drejtohem gjithë të pranishmëve në Workshop-
in e 9-të të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore të organizuar 
në Tiranë. Sipas traditës së këtij workshop-i, ne përpiqemi të plotësojmë 
nevojën për kërkime me atë për risi në politika. Më lejoni të them se 
duke gjykuar nga prezantimet dhe pjesëmarrja në këtë workshop, kam 
besim se ai do të përmbushë angazhimet dhe pritshmëritë e tij, dhe do 
të na ofrojë të gjithëve leksione të dobishme dhe praktike. 

Është e rëndësishme të vihet në dukje panorama e vështirë ekonomike 
globale dhe rajonale në të cilën zhvillohet ky workshop. Recensioni global 
mbetet ende i pranishëm. Themelet evropiane u tronditën nga ngjarjet 
në Greqi si dhe nga ato në Spanjë, Portugali dhe Itali, dhe mbeten të 
brishta. Zhvillimet e fundit nga Lindja 
e Mesme janë vështirësi shtesë në 
këtë periudhë dhe reduktojnë më 
shumë burimet e disponueshme. Si 
rrjedhim, aktivitetit ekonomik mund 
t’i duhet një kohë më e gjatë që t’i 
rikthehet ditëve të veta më të mira. 
Pavarësisht faktit se rajoni ynë ia ka 
dalë të qëndrojë në anën pozitive 
të rritjes ekonomike, vështirësitë 
shpejt mbërritën dhe tek ne. Rritja e 
ekonomisë dhe e të ardhurave nuk 
ruajnë më ritmet e dikurshme dhe 
inflacioni vazhdon të thyejë rekorde 
të reja të ulëta. 

“...Ndërhyrjet jostandarde 
(politika mikro dhe 

makroprudenciale) kërkojnë 
vëmendje të veçantë dhe 

shpërndarje të burimeve me 
qëllimin për të administruar 

si duhet zbatimin dhe 
efektin e tyre mbi 

ekonominë në përgjithësi.”



- 130 -

Kapitulli V - Fjalime dhe prezantime në konferenca 

Bankingu qendror ka marrë përsipër pjesën e tij të sfidave dhe të 
vështirësive. Lehtësimi i vazhdueshëm standard i politikës monetare u 
shoqërua me ndërhyrje të politikës mikro dhe makroprudenciale. Madje 
u sollën në vëmendje dhe u zbatuan ndërhyrje të tilla si programi i 
lehtësimit sasior në zonën euro. Megjithatë ekonomia e përgjithshme 
duket ende e ngadaltë për të reaguar në mënyrën e duhur. 

Për më tepër, çështja nuk ka të 
bëjë vetëm me politikën monetare. 
Ndërhyrjet jostandarde (politika 
mikro dhe makroprudenciale) 
kërkojnë vëmendje të veçantë dhe 
shpërndarje të burimeve me qëllimin 
për të administruar si duhet zbatimin 
dhe efektin e tyre mbi ekonominë në 
përgjithësi. Për më tepër, ruajtja e 
stabilitetit financiar kërkon përfshirje 
më të lartë të bankave qendrore 
për të parandaluar ndikimet e 
mundshme të tërthorta negative të 
sektorit financiar në fusha të tjera të 
ekonomisë. 

Vështirësitë e përgjithshme ekonomike e kanë vënë bankingun qendror 
në një udhëkryq në lidhje me parimet, politikat dhe administrimin e saj. 
Nga ana tjetër, megjithëse kërkesa për të ruajtur stabilitetin e çmimeve 
mbetet e pranishme, rreziqet nuk vijnë vetëm nga inflacioni. Luhatjet e 
kursit të këmbimit kanë sjellë rreziqe të tjera, veçanërisht në ekonomitë 
ku mbizotërojnë transaksionet në monedhë të huaj.

Për më shumë, sfidat e stabilitetit financiar janë të pranishme dhe në nivel 
më të lartë. Reagimi i kërkesës për kredi ndaj nxitjes së vazhdueshme të 
politikës monetare ka qenë i dobët, duke reflektuar pritshmëritë e ulëta 
të konsumatorëve dhe bizneseve për zhvillimet e ardhshme. Lehtësimi i 
mëtejshëm i kërkesave të përgjithshme për të marrë kredi nuk ka pasur 
ndikimin e pritshëm dhe kjo mund të shihet në dinamikat e fundit të 
përbërësve të kërkesës agregate. Pa diskutim, agjentët financiarë janë 
ata që kërkojnë fitimin dhe është detyrë e tyre të kërkojnë dhe të gjejnë 
klientë alternativë nëse konsumatorët e fundit tradicionalë nuk janë 
të gatshëm ose nuk janë të angazhuar për kredi të re. Jo vetëm kjo, 
por nevoja për financim do të nxisë gjithashtu konsumatorët finalë të 
kërkojnë dhe të gjejnë burime alternative. Kjo e ngre çështjen në nivele 

“...ruajtja e stabilitetit 
financiar kërkon përfshirje 

më të lartë të bankave 
qendrore për të parandaluar 

ndikimet e mundshme 
të tërthorta negative të 

sektorit financiar në fusha 
të tjera të ekonomisë.”
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më strategjike të lidhura me shpërndarjen efektive të kredisë dhe me 
informalitetin.

Mangësitë e shpërndarjes kanë tendencën të intensifikohen në kohë 
krizash duke reflektuar zakonisht një situatë mbikreditimi në sektorë 
të caktuar, të cilët kanë pak të ngjarë të japin efekte të ndikimeve të 
tërthorta në pjesën tjetër të ekonomisë. Nga ana tjetër, sektorët që 
janë me të vërtetë produktivë, mund të mbeten të veçuar nga burimet 
financiare, duke pasur kështu më pak nxitje për të ecur përpara. Madje 
dhe më keq, këta sektorë mund t’u drejtohen huadhënësve informalë për 
të plotësuar nevojat e tyre financiare. Gjithashtu, ky është një aktivitet 
që gjallërohet në kohë krizash dhe duke qenë se është plotësisht i 
pamonitoruar, ai mund ta dëmtojë në mënyrë të rrezikshme dhe ta ulë 
aftësinë e rregullatorëve financiarë për të ndikuar ekonominë në shkallë 
të gjerë. 

Pasi kemi përmendur të gjitha këto argumente, do të doja t’i rikthehesha 
aktivitetit tonë dhe të vë në dukje se si sfidat e përmendura më lart janë 
përkthyer në sfida për kërkimin ekonomik në bankingun qendror. Jam 
shumë i gëzuar që të gjitha çështjet trajtohen në panelet e ndryshme 
të këtij workshop-i. Megjithëse ende duhet t’i dëgjojmë prezantimet, 
kam bindjen se sugjerimet për implikime politikash zbatuese që do të 
burojnë nga këto prezantime do të jenë kuptimplota dhe të rëndësishme. 
Gjithsesi mbetet pyetja: a janë këto sugjerime praktike dhe a mund të 
përshtaten me lehtësi?

Kjo pyetje përbën sfidën kryesore për kërkimin si për këtë workshop, 
ashtu edhe në përgjithësi. Është detyra juaj të arrini një ekuilibër 
ndërmjet cilësive akademike të kërkimit dhe cilësive të tij praktike. 
Cilësitë akademike do të garantojnë një standard kërkimi të pasuruar me 
gjetje dhe këndvështrime metodologjike të reja. Nga ana tjetër, modelet 
praktike do t’u mundësojnë politikëbërësve t’i zbatojnë plotësisht dhe me 
lehtësi propozimet që ju paraqisni.

Kjo është një nga pritshmëritë kryesore që unë kam nga ky workshop 
dhe kam besim se do të përmbushet në fund të këtyre dy ditëve.

Pa humbur kohë, dëshiroj t’ju uroj një mirëseardhje të ngrohtë dhe t’ju 
përgëzoj të gjithëve për punën që keni bërë dhe për praninë tuaj sot 
këtu!
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Fjala e Guvernatorit Sejko 
në prezantimin e raportit të 

tranzicionit të Berzh-it, 2015-2016
- 17 dhjetor 2015 -

Të nderuar përfaqësues të BERZH-it,
Të dashur miq dhe kolegë, 

Dëshiroj ta filloj këtë fjalë përshëndetëse, duke ju uruar mirëseardhjen në 
ambientet e Bankës së Shqipërisë! Evenimenti për të cilin jemi mbledhur 
sot është prezantimi i Raportit të Tranzicionit të Bankës Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për vitet 2015-2016. Jam i bindur se 
diskutimi i hapur i këtij raporti do të ofrojë një perspektivë të re mbi 
problemet aktuale të zhvillimit të vendit dhe mbi rrugët e mundshme për 
zgjidhjen e tyre. 

Në këtë hyrje të shkurtër dëshiroj të ndalem në tre momente kryesore. Së 
pari, si mikpritës i këtij aktiviteti, dëshiroj të them dy fjalë mbi rëndësinë e 
Raportit të Tranzicionit dhe mesazhet kryesore të tij. Së dyti, si Guvernator 
i Bankës së Shqipërisë, e gjej me vend të ofroj një vlerësim paraprak 
të vlefshmërisë së këtyre mesazheve 
për vendin tonë. Së treti, e ndjej të 
nevojshme të bëj një përmbledhje 
fare të shkurtër të kontributit të 
rëndësishëm që ka pasur BERZH-i 
në procesin e tranzicionit. 

1. raporti i tranzicionit dhe 
mesazhet kryesore të tij për 
vitin aktual 

Raporti i Tranzicionit zë një vend 
primar në listën e analizave 
profesionale që iu bëhen ekonomive 
të rajonit dhe më gjerë. Ky raport 
vjetor është shumë më tepër se një 
pasqyrë përmbledhëse e situatës 
ekonomike dhe financiare aktuale. 

“...Raporti i Tranzicionit zë 
një vend primar në listën e 

analizave profesionale që iu 
bëhen ekonomive të rajonit 
dhe më gjerë. Ai ofron një 
udhërrëfyes koherent për 
formatimin e axhendës së 
zhvillimit të vendeve në 

tranzicion, duke nënvizuar 
problemet strukturore të 

rritjes dhe dobësitë makro e 
mikroekonomike të këtyre 

vendeve.”



- 134 -

Kapitulli V - Fjalime dhe prezantime në konferenca 

Ai ofron një udhërrëfyes koherent për formatimin e axhendës së zhvillimit 
të vendeve në tranzicion, duke nënvizuar problemet strukturore të rritjes 
dhe dobësitë makro e mikroekonomike të këtyre vendeve. 

Për të ilustruar sa thashë më sipër, po risjell në vëmendjen tuaj se Raporti 
i Tranzicionit gjatë viteve të fundit është fokusuar në tema të tilla si: 
ndikimi në rajon i krizës financiare globale (në vitin 2011); sfidat që 
vijnë nga integrimi në rritje i ekonomisë botërore (në vitin 2012); arsyet e 
tranzicionit të zgjatur (në vitin 2013); dhe, problemet që sjell inovacioni 
teknologjik e financiar për vendet në zhvillim (në vitin 2014). Të gjitha 
këto tema kanë përkuar plotësisht me sfidat me të cilat është përballur 
dhe vazhdon të përballet Shqipëria. 

Tema kryesore e Raportit të sivjetshëm ka të bëjë me nevojën për krijimin 
e një modeli të ri financimi për vendet në tranzicion. Ky konkluzion 
buron natyrshëm nga konteksti i zhvillimeve ekonomike dhe financiare 
në to. Edhe pse kanë kaluar shtatë vjet nga fillimi i krizës, ekonomitë në 
tranzicion vazhdojnë të karakterizohen nga ritme të zbehta rritjeje. Ashtu 
si dhe në eksperiencat e kaluara, rikuperimi ekonomik frenohet pjesërisht 
nga dobësitë ciklike dhe pjesërisht nga problemet strukturore të sektorit 
real. Por, në ndryshim nga eksperiencat e kaluara, rikuperimi ekonomik 
pas krizës së fundit financiare është 
penguar e vazhdon të pengohet 
dhe nga ecuria e dobët e kreditimit 
bankar dhe mungesa e alternativave 
të financimit. 

Në mënyrë të përmbledhur, Raporti 
vë në dukje se niveli i zhvillimit 
dhe diversifikimit të sistemeve 
tona financiare nuk i përgjigjet 
sa dhe si duhet nevojave që kemi 
për investim. Për një sërë arsyesh, 
kjo mospërputhje ka ardhur 
duke u forcuar në periudhën pas 
krizës dhe, nëse nuk trajtohet me 
përparësi, ajo mund të përbëjë 
një pengesë serioze në rrugën 
tonë të zhvillimit. Raporti vazhdon 
më tej me propozime konkrete 
për zgjidhjen e këtij ngërçi. Këto 
propozime synojnë jo vetëm 

“...Raporti vë në dukje 
se niveli i zhvillimit dhe 

diversifikimit të sistemeve 
tona financiare nuk i 

përgjigjet sa dhe si duhet 
nevojave që kemi për 
investim. Për një sërë 

arsyesh, kjo mospërputhje 
ka ardhur duke u forcuar 
në periudhën pas krizës 
dhe, nëse nuk trajtohet 
me përparësi, ajo mund 
të përbëjë një pengesë 

serioze në rrugën tonë të 
zhvillimit.”
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zgjerimin e mëtejshëm të sistemit financiar, por edhe përmirësime 
cilësore në mënyrën e funksionimit të tij. 

Banka e Shqipërisë i ka kushtuar vëmendje të vazhdueshme problemeve 
të kreditimit. Në konferencën tonë të fundit vjetore, ne patëm një 
diskutim të gjerë të mangësive që shfaq modeli i financimit të ekonomisë 
shqiptare. Nuk mund dhe nuk dëshiroj të pretendoj se Banka e Shqipërisë 
i ka të gjitha përgjigjet dhe se ajo disponon të gjitha instrumentet për 
zgjidhjen e tyre. Por, ajo që mund të them është se, Banka e Shqipërisë 
ka një diagnostikim të mirë të situatës dhe është duke bërë përpjekjet 
maksimale për nxitjen e kreditimit dhe për zhvillimin e qëndrueshëm të 
sistemit financiar. 

Më lejoni në vazhdim të bëj një përmbledhje të shkurtër të pozicionit të 
Shqipërisë përballë sfidave kryesore të trajtuara në Raportin e sivjetshëm 
të Tranzicionit. 

2. Sfidat e zhvillimit të sistemit financiar në Shqipëri 

•	 Raporti	sugjeron	se	vendet	në	tranzicion	kanë	pasur	një	ngadalësim	
të dukshëm të ritmit të investimeve. Ky ngadalësim nuk justifikohet 
nga faktorët ciklikë apo fondamentalë, dhe është i dëmshëm për 
rritjen afatgjatë të këtyre ekonomive. 

Banka e Shqipërisë ka theksuar në vazhdimësi se kriza ekonomike dhe 
financiare botërore la gjurmë në zhvillimin e vendit. Një ndër efektet e 
spikatura të saj, ka qenë dhe ngadalësimi i ritmit të investimeve, nga 
një mesatare prej rreth 36% të PBB-së në dekadën para krizës në një 
mesatare prej rreth 28% të PBB-së në vitet pasuese. Një pjesë e këtij 
ngadalësimi i dedikohet reduktimit të investimit në ndërtesa rezidenciale, 
çka përbën një korrektim të natyrshëm të rritjes së shpejtë të shfaqur 
në këtë segment në periudhën para krizës. Por, paralelisht me të, 
pjesa tjetër e këtij ngadalësimi i dedikohet reduktimit të investimeve në 
makineri, pajisje dhe infrastrukturë, çka ndikon negativisht potencialin 
e zhvillimit të vendit. Sipas disa vlerësimeve, niveli i stokut të kapitalit 
për banor në Shqipëri është rreth 40% e nivelit mesatar të këtij treguesi 
për Eurozonën. Ky nivel kapitali është natyrisht i pamjaftueshëm për të 
mbështetur konvergjencën e standardit të jetesës me vendet në fjalë. Për 
këtë arsye, nxitja e investimeve dhe zgjerimi i ritmeve të rritjes potenciale 
duhet të jenë prioritete konstante të punës sonë. 
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Tabelë 1 Pesha e segmenteve të sistemit financiar ndaj PBB-së në vite
Autoriteti 
Licencues dhe 
Mbikëqyrës

Sistemi financiar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6MI/2015

Banka e 
Shqipërisë

Sektori bankar 76.7 77.5 80.9 84.7 89.6 90.5 91.7 92.7
Institucione jobanka 1.7 2.2 2.7 2.5 2.7 2.5 2.7 2.7
SHKK dhe unionet e tyre 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8

Autoriteti i 
Mbikëqyrjes 
Financiare

Shoqëri sigurimi 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8
Fondet e pensionit - 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
Fonde investimi 1.21 3.7 4.5 4.8

Ndërmjetësimi financiar 80.5 82.01 85.81 89.41 95.93 99.13 101.44 102.8
Burimi:	Banka	e	Shqipërisë,	AMF.

•	 Sipas	 Raportit,	 rritja	 e	 investimeve	 në	 vendet	 në	 tranzicion	
vazhdon të frenohet nga mungesa e burimeve të financimit. Në 
veçanti, oferta për kredi bankare shfaqet e reduktuar, si pasojë 
e ndryshimeve strukturore të sektorit bankar evropian, por edhe 
si pasojë e problemeve të trashëguara në sistemet financiare të 
vendeve në tranzicion. 

Në përgjithësi, ekonomitë e rajonit kanë sisteme financiare të dominuara 
nga sektori bankar. Kjo strukturë financiare ndihmoi kanalizimin e 
kursimeve të huaja në kredi lokale, por ky proces u shoqërua me një 
shkallë të lartë euroizimi në periudhën para krizës dhe me rritje të 
shpejtë të kredive me probleme në periudhën pas saj. Oferta e kredisë 
u tkurr ndjeshëm në periudhën pas krizës. Grupet bankare evropiane 
patën vështirësi financiare dhe tërhoqën fondet nga një pjesë e madhe 
e vendeve në tranzicion. Në të njëjtën kohë, ambienti i ri rregullator 

Gra�k 26 Kreditimi i ekonomisë*

*Në gra�kun majtas, të dhënat paraqesin  një mesatare të ponderuar të rezultateve të vrojtimit të aktivitetit kreditues për biznese dhe 
individë. Gra�ku paraqet indeksin e balancës neto kumulative nga tremujori i katërt 2009. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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në Bashkimin Evropian, niveli i lartë i euroizimit dhe rritja e shpejtë e 
kredive me probleme, dëmtuan bilancet e sektorit real dhe financiar të 
ekonomisë. 

Ecuria e sistemit financiar në Shqipëri ka një sërë paralelesh me ecurinë 
e sistemit financiar në vendet e rajonit. Sektori bankar është aktori 
kryesor i sistemit financiar i cili ka në pronësi të tij mbi 90% të aktiveve 
financiare totale. Kredia bankare pati një rritje të shpejtë në harkun 
kohor 2004-2008, duke kaluar nga niveli 8% në nivelin 35% të PBB-së. 
Periudha pasuese shfaqi një ngadalësim të dukshëm të ritmit të rritjes 
së kredisë dhe raporti i saj ndaj PBB-së qëndron aktualisht rreth nivelit 
36%. Po kështu, kreditimi në Shqipëri pati tendenca të forta euroizimi 
në periudhën para krizës, ku afërisht tre nga katër kredi ishin në valutë, 
ndërkohë që kjo tendencë ka shfaqur një përmirësim të dukshëm në 
periudhën vijuese ku raporti i kredisë në lekë ndaj totalit arriti rreth nivelit 
40%. Së fundi, trajektorja e kredive me probleme ka pasur një ecuri të 
ngjashme me vendet e rajonit. Periudha pas krizës u shoqërua me një 
rritje të shpejtë të këtyre kredive; raporti i tyre ndaj kredisë totale kulmoi 
rreth nivelit 25% në vitin 2014 dhe ka ndjekur më pas një tendencë të 
qartë rënëse. 

Nga ana tjetër, sistemi financiar në Shqipëri ka dhe specifikat e veta. 
Një tipar pozitiv që vlen të përmendet është fakti se aktiviteti i sektorit 
bankar në Shqipëri bazohet në burimet e brendshme të financimit. 
Aktualisht, raporti i kredive ndaj depozitave luhatet rreth nivelit 50% dhe 
sektori bankar karakterizohet nga një situatë e lartë likuiditeti, sidomos në 
valutë. Ky tipar ka mbrojtur Shqipërinë nga luhatjet e flukseve financiare 

Gra�k 27 Situata e likuiditetit të sektorit bankar

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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botërore. Në ndryshim nga shumë vende të rajonit, tërheqja e fondeve 
bankare nga Shqipëria ishte sporadike dhe relativisht e kufizuar. Po 
kështu, niveli i lartë i investimeve në vend është mbështetur në një masë 
të konsiderueshme nga investimet e huaja direkte. Në periudhën pas 
krizës, këto investime janë luhatur rreth nivelit 8% të PBB-së dhe kanë 
përbërë një amortizues të ndjeshëm të ngadalësimit të kredisë bankare. 

•	 Së	 fundi,	 Raporti	 i	 Tranzicionit	 paraqet	 disa	 sugjerime	 konkrete	
për ristrukturimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të sistemit financiar. 
Ndër të tjera, ky sistem duhet të diversifikohet më tej në terma 
të segmenteve dhe produkteve të tij, si dhe duhet të bazohet më 
shumë në kursimet e brendshme. Gjithashtu, sektori bankar dhe 
bizneset duhet të tregohen më racionalë në strategjitë e tyre 
financiare. 

Natyrisht që këto sugjerime përbëjnë edhe kontributin më të rëndësishëm 
të këtij Raporti. Duke mos dashur t’i paraprij këtij diskutimi, dëshiroj 
të theksoj se Shqipëria ka ndërmarrë disa hapa të rëndësishëm për 
rritjen e kursimeve të brendshme si: reformën e sistemit të pensioneve; 
reformën e sektorit energjetik e shoqëruar me uljen e subvencioneve 
të tij fiskale dhe rikthimin në një trajektore rënëse të borxhit publik. Po 
kështu, si autoritet monetar dhe institucion mbikëqyrës e rregullator i 
sistemit bankar, Banka e Shqipërisë ka marrë hapa konkretë për nxitjen 
e kërkesës dhe ofertës për kredi. Këto masa kanë synuar uljen e kostos 
së financimit, trajtimin e kredive me probleme, prezantimin e normave 
më të kujdesshme mbikëqyrëse ndaj kreditimit në valutë dhe nxitjen 
e ristrukturimit të kredive. Gjithashtu, ne ju kemi tërhequr vëmendjen 
bankave dhe bizneseve se strategjitë e tyre të biznesit duhet të jenë më 
racionale dhe më largpamëse. 

Nga ana tjetër, segmenti i tregjeve kapitale vazhdon të mbetet i 
paeksploruar. Zhvillimi i këtij segmenti, në nivel lokal por edhe rajonal, 
vazhdon të frenohet nga mungesa e ekspertizës dhe e kulturës financiare, 
nga standardet jo të mjaftueshme të transparencës dhe të mirëqeverisjes 
së bizneseve. Tregjet kapitale mund të ofrojnë një platformë alternative 
për financimin e projekteve të biznesit, aq më tepër nëse këto tregje do 
të arrinin të tërhiqnin interesin e aktorëve të mëdhenj të tregut financiar 
botëror. 

Të dashur miq, dëshiroj ta mbyll, duke thënë edhe dy fjalë për rolin 
e pazëvendësueshëm që ka pasur BERZH-i në procesin e tranzicionit 
shqiptar. 



- 139 -

Kapitulli V - Fjalime dhe prezantime në konferenca 

3. BerZH-i dhe tranzicioni shqiptar 

Përtej funksionit konsultativ që parashtrova më sipër, BERZH-i ka dhënë 
një kontribut të rëndësishëm edhe në mbështetjen konkrete me investime 
financiare në fusha kyçe të ekonomisë. Sipas të dhënave të fundit, 
BERZH-i ka investuar në ekonominë shqiptare rreth 940 milionë euro 
nëpërmjet 70 projekteve, në fusha të tilla si: infrastruktura (me rreth 34% 
të totalit); energjia (me rreth 28%); zhvillimi i infrastrukturës financiare (me 
rreth 23%); si dhe projekte të ndryshme në fushën e industrisë, tregtisë 
dhe agrobiznesit (me rreth 15%). Përfitues të këtyre projekteve kanë 
qenë si sektori publik ashtu edhe ai privat. 

Në veçanti, dëshiroj të nënvizoj se linja e garancisë që kjo bankë i 
ka ofruar Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në Shqipëri përbën një 
rrjetë shtesë sigurie për gjithë sistemin tonë financiar dhe ka ndihmuar së 
tepërmi në funksionimin normal të tij. 

Ju falënderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të ndjekim prezantimin e Raportit!
 





Kapitulli vi 
ceremoni Prezantimi dhe 

inauGurimi 

Ceremonia e inaugurimit të 
ndërtesës së rikonstruktuar dhe 
Muzeut të Bankës së Shqipërisë

Në	datën	30	tetor	2015,	Banka	e	Shqipërisë	organizoi	ceremoninë	e	inaugurimit	të	
ndërtesës së saj të rikonstruktuar dhe çeljes së Muzeut të Bankës së Shqipërisë. Kjo 

datë simbolike përkonte dhe me 77-vjetorin e inaugurimit të parë të ndërtesës në 
vitin	1938.

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko mirëpriti në këtë ceremoni 
Kryeministrin e Shqipërisë, guvernatorë dhe përfaqësues të lartë të bankave 

qendrore të rajonit, trupin diplomatik të akredituar në Shqipëri, anëtarë të kabinetit 
qeveritar, deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, titullarë të institucioneve të pavarura të 

vendit, përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare financiare, drejtorë të bankave 
tregtare dhe institucioneve të tjera financiare që operojnë në vend, përfaqësues të 

medias dhe të shumë institucioneve të fushës së arkitekturës, historisë dhe kulturës, 
koleksionistë shqiptarë e të huaj, si dhe ish-punonjës të Bankës së Shqipërisë.

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	ceremoninë	e	inaugurimit	të	ndërtesës	së	rikonstruktuar	dhe	Muzeut	të	
Bankës	së	Shqipërisë,	30	tetor	2015
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Fjala e Guvernatorit Sejko në 
ceremoninë e inauGurimit të 

ndërteSëS Së rikonStruktuar dhe 
muzeut të BankëS Së ShqipëriSë

- 30 tetor 2015 -

 
I nderuar z. Kryeministër,
Të nderuar zotërinj ministra,
Të nderuar shkëlqesi ambasadorë, 
Të nderuar miq dhe kolegë, 

Mirë se keni ardhur!

Ndjehem veçanërisht i privilegjuar 
t’ju uroj mirëseardhjen në 
ceremoninë e përurimit të ndërtesës 
së Bankës së Shqipërisë dhe të 
Muzeut të saj. Prania juaj në këtë 
holl nxjerr në pah vlerësimin e madh 
mbi rolin dhe rëndësinë e veçantë 
të këtij institucioni në ruajtjen e 
ekuilibrave makroekonomikë dhe të 
stabilitetit financiar të vendit. 

Godina që inaugurojmë sot, përbën 
padyshim një nga arritjet më të 
spikatura arkitektonike në Shqipëri. Siç mund ta shikoni edhe vetë, sot 
kemi një godinë të standardeve bashkëkohore, e cila njëkohësisht ruan 
të paprekur elementet kryesore të rrymës së cilës i përket: racionalizmit. 
Volumet e mëdha, simetria dhe linjat e forta në fasada janë në harmoni 
me godinën moderne që i është bashkangjitur tashmë asaj tradicionale. 
Puna plot pasion e arkitektit Morpurgo, e finalizuar në vitin 1938, është 
pasuruar më tej nga projekti interesant i profesor Petreschi-t, zbatimi i të 
cilit ka sjellë godinën që shohim sot.

Në aspektet strukturore, mekanike, teknike, ndërtesa është përditësuar 
me teknologjitë më të fundit të fushave përkatëse, duke garantuar 
plotësisht zbatimin e standardeve bashkëkohore në lidhje me kushtet e 
punës së personelit.

“Godina që inaugurojmë 
sot, përbën padyshim një 

nga arritjet më të spikatura 
arkitektonike në Shqipëri. 
Siç mund ta shikoni edhe 

vetë, sot kemi një godinë të 
standardeve bashkëkohore, 
e cila njëkohësisht ruan të 

paprekur elementet kryesore 
të rrymës së cilës i përket...”



Kapitulli Vi - Ceremoni prezantimi dhe inaugurimi

Nga pikëpamja funksionale, ajo mundëson kryerjen e aktiviteteve të 
natyrës parësore, përfaqësuese dhe ndihmëse. Ajo është e pajisur me 
salla mbledhjesh, sallë konference, si dhe me ambiente të tjera të natyrës 
sociale dhe edukative.

Përfitoj nga rasti të falënderoj Profesor Petreschi-n për idenë dhe realizimin 
e kësaj bashkëjetese të natyrshme mes godinës së re dhe asaj të vjetër. 
Përurimi i ndërtesës ishte rasti më i mirë për të përuruar edhe një tjetër 
jubile modest të punës tonë në këto vite. Ashtu siç është traditë kudo në 
botë, më në fund edhe Banka e Shqipërisë do të ketë muzeun e saj, të 
cilin zyrtarisht po e çelim sonte. Në thelb të muzeut qëndron paraja, në 
të gjitha dimensionet e saj. Aty janë pasqyruar jo vetëm transaksionet 
fizike dhe roli i saj në periudha të ndryshme të zhvillimit ekonomik të 
vendit, por edhe forma se si ky aset i çmuar ka evoluar fizikisht, nga 
forma e çuditshme që ajo kishte në lashtësi, tek sofistikimi i saj përgjatë 
shekujve, deri në formën e sotme të dukshme dhe atë të padukshme 
përmes transaksioneve dixhitale. 

Megjithatë, ky nuk është vetëm një muze monedhe, prandaj dhe ne e kemi 
quajtur Muzeu i Bankës së Shqipërisë. Banka e Shqipërisë është banka 
qendrore e vendit dhe ajo ka një mision të rëndësishëm për të përmbushur. 
Besoj se çdo grup-moshë apo grup interesi do të gjejë në të, fakte dhe 
informacion interesant në lidhje me të shkuarën dhe të tashmen e monedhës 
shqiptare. Për më tepër, në mënyrë të stilizuar do të gjeni edhe informacione 
të tjera interesante që lidhen me sistemin bankar, me funksionet e Bankës së 
Shqipërisë, me instrumentet që ajo përdor dhe sigurisht edhe me të ardhmen 
evropiane të vendit, përfshirë dhe integrimin monetar të tij. 
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Të nderuar pjesëmarrës,

Inaugurimi i ndërtesës dhe muzeut 
përkon me një situatë sfiduese për 
ekonominë e brendshme dhe atë të 
jashtme. Banka e Shqipërisë, duke 
qenë plotësisht e përgjegjshme për 
misionin e saj, do të vazhdojë të 
jetë një zë i besueshëm në analizën 
dhe vendimmarrjen e rëndësishme 
ekonomiko-financiare të vendit. 
Për ne mbetet shumë i rëndësishëm 
stabiliteti ekonomik dhe financiar i 
vendit. Siç u trajtuan gjerësisht edhe 
në Konferencën e sotme, objektivat 
tanë afatshkurtër dhe afatgjatë 
janë të orientuar drejt gjallërimit 
të aktivitetit ekonomik të vendit, 
stabilitetit të çmimeve dhe shëndetit 
financiar të sistemit bankar. 

Krijimi i premisave bashkëkohore të punës dhe të mendimit shkencor 
përbëjnë një ndihmë më shumë në përmbushjen me sukses të misionit 
kushtetues të Bankës së Shqipërisë. Përpara se ta mbyll këtë fjalë të 
shkurtër mirëseardhjeje, e shoh të arsyeshme të bëj disa falënderime: 

•	 Dëshiroj	ta	nis	me	Bankën	Qendrore	Evropiane	dhe	Bankën	e	Italisë	
për ndihmesën që kanë dhënë në faza të caktuara të konsultimit 
dhe përzgjedhjes së projektit fitues. 

•	 Përfitoj	nga	rasti	të	falenderoj	të	gjithë	bashkëpunëtorët	e	jashtëm	
si dhe institucionet publike të fushës, të cilët me ndihmesën e tyre 
mundësuan përfundimin në kohë dhe me cilësi të muzeut. 

•	 Mirënjohje	të	veçantë	do	t’i	drejtoj	të	gjithë	punonjësve	të	Bankës	
së Shqipërisë që punuan me përkushtim dhe dhanë kontributin e 
tyre për realizimin e këtyre projekteve. 

•	 Jam	 i	 bindur	 që	 kjo	 godinë	 do	 të	 jetë	 një	 burim	 motivimi	 dhe	
prosperiteti si për ne, ashtu dhe për brezat që do të vijnë. 

“Inaugurimi i ndërtesës 
dhe muzeut përkon me 
një situatë sfiduese për 
ekonominë e brendshme 

dhe atë të jashtme. Banka 
e Shqipërisë, duke qenë 

plotësisht e përgjegjshme 
për misionin e saj, do të 
vazhdojë të jetë një zë i 
besueshëm në analizën 
dhe vendimmarrjen e 

rëndësishme ekonomiko-
financiare të vendit...”

“Jam i bindur që kjo godinë do të jetë një burim motivimi dhe 
prosperiteti si për ne, ashtu dhe për brezat që do të vijnë...”





Kapitulli vii 
interVista

•	 Intervistë	e	Guvernatorit	Sejko	për	Zërin	e	Amerikës,	23	prill	2015
•	 Intervistë	e	Guvernatorit	Sejko	për	televizionin	Top-Channel,	28	qershor	2015	
•	 Intervistë	e	Guvernatorit	Sejko	për	televizionin	Klan,	16	korrik	2015	
•	 Intervistë	e	Guvernatorit	Sejko	për	emisionin	“Ekopolitikë”,	OraNews,	6	tetor	2015
•	 Intervistë	e	Guvernatorit	Sejko	për	emisionin	“5	pyetje	nga	Babaramo”,	Report	TV,	2	nëntor	2015
•	 Intervistë	e	Guvernatorit	Sejko	për	Vizion	Plus,	26	nëntor	2015	
•	 Intervistë	e	Guvernatorit	Sejko	për	gazetën	Shqip,	14	dhjetor	2015
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interviStë e Guvernatorit Sejko 
për zërin e amerikëS

- 23 prill 2015 -
 

pyetje: Doja ta nisja këtë intervistë me një pyetje mbi problemet 
ekonomike me të cilat përballet vendi. Duket se rritja ekonomike vitin e 
kaluar ishte në nivelin 1.89%, nga objektivi 2.1%, pra një rritje jo në 
nivelin e duhur. Cilat janë problemet sipas jush?

Guvernatori: Së pari ju falënderoj për këtë ftesë për intervistë në studion 
tuaj. Është e vërtetë se rritja ekonomike e vitit të kaluar në Shqipëri, 
ishte në nivelin 1.9 apo 1.89%. Por nuk ka rëndësi saktësisht në presje 
dhjetore, se sa e lartë ka qenë kjo rritje. E rëndësishme është që rritja 
ekonomike e vitit 2014, ishte më e lartë se ajo e vitit 2013. Ne kemi 
pasur një rritje ekonomike prej 1.4% në vitin 2013 dhe këtë vit kishim 
parashikuar si Bankë e Shqipërisë një rritje në nivelin 1.8%, ndërkohë 
që qeveria shqiptare dhe FMN-ja kishin parashikuar një rritje te 2%. 
Pavarësisht nga diferenca e vogël, kjo shifër tregon që viti 2014 shënoi 
një rritje ekonomike progresive në krahasim me vitin 2013 dhe kjo është 
një shenjë e mirë për ekonominë shqiptare. Parashikimet për vitin 2015 
janë për një rritje më të lartë. Ne presim që ajo të jetë më e madhe se 
vitin e kaluar. Por ka shumë faktorë dhe probleme komplekse, të cilët 
ndërthuren me rritjen ekonomike.

pyetje: FMN-ja me sa di parashikon një rritje prej 3%, ndërsa BERZH-i 
me 2.5%. Cila është shifra juaj dhe ku mendoni se do të mbështetet 
kjo rritje?

Guvernatori: Sikurse e theksova, edhe ne parashikojmë të kemi një rritje 
më të lartë. Nuk ka rëndësi nëse është 2.8 apo 3.2%. E rëndësishme 
është që trendi i rritjes të jetë pozitiv. Dhe Banka e Shqipërisë gjithashtu, 
njëlloj si FMN-ja dhe në bashkëpunim me FMN-në parashikon një rritje 
prej 3% në vitin 2015. Por ekonomia shqiptare përballet me shumë sfida 
dhe vështirësi, sikundër përballen vendet e tjera të rajonit. Aktualisht, ne 
kemi probleme, si çdo vend i rajonit, që lidhen me klimën e investimeve, 
besimin e konsumatorit dhe nivelin e konsumit. Pak a shumë problemet 
që sot janë në ekonominë greke nuk mund të mos transmetohen dhe në 
ekonominë shqiptare. Ky është një element që mund të ketë një impakt 
negativ në rritjen e ekonomisë shqiptare gjatë vitit 2015.
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Gjithashtu, ekonomia shqiptare ka pasur një impakt jo pozitiv dhe nga 
niveli i ulët i financimit, niveli i ulët i kreditimit. Ne presim që gjatë vitit 
2015 të kemi një nivel më të lartë financimi të ekonomisë shqiptare. Pra, 
bankat dhe sistemi bankar të jenë më aktive. Do të jetë një faktor që do 
të japë një impakt shumë pozitiv në rritjen ekonomike…

pyetje: Doja të ndërhyja këtu. Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë 13 
herë për të ulur normën e interesit, me qëllim nxitjen e kreditimit 
të ekonomisë. Megjithatë kjo nuk ka ndodhur. Çfarë rruge do të 
zgjidhni ju?

Guvernatori: Është e vërtetë. Banka e Shqipërisë ka ulur disa herë 
me radhë, gjatë vitit 2014, normën bazë të interesit. Kjo ka qenë në 
përputhje me politikën dhe strategjinë e Bankës së Shqipërisë për një 
politikë monetare lehtësuese. Ne do të vazhdojmë ta mbajmë këtë 
politikë dhe gjatë vitit 2015. Vërtet nuk ka pasur një rritje të kreditimit në 
nivele të larta, por është për t’u theksuar se kemi pasur rritje të kreditimit 
gjatë vitit 2014. Kjo rritje ka qenë në nivelin 4.6%. Dhe kjo rritje ka 
ardhur sigurisht si rezultat i politikës monetare lehtësuese të Bankës dhe 
uljes së normës së interesit në nivelin më të ulët historik prej 2%.

pyetje: A është kjo një tendencë e qëndrueshme apo sezonale…?

Guvernatori: Kjo është një tendencë e qëndrueshme në afat të gjatë. 
Mund të jetë sezonale në aspektin e tremujorit të parë të vitit 2015, 
ku nuk kemi një rritje të lartë sa pritshmëria. Kjo ndodh normalisht në 

Gra�k 28. Ecuria e kredisë së re dhe mesatarja rrëshqitëse eksponenciale e ponderuar e kredisë së re, 
(alpha=0.03)
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çdo fillim viti, po të shikosh historikun e rritjes së kreditimit dhe rritjen 
ekonomike në vite. Vetë bizneset dhe bankat nuk janë shumë proaktive 
në financime në fillim viti, pasi kjo është periudhë që përkon dhe me 
mbylljen e bilanceve. Përgjithësisht, mesi dhe sidomos gjashtëmujori i 
dytë i vitit gjithmonë shoqërohen me një rritje më të lartë si të kreditimit 
dhe të rritjes ekonomike.

Por le të rikthehemi te politika monetare dhe norma e interesit, për t’iu 
përgjigjur më saktë pyetjes tuaj. Rritja ka qenë diku te 4.6%, por në 
rast se Banka e Shqipërisë nuk do të kishte ndjekur politikën e saj me 
uljen e normës bazë të interesit, ne do të kishim pasur një nivel edhe 
më të ulët të kreditimit dhe do të kishte pasur një ndikim edhe më të ulët 
në rritjen e ekonomisë shqiptare. Është për t’u theksuar se instrumenti i 
uljes së normës bazë të interesit, si metodë konvencionale që Banka e 
Shqipërisë ka përdorur, ka pasur efekt vetëm në portofolin e kredisë në 
lekë dhe jo të asaj në euro. Shqipëria është një ekonomi e euroizuar 
dhe teprica më e lartë e kredisë konsiston në portofolin në euro. Por një 
element mjaft pozitiv për t’u theksuar është se pesha e kredisë në lekë 
ka ardhur duke u rritur dhe po shkon drejt një raporti 50 me 50 me 
portofolin e kredisë në euro dhe po rritet. Është një element shumë pozitiv 
me ndikim jo vetëm në rritjen e ekonomisë në monedhën vendase, por 
shmang dhe rrezikun e këmbimit valutor në kreditë me probleme të cilat 
sot janë shumë problem.

pyetje: Le të flasim pak për kreditë e këqija. Shlyerja e detyrimeve të 
prapambetura ndaj biznesit, pritej të jepte efekt në rënien e kredive të 
këqija. Por diçka e tillë nuk u verifikua. A keni ju të dhëna se sa për 
qind e parave që u shkuan bizneseve, i kaluan bankave për shlyerjen 
e kredive të këqija?

Guvernatori: Sigurisht që ne kemi të dhëna. Banka e Shqipërisë ka bërë 
analizat e saj për pjesën e shlyerjes së detyrimeve të prapambetura. 
Është fakt, sikurse ju e thatë, se shlyerja e këtyre detyrimeve nga qeveria 
kundrejt bizneseve të mëdha nuk ka pasur efekt të ndjeshëm në uljen 
e kredisë me probleme. Por duhet të jemi të vetëdijshëm se në rast se 
nuk do të ishte bërë shlyerja e këtyre detyrimeve, atëherë kreditë me 
probleme do të ishin në nivel shumë më të lartë. Ajo që ka ndodhur është 
se bizneset kanë pasur shumë detyrime dhe nevoja shumë të larta për 
likuiditet. Dhe duhet thënë se shlyerja e këtyre detyrimeve ka qenë një 
hap shumë pozitiv, që i ka dhënë frymëmarrje biznesit pavarësisht nga 
ndikimi që ka pasur në uljen e kredive me probleme.
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Bizneset përmes marrjes së këtyre detyrimeve kanë shlyer mjaft borxhe 
që kanë pasur me njëri-tjetrin dhe me shumë nënkontraktorë të tjerë. 
Kjo ka përmirësuar klimën e biznesit dhe sigurisht që një pjesë e këtyre 
detyrimeve ka shkuar dhe për uljen e kredive me probleme në banka. 
Shlyerja e detyrimeve ka përmirësuar bilancet e bizneseve, i ka bërë ato 
më të mundshme për të përfituar kredi nga bankat dhe në vazhdimësi ky 
është një faktor pozitiv që do të ndikojë për bashkëpunimin mes bankave 
dhe biznesit. Ne jemi duke bashkëpunuar me qeverinë shqiptare në 
drejtim të të gjithë faktorëve dhe elementeve që do të ndikojnë në uljen 
e kredive me probleme.

pyetje: Pas misionit të fundit të FMN-së, ju dhe ministri i Financave u 
angazhuat për të marrë hapa konkretë për masa që duhen marrë për 
uljen e kredive të këqija. Si është situata?

Guvernatori: Ka një nismë shumë serioze nga ana e Bankës së 
Shqipërisë në bashkëpunim me qeverinë shqiptare dhe Ministrinë e 
Financave për të trajtuar problemin e kredive me probleme. Kemi një 
shifër të konsiderueshme pavarësisht se sot është në rënie. Është në 
nivelin 22.5% nga 25% që ka 
qenë. Pra, trendi është në rënie 
dhe ky është një element shumë 
pozitiv. Ne synojmë që ta ulim 
dhe më tepër, pasi kreditë me 
probleme dëmtojnë klimën e 
biznesit dhe frenojnë bankat në 
drejtim të kredidhënies e që do 
të ndikonte më pas dhe në rritjen 
ekonomike. Banka e Shqipërisë 
në bashkëpunim me qeverinë 
shqiptare dhe Ministrinë e 
Financave po harton një plan 
konkret masash për të ndihmuar 
bankat dhe për të trajtuar të 
gjitha problemet që pengojnë në 
performancën e kredive dhe në shlyerjen e kredive me probleme. Ne 
kemi pasur takime intensive me drejtuesit ekzekutivë të bankave të nivelit 
të dytë, si unë dhe ministri i Financave. Kemi dhënë të gjithë mbështetjen 
dhe ndihmën tonë për të gjitha problemet që kanë në raport me anën 
ligjore dhe rregullative. Ndërkohë, ne presim nga vetë bankat që të jenë 
më proaktive në drejtim të trajtimit të portofoleve të kredive me probleme. 
Praktikisht ka një plan masash që lidhet me ristrukturimin e kredive, me 

“Banka e Shqipërisë në 
bashkëpunim me qeverinë 
shqiptare dhe Ministrinë 
e Financave po harton një 

plan konkret masash për të 
ndihmuar bankat dhe për të 
trajtuar të gjitha problemet 

që pengojnë në performancën 
e kredive dhe në shlyerjen e 

kredive me probleme.”
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fshirjen e tyre nga bilancet. Por në këtë aspekt, një rol të rëndësishëm ka 
dhe sistemi ligjor dhe Ministria e Drejtësisë. Në raport me ekzekutimin 
e kolateraleve, ligji është ndryshuar, por shpeshherë ne shohim që rastet 
problematike mbeten në gjykata dhe ka një shtyrje në afate kohore, 
të cilat ndikojnë negativisht në kthimin e cash-it në bankat e nivelit të 
dytë. Në raport me gjithë këto probleme, në bashkëpunim me Ministrinë 
e Financave dhe FMN-në në muajin qershor do të organizojmë një 
forum të posaçëm, ndërsa në muajin shtator do të hartojmë një program 
strategjik për ta trajtuar këtë problem, me synimin për ta zgjidhur. 

Duhet pasur parasysh se pavarësisht të gjithë hapave të ndërmarrë nga 
Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave, elementi kryesor që do 
të ndikojë në uljen e kredive me probleme, është rritja e kredisë në 
ekonomi, pasi kreditë me probleme janë në raport me totalin e kredisë 
së dhënë. Në rast se do të kemi frymëmarrje, do të kemi financim e 
proaktivitet nga bankat e nivelit të dytë në drejtim të kredidhënies, 
atëherë dhe niveli i kredive me probleme do të bjerë. Duke përfshirë 
dhe masat e marra, natyrisht që kreditë me probleme nuk do të jenë 
më një problem në sistemin financiar shqiptar. Ajo që presim e që ne 
kërkojmë dhe synojmë, është që bankat të jenë proaktive në kreditim, 
por një kreditim të matur, të rregulluar dhe të mirëmonitoruar. 

pyetje: A e ka luajtur Banka rolin e saj në monitorimin e këtyre kredive?

Guvernatori: Patjetër, Banka e Shqipërisë ka luajtur rolin e saj dhe 
vazhdon ta luajë përmes mbikëqyrjes bankare por dhe përmes 
funksioneve dhe njësive të tjera të Bankës së Shqipërisë, sikundër janë 
politika monetare, stabiliteti financiar, analiza dhe statistikat e saj. Ky 
është një problem më i gjerë se sa Shqipëria. Nga takimet që ne kishim 
në mbledhjen e pranverës në FMN, u prezantuam dhe pamë që nuk 
është vetëm Shqipëria, por të gjitha vendet e rajonit, që përballen me të 
njëjtat problematika dhe situatë. Kreditë me probleme nuk janë vetëm një 
problem rajonal por dhe mbarëbotëror në ditët e sotme, që shoqërohen 
me elementet e krizës dhe Shqipëria nuk është një vend imun. Duke qenë 
në kufi me shtete që kanë problematikat e tyre, problemet reflektohen 
pastaj si në gjendjen e import-eksporteve dhe në gjendjen e bizneseve.

pyetje: Duke qenë se jemi te problematika e vendeve fqinje. Gjendja 
financiare në Greqi vazhdon të jetë shqetësuese për Bashkimin 
Evropian. Ende nuk është arritur një marrëveshje. A jeni të përgatitur 
ju për skenarin e mundshëm të daljes së Greqisë nga Eurozona dhe si 
pritet që kjo të ndikojë te bankat greke që funksionojnë në Shqipëri? 
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Guvernatori: Ne padyshim jemi të përgatitur për çdo skenar të mundshëm. 
Ne nuk do të donim që Greqia të dilte nga Eurozona, po të marrim 
skenarin më të keq. Megjithatë, është detyra jonë të jemi të përgatitur 
për çdo skenar. Ky është një ndër rolet dhe detyrat kryesore të bankës 
qendrore si institucion rregullator dhe ligjvënës në sistemin financiar. Ka 
kohë që Banka e Shqipërisë analizon të gjithë skenarët e mundshëm për 
të qenë të përgatitur në rast daljeje të Greqisë nga Eurozona.

Do të theksoja se kriza greke ka kohë që ka filluar dhe ekonomia 
shqiptare i ka marrë goditjet dhe efektet negative që disa vite më parë. 
Praktikisht kemi një rënie të remitancave, e kemi pritur këtë, sikurse 
dhe niveli i lartë i papunësisë në ekonominë greke ka ndikuar që një 
pjesë e emigrantëve shqiptarë të kthehen. Nga ana tjetër, në raport me 
nivelin e importeve dhe eksporteve, Shqipëria vërtet ka një nivel të lartë 
investimesh të huaja nga Greqia, por niveli i eksporteve të ekonomisë 
shqiptare drejt asaj greke është i ulët, pra është vetëm 3%. Ky është një 
faktor pozitiv që tregon se jemi të mbrojtur deri diku në nivelin ekonomik, 
kundrejt eksporteve në ekonominë greke. Çka është më i ndjeshëm, 
është sistemi bankar dhe financiar. Ne kemi tre banka greke që veprojnë 
në Shqipëri. Dua të theksoj për të qenë i sinqertë dhe i saktë, jo për të 
dhënë mesazh pozitiv, por për të thënë atë që është reale. Këto banka 
janë të mirëkapitalizuara dhe kanë shtuar kapital nga mëmat e tyre 
gjatë viteve të fundit. Kanë një normë mjaftueshmërie kapitali në nivelin 
17%, që është shumë më e lartë se ç’është niveli i kërkuar nga Banka e 
Shqipërisë dhe kanë tepricë likuiditeti. Pra dy elementet bazë të sigurisë 
në këto banka janë shumë të qëndrueshëm dhe në nivele shumë të mira. 
Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë ka marrë masa që...

pyetje: Sipas shtypit, ju i keni bërë thirrje këtyre bankave të mos jenë 
shumë të ekspozuara…

Guvernatori: Jo, nuk u kemi bërë një thirrje të tillë. Bankat greke ashtu 
si dhe bankat e tjera të huaja që veprojnë në Shqipëri kanë portofolet 
e tyre të investimit si në kredidhënie ashtu dhe në vendosje në bankat e 
huaja, pasi teprica e likuiditetit do të vendoset në bankat e huaja, por 
e rëndësishme është që të jenë banka të shteteve të rëndësishme e të 
fuqishme, banka të zonës A. Ne kemi parë dhe monitoruar që bankat 
greke të mos kenë ekspozime në shtetin mëmë, në bankat mëmë, kundrejt 
rrezikut që mund të kenë, dhe ato nuk kanë të tilla. Pra, bankat greke nuk 
kanë vendosje me shtetin mëmë, e para. Janë likuide. Këto vendosje i 
kanë sikurse i kanë dhe bankat e tjera. Ne nuk iu kemi bërë thirrje, sepse 
nuk shikojmë arsye ta bëjmë këtë.
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Nga ana tjetër, kemi marrë masa rregullative, 
që bankat greke të jenë “të izoluara”, imune 
ndaj çdo goditjeje nga kriza greke. Ato 
janë licencuar dhe operojnë në Republikën 
e Shqipërisë si banka më vete dhe çdo 
përkeqësim në ekonominë greke, përveç 
faktorëve të besimit të depozituesve, nuk 
do të kishte ndikim real tek to, në kushtet 
kur kapitali i tyre është i dedikuar dhe i 
paguar në Shqipëri. Këto banka financohen 
gjerësisht nga depozitat e depozituesve 
shqiptarë dhe biznesin e tyre e kryejnë në 
territorin e Shqipërisë. Për këtë arsye, është 
e rëndësishme të ruhet besimi i depozituesve 
dhe klientëve të këtyre bankave. 

pyetje: Në raportin tuaj të fundit, ju 
prekët çështjen e besimit të bizneseve 
dhe besimit të konsumatorëve që ka 
pësuar rënie si pasojë e gjendjes 
ekonomike dhe financiare të vendit. Si 
e shikoni ju këtë tendencë? A po ecën ekonomia në drejtimin e duhur?

Guvernatori: Ne kemi kryer një vrojtim statistikor, sipas të cilit në 
tremujorin e parë 2015, të dhënat e indeksit të besimit të konsumatorëve 
dhe të biznesit kanë treguar një rënie. Kjo vjen si pasojë e të gjithë 
situatës në rajon, jo vetëm në Shqipëri por në Itali, Greqi dhe më gjerë.

“...kemi marrë masa 
rregullative, që bankat greke 
të jenë “të izoluara”, imune 
ndaj çdo goditjeje nga kriza 
greke. Ato janë licencuar 

dhe operojnë në Republikën 
e Shqipërisë si banka më 

vete dhe çdo përkeqësim në 
ekonominë greke, përveç 
faktorëve të besimit të 

depozituesve, nuk do të kishte 
ndikim real tek to, në kushtet 

kur kapitali i tyre është i 
dedikuar dhe i paguar në 

Shqipëri.”

Gra�k 29. Treguesi i ndjesisë ekonomike (TNE)

Burimi: Vrojtimi i besimit të biznesit dhe vrojtimi i besimit të konsumatorit, Banka e Shqipërisë.
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pyetje: Të flasim për faktorët e brendshëm që kanë ndikuar në këtë besim.

Guvernatori: Në faktorët e brendshëm do të doja të theksoja nivelin e 
eksporteve dhe të importeve dhe nivelin e investimeve të huaja që pastaj 
shoqërohen në punësim. Sigurisht që ne nuk kemi pasur nivelin e duhur të 
investimeve të huaja dhe do të thosha që sfida e ekonomisë shqiptare, e 
qeverisë shqiptare dhe e të gjithë faktorëve të tjerë rregullatorë institucionalë 
në Shqipëri është kundrejt tërheqjes së investimeve të huaja. Pasi nëse do 
të kemi nivel më të lartë të investimeve, do të rritet punësimi, do të rritet 
ekonomia dhe financimi, dhe rrjedhimisht edhe besimi i konsumatorit. Nga 
anketimet e kryera kemi parë që të dhënat janë të ulëta për tremujorin e 
parë, por pritshmëritë sidomos nga ana e biznesit janë pozitive për pjesën 
e mbetur të vitit 2015. Është shumë e rëndësishme të theksojmë dhe duhet 
të jemi të vetëdijshëm që në drejtim të tërheqjes dhe thithjes së investimeve 
të huaja, rolin kryesor e ka qeveria me reformat strukturore dhe me paketat 
që duhen përgatitur në drejtim të këtij synimi.

pyetje: Jeni dakord me politikat ekonomike që po ndjek qeveria shqiptare?

Guvernatori: Deri tani qeveria shqiptare ka ndjekur disa reforma 
strukturore. Ne jemi të qartë dhe të vetëdijshëm se Shqipëria ka shumë 
probleme dhe nuk mund t’i adresosh të gjitha. Është e pamundur. E 
rëndësishme është që të fillohet nga problemet më kryesore, më 
prioritare dhe reformat e qeverisë shqiptare kanë filluar si nga energjia, 
infrastruktura dhe të tjera që nuk po i përmend. Kanë dhënë efektet e 
tyre pozitive sigurisht. Duhet kohë që edhe reformat të japin rezultate. E 
rëndësishme është që ne jemi në drejtimin e duhur dhe rritja ekonomike 
në vitin 2014 ka treguar se ekonomia shqiptare po shkon drejt rritjes 
sikurse edhe pritshmëritë dhe bashkëpunimi ynë me FMN-në po tregojnë 
që ne mund të kemi rritjen e pritshme. Por e ritheksoj edhe njëherë 
se situata në rajon, situata në Greqi, mund të kishte impaktet e veta 
negative. Eksportet në fillim të vitit kanë shënuar një rënie. Pra normalisht 
që ne përballemi me sfida, përballemi me vështirësi. Duhet të jemi të 
vetëdijshëm që ka elemente dhe faktorë pozitivë që na bëjnë optimistë, 
sikurse ka edhe faktorë që duhet t’i adresojmë. Ne duhet të vazhdojmë 
të përqendrohemi tek reformat strukturore. Banka e Shqipërisë ka qenë 
pjesë e këtyre reformave strukturore, sidomos e asaj në sistemin bankar 
dhe financiar. Kemi përdorur të gjitha instrumentet tona në drejtim të 
lehtësimeve monetare, në drejtim të stimulimit të kreditimit. Por vetëm 
me këto mjete është e pamundur në rast se nuk kryejmë reforma të 
gjithanshme strukturore në ekonominë shqiptare.
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interviStë e Guvernatorit Sejko 
për televizionin top-channel

- 28 qershor 2015 -

Kriza greke nuk na rrezikon!
 
pyetje: Sa është masa e kredive të këqija dhe çfarë efekti po japin ato 
në ekonominë shqiptare? 

Guvernatori: Kreditë me probleme janë pengesë për rritjen e 
kreditimit. Përfaqësojnë një pjesë të portofolit të bankave, e cila është e 
konsiderueshme. Janë 22.8% e totalit të gjendjes së kredive në sistemin 
bankar. Janë mjaftueshëm që të krijojnë një gjendje pesimizmi në 
funksion të kreditimit dhe rritjes ekonomike. 

pyetje: Të enjten u mbajt forumi i tretë financiar. Çfarë u diskutua dhe 
a ishin kreditë e këqija në fokusin e këtij forumi? 

Guvernatori: Pati një diskutim mjaft frytdhënës duke iu referuar të gjitha 
problemeve që lidhen me kreditë me probleme në Shqipëri. 

pyetje: Me çfarë rekomandimesh doli ky forum? 

Guvernatori: Ne dolëm me një plan veprimesh ku u përcaktuan më qartë 
strategjitë për adresimin e problematikave për kreditë me probleme. 
Problematikat konsistonin në ristrukturimin vullnetar të borxhit të kredive 
me probleme. Kjo do të thotë që vetë bankat, në bashkëpunim me 
klientët, të dakordësohen për një ristrukturim të borxhit, në mënyrë që t’i 
japin frymëmarrje biznesit për të vazhduar ecurinë në mënyrë pozitive 
dhe për të shmangur trajtimin e tyre nga gjykatat. Në forum u diskutua 
gjithashtu edhe për kolateralet, për ato raste që janë në pikën e fundit 
dhe nuk kanë shpresë për ristrukturim.

U trajtuan probleme që kanë të bëjnë me fshirjen e kredive nga bilanci 
dhe me trajtimin fiskal të fshirjes së tyre. Ka probleme në shtyrjen e 
rasteve për ekzekutimin e kolateraleve në drejtim të arkëtimit dhe të 
zgjidhjes së problematikës për kreditë me probleme. Ne shpresojmë që 
do të ketë një adresim pozitiv nga sistemi gjyqësor në raport me kreditë 
me probleme. 
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pyetje: Po Greqia, a ka shanse për një zgjidhje të shpejtë? 

Guvernatori: Politika dhe populli grek po ballafaqohen me dy opsione. 
Një opsion është pranimi i ofertës së kreditorëve me planin e masave që 
kanë të bëjnë me pensionet dhe taksat. Opsioni i dytë është mospranimi 
i planit të masave dhe kjo do ta çonte Greqinë në një kolaps politik dhe 
ekonomik. 

pyetje: A kanë arsye qytetarët shqiptarë të jenë të shqetësuar? A do të 
ketë efekt negativ në ekonominë shqiptare, skenari grek? 

Guvernatori: Ndikimet janë dhënë këto 5 vite dhe ndikimi kryesor është në 
aktivitetin e import-eksporteve dhe në rënien e mëtejshme të remitancave që 
do të ishte e papërfillshme, pasi 
kryesisht ato kanë rënë. Dua të 
theksoj që sistemi bankar shqiptar 
është i imunizuar, pasi Banka e 
Shqipërisë prej disa vitesh ka 
marrë disa masa rregullative dhe 
mbikëqyrëse që nga nisja e krizës 
greke për të krijuar një funksionim 
sa më normal të bankave greke 
në vend. Bankat shqiptare me 
kapital grek janë filiale, nuk janë 
degë të bankave greke. Kemi 
marrë masa që nga pikëpamja 
ligjore dhe organizimi i tyre, të 
kenë një pavarësi nga bankat 
mëmë në Greqi. Bankat shqiptare me kapital grek në Shqipëri janë me 
tepricë likuiditeti dhe me tepricë kapitali. Pra, janë të mirëkapitalizuara. 
Raporti i kapitalit për bankat greke është mbi mesataren. Është rreth 17%, 
kundrejt 12% që ne e kemi si kërkesë rregullatore. Gjithashtu, bankat greke 
e kryejnë operimin e tyre pothuajse me 100% depozita të shqiptarëve. 
Duhet theksuar se një situatë mosbesimi nga ana e depozituesve është 
e pranishme, por ne kemi marrë masa që gjendja e likuiditetit të jetë e 
bollshme dhe nuk parashikojmë asnjë problematikë. Mund të ketë dhe 
zhvillime pozitive në ekonominë shqiptare, pasi kthimet e emigrantëve do 
të shoqërohen edhe me flukse kapitali. Kemi vënë re që në fillimet e krizës 
greke ka pasur hyrje të kapitaleve nga Greqia, pasi emigrantët i kanë 
tërhequr kursimet e tyre nga bankat greke, duke i sjellë në ato shqiptare. 
Ky fenomen po vihet re edhe gjatë këtyre ditëve. Ka rritje të depozitave 
në bankat shqiptare nga situata e mosbesimit në Greqi.

“Bankat shqiptare me kapital 
grek në Shqipëri janë me 

tepricë likuiditeti dhe kapitali. 
Raporti i mjaftueshmërisë së 
kapitalit për bankat greke 

është mbi mesataren,  rreth 
17%, kundrejt 12% që ne e 

kemi si kërkesë rregullatore.”
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...situata në Greqi ka 
ndikuar psikologjikisht, 
por jo ekonomikisht dhe 

financiarisht mbi bankat e 
nivelit të dytë. Ne, e kemi 
monitoruar dhe vazhdojmë 
ta monitorojmë situatën 
çdo ditë, dhe kemi vënë 
re një situatë tërësisht 

normale në sistemin tonë 
bankar, pavarësisht nga 

situata në Greqi.

interviStë e Guvernatorit Sejko 
për televizionin klan

- 16 korrik 2015 -

Marrëveshja Greqi – Be ul rrezikun e efekteve të krizës greke 
në Shqipëri
 
pyetje: Zoti Sejko, si paraqitet stabiliteti financiar në vend, duke marrë 
shkas nga zhvillimet më të fundit që po ndodhin në vendin fqinj, 
Greqi? I përmbaheni sërish vlerësimeve të mëparshme, sipas të cilave 
sistemi bankar nuk preket nga kriza greke dhe cilat janë vlerësimet 
tuaja më të fundit? 

Guvernatori: Ne u përmbahemi të 
njëjtave vlerësime lidhur me gjendjen 
e stabilitetit financiar në Republikën 
e Shqipërisë. Stabiliteti financiar 
në vend mbetet i shëndoshë, në 
gjendje të mirëkapitalizuar dhe me 
një tepricë likuiditeti të bankave 
të nivelit të dytë, pavarësisht nga 
situata në Greqi. Sikurse kemi 
theksuar edhe më parë, Shqipëria 
paraqitet me banka të cilat kanë 
tepricë likuiditeti. Në këtë situatë, 
sfida dhe qëllimi ynë, si Bankë 
Qendrore, në bashkëpunim me 
Shoqatën e Bankave dhe me bankat 
e nivelit të dytë, ka konsistuar në 
drejtim të rritjes së kreditimit në 
ekonomi, për të influencuar rritjen 
ekonomike në Shqipëri. Në këtë kontekst, ne kemi konstatuar një situatë 
teprice likuiditeti, e cila është e kundërt me situatën në të cilën ndodhet 
sot Greqia, ku bankat qëndrojnë të mbyllura dhe kanë vendosur 
kufizime mbi kapitalin. Unë do të thosha që situata në Greqi ka ndikuar 
psikologjikisht, por jo ekonomikisht dhe financiarisht mbi bankat e nivelit 
të dytë. Ne, e kemi monitoruar dhe vazhdojmë ta monitorojmë situatën 
çdo ditë, dhe kemi vënë re një situatë tërësisht normale në sistemin 
tonë bankar, pavarësisht nga situata në Greqi. Shpresojmë se kjo do të 
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vazhdojë edhe në ditët në vijim. Ajo çka unë do të theksoja dhe që e 
kemi ndjekur nga media, është lajmi pozitiv mbi arritjen e marrëveshjes 
midis kreditorëve dhe qeverisë së Greqisë. Kjo marrëveshje do t’i japë 
një frymëmarrje jo vetëm bankave dhe sistemit financiar në Greqi, por 
dhe të gjithë shtetit, popullsisë, politikës dhe të gjithë situatës ekonomiko 
– financiare dhe shoqërore në Greqi, pavarësisht masave shtrënguese 
të vendosura. Me sa kemi ndjekur, janë 85 miliardë euro ndihmë për 
Greqinë, nga të cilat 25 miliardë euro do të përdoren për rikapitalizimin 
e bankave. Dje parlamenti grek ka aprovuar këtë marrëveshje dhe nga 
momenti i miratimit në parlamentin grek dhe deri në momentin e miratimit 
në disa nga parlamentet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, BE 
ka vendosur të miratojë një hua ‘urë’ prej 7 miliardë eurosh, në mënyrë 
që t’i japë një frymëmarrje, t’i japë një mbështetje kapitali bankave 
greke. Pra, vëmë re që kemi hapa pozitivë, kemi lëvizje pozitive. E 
rëndësishme është që marrëveshja mes Greqisë dhe kreditorëve u arrit. 
Kjo do të ketë padyshim zhvillime pozitive në krahasim me skenarin e 
“Grexit”. 

pyetje: Kur themi ka vetëm ndikim psikologjik, kemi pasur ndonjë rast 
të qytetarëve që shfaqin frikë apo pasiguri në sistemin bankar? 

Guvernatori: Ne jemi të vetëdijshëm që nga Republika e Shqipërisë 
drejt Greqisë, prej vitesh ka pasur një emigrim të konsiderueshëm. 
Shifra mund të mos jetë e saktë, por mbi 500 mijë shqiptarë jetojnë dhe 
punojnë në Republikën e Greqisë dhe do të ishte naive të thoshim se nuk 
ka ndikim psikologjik. Patjetër që ka, pasi këta njerëz janë në kontakt 
të vazhdueshëm me familjet e tyre dhe ndikimi i situatës ekonomike të 
vështirë në Greqi, reflektohet në opinionin dhe psikologjinë e qytetarëve 
shqiptarë. Gjatë këtyre ditëve, ka pasur disa tërheqje në bankat shqiptare 
me kapital grek dhe transferim drejt bankave të tjera, por këto kanë qenë 
të papërfillshme në raport me situatën e likuiditetit dhe kapitalit që kanë 
këto banka. Me gjithë situatën e këtyre ditëve, këto banka vazhdojnë 
të kenë një gjendje të qëndrueshme dhe me tepricë likuiditeti. Pra, nuk 
ka pasur asnjë lloj kufizimi nga ana jonë mbi tërheqjet apo mbi lëvizjet 
e kapitalit. Ka pasur një mundësi dhe një hapësirë nga ana e bankave 
shqiptare me kapital grek për t’iu shërbyer dhe për të qenë korrekte 
me klientët. Por, e përsëris edhe një herë, arritja e marrëveshjes do ta 
qetësojë situatën e bankave mëma në Greqi dhe kjo do të reflektohet 
edhe në gjendjen e përgjithshme psikologjike në Shqipëri, si dhe në 
aktivitetin e bankave, që është pjesa më delikate dhe që ka lidhje me 
stabilitetin financiar. 
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pyetje: A mendohet se dhe arritja e marrëveshjes mund të përkthehet 
në rikthim të emigrantëve apo në ulje të remitancave? E keni thënë 
edhe në deklaratën tuaj më të fundit se, një nga rreziqet mund të jetë 
në drejtim të tregtisë apo në kthimin e emigrantëve apo në uljen e 
remitancave. Vazhdoni t’i qëndroni kësaj deklarate? 

Guvernatori: Arritja e marrëveshjes është një hap pozitiv. Kjo është e 
padiskutueshme. Ne jemi tepër të kënaqur që është arritur një marrëveshje, 
në radhë të parë për situatën e përgjithshme në Greqi, situatën ekonomike 
dhe financiare atje si dhe për një lehtësim për vetë popullin grek. Premisat 
janë më pozitive dhe kthimet e emigrantëve parashikohet të jenë në nivele 
më të ulëta, nga sa do të ishin nëse nuk do të ishte arritur një marrëveshje. 
Nuk mund të parashikohet saktë nëse do të ketë kthime emigrantësh dhe 
sa do të jetë numri i tyre, nëse situata në Greqi do të përkeqësohet. Ajo 
që duhet theksuar është se kriza në Greqi ka filluar prej 5 vitesh. Gjatë 
këtyre viteve, një numër i konsiderueshëm emigrantësh janë kthyer nga 
Greqia. Natyrisht që mund të ketë një rënie të lehtë të remitancave dhe 
një kthim emigrantësh, por ekonomia shqiptare  është ballafaquar dhe i ka 
marrë goditjet nga kriza greke. Ne parashikojmë që arritja e marrëveshjes 
do të ketë një ndikim pozitiv si në drejtim të stabilitetit të çdo emigranti 
(pavarësisht nëse jeton në Greqi, në Shqipëri apo në ndonjë vend tjetër) 
ashtu dhe përsa i takon ecurisë së remitancave. Megjithatë, ne kemi marrë 
të gjitha masat që të jemi të përgatitur kundrejt rënies së remitancave. 

pyetje: Përsa i përket ecurisë së remitancave, kemi ndonjë shifër për 6 
muajt e parë të këtij viti? 

Guvernatori: Nisur nga të dhënat e tremujorit të parë të vitit 2015, e 
vërteta është se remitancat, në përgjithësi, janë rritur, nuk kanë rënë. Ka 
pasur një rënie të remitancave nga disa shtete, por në përgjithësi ato 
janë rritur. Po kështu dhe hyrjet kapitale kanë regjistruar rritje, kryesisht 
si pasojë e faktit që një pjesë e kapitalit dhe depozitave nga Greqia 
janë kthyer në Shqipëri. Gjendja e depozitave në sistemin bankar në 
Shqipëri, ka treguar rritje të remitancave edhe nga shtete tjera, si Anglia 
apo Gjermania. Pra, nëse do t’i referohemi një periudhe afatshkurtër, 
3-mujore, remitancat në Shqipëri janë rritur dhe në këtë rast kriza greke 
nuk ka pasur asnjë ndikim. Por në një periudhë afatgjatë, duke marrë në 
konsideratë vetëm faktorin “Greqi”, ne parashikojmë që mund të ketë një 
rënie të remitancave. Ky parashikim, mbështetet nga situata e vështirë 
ekonomike dhe financiare në shtetin grek, e cila do të reflektohet më pas 
edhe në një rritje të nivelit të papunësisë dhe sigurisht do të prekë edhe 
emigrantët shqiptarë, pasi papunësia reflektohet në këtë shtresë. 
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pyetje: INSTAT-i para disa ditësh publikoi të dhënat e fundit për 
tremujorin e parë të këtij viti, lidhur me Prodhimin e Brendshëm Bruto, 
ku vlerësohej një rritje me 2.82%. Si e vlerësoni ju këtë shifër? 

Guvernatori: Shifra e rritjes së Prodhimit të Brendshëm Bruto prej 
2.82% është në linjë me parashikimet tona. Parashikimi ynë për rritjen 
ekonomike në nivelin 3% për 2015–ën, i korrektuar së fundmi nga 
misioni i FMN–së në nivelin 2.70%, përputhet plotësisht me këtë nivel 
rritjeje për tremujorin e parë. Kjo është një shifër pozitive, për  Prodhimin 
e Brendshëm Bruto, që tregon se 
ekonomia shqiptare është drejt 
rritjes dhe reformat strukturore të 
ndërmarra nga qeveria shqiptare, 
por dhe reformat financiare që ne 
si Bankë Qendrore kemi ndërmarrë, 
po japin rezultatet e tyre. Nëse i 
referohemi tendencave historike, 
fillimi i vitit është gjithmonë me një 
rritje më të ulët dhe gjysma e dytë e 
vitit ka një rritje më të lartë. Në rast 
se ne do të kishim të njëjtin trend 
historik, rritja ekonomike do të ishte 
mbi nivelin  2.82%, por referuar 
situatës së krizës në Greqi, ne do 
ta monitorojmë me kujdes dhe do 
të shohim se si do të jetë ajo në 

Gra�k 30. Bilanci i të ardhurave parësorë (�ukse neto, në milionë euro) dhe 
dërgesat e emigrantëve (�ukse neto, në milionë euro)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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“Ne kemi premtuar që 
në fillim të vitit, se do të 
rrisim transparencën dhe 
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konsumatorit. Rregullorja 
e re që kemi miratuar, ka 
pasur si synim pikërisht 
uljen e disa komisioneve 

dhe interesave të 
shërbimeve bankare.”
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tremujorët pasues. E rëndësishme është që kemi një fillim të mbarë të 
vitit në drejtim të rritjes ekonomike dhe një arritje të objektivave tanë, si 
rezultat i reformave strukturore, të ndërmarra deri më tani. 

pyetje: A tregon kjo shifër se deri në këto momente ekonomia jonë nuk 
është prekur nga kriza, por vazhdon të rritet sipas parashikimit? 

Guvernatori: Kjo shifër tregon që ekonomia shqiptare është duke ecur 
në drejtimin e duhur dhe pavarësisht nga ndikimi i krizës greke, ne kemi 
regjistruar një rritje prej afro 2.82%. Nëse nuk do të kishim një ndikim 
nga kriza greke, rritja ekonomike do të kishte qenë më e lartë. Pra, me 
gjithë ndikimin e krizës greke, ekonomia jonë vijon të rritet me ritme 
pozitive.

pyetje: Lidhur me ndryshimet e fundit rregullative të bëra nga Banka 
e Shqipërisë, me qëllim përmirësimin e kreditimit dhe mesazhit tek 
kredimarrësi, çfarë do të sjellin këto ndryshime? Si paraqitet kreditimi 
në ekonomi? 

Guvernatori: Kredia në ekonomi ka pësuar një rritje edhe gjatë 
gjashtëmujorit të parë të këtij viti. Ne kemi premtuar që në fillim të vitit, 
se do të rrisim transparencën dhe do të rishikojmë të gjitha kushtet dhe 
kriteret për mbrojtjen e interesave të konsumatorit. Rregullorja e re që 
kemi miratuar, ka pasur si synim pikërisht uljen e disa komisioneve dhe 
interesave të shërbimeve bankare. Ne kemi ulur komisionin e shlyerjes 
së parakohshme për kreditë konsumatore dhe ato hipotekare. Kjo është 
bërë në mënyrë që konsumatorët, pra kredimarrësit shqiptarë, të fitojnë 
nga normat e interesit dhe komisionet. Nga niveli 2%, ne e kemi ulur 
komisionin e shlyerjes së parakohshme të kredive në 1%, dhe në harkun 
e një viti në nivelin 0.5%. Gjithashtu, kemi rishikuar edhe kritere të tjera. 
Kredimarrësit, mund të tërhiqen nga një marrëveshje kredie brenda 
një afati dyjavor në rast se është kredi konsumatore dhe brenda një 
afati njëjavor në rastin e një kredie hipotekare, pa pasur asnjë pasojë. 
Normalisht kemi rishikuar kriteret e marrëveshjes së kredisë midis bankës 
dhe konsumatorit në drejtim të favorizimit të individëve. I gjithë ky rishikim 
rregullator është bërë me qëllim mbrojtjen e interesave të konsumatorëve 
kundrejt shërbimeve bankare. Sigurisht që ka një komision për mbylljen 
e parakohshme të kredive, pasi vetë banka kryen një punë dhe ne 
nuk mund ta zerojmë, por jemi përpjekur të jemi sa më korrektë, sa 
më të drejtë në mbrojtjen e interesave të të dy palëve, por kryesisht të 
konsumatorëve shqiptarë. 
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Gjithashtu, në mbledhjen e fundit të Këshillit Mbikëqyrës, kemi rishikuar 
edhe rregulloren e mjaftueshmërisë së kapitalit të bankave, në drejtim të 
dhënies frymëmarrje bankave të nivelit të dytë, për investimin në letrat 
me vlerë të qeverisë shqiptare në valutë të huaj. Më konkretisht, kemi 
ndryshuar normën e ponderimit, nga 100% në 50%, për t’u dhënë 
mundësi bankave dhe qeverisë shqiptare, të përdorin likuiditetin e tepërt 
në valutë. 
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interviStë e Guvernatorit Sejko 
për emiSionin “ekopolitikë”, 

oraneWS
- 6 tetor 2015 -

 

pyetje: Si do ta vlerësonit gjendjen e ekonomisë shqiptare dhe 
potencialet e rritjes ekonomike për këtë vit? 

Guvernatori: Ekonomia shqiptare gjatë gjashtëmujorit të parë ka pasur 
një rritje rreth 2.8%. Kjo është vlerësuar si një rritje pozitive edhe në 
deklaratat që ne kemi dhënë pas mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës. 
Ndërkohë, presim që edhe në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2015 të 
kemi një rritje të po këtij niveli. 

Gjatë periudhës së verës, Banka e Shqipërisë ka rishikuar parashikimet 
e rritjes ekonomike. Të njëjtin veprim ka ndërmarrë edhe FMN-ja, duke 
rishikuar parashikimin e saj për rritjen ekonomike të vitit 2015 nga 3% 
në 2.7%. Kjo për arsye të faktorëve negativë që ndikojnë nga kriza 
në Greqi, me pasoja të mundshme në aktivitetin e eksport-importeve, 
remitancave dhe në sistemin bankar. 

Ne e kemi monitoruar situatën me kujdes dhe duket se situata politike 
në Greqi ka marrë një zgjidhje pas zgjedhjeve përfundimtare. Paketa 
financiare e ndihmës është aprovuar dhe do të disbursohet dhe rreziqet 
që vijnë nga ekonomia greke shikohen në nivel më të ulët për pjesën e 
mbetur të vitit. 

Ndërkohë, ka pritshmëri pozitive për rritjen e konsumit dhe të investimeve 
të huaja gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2015. Nëse i referohemi 
gjashtëmujorit të parë të vitit, kemi pasur një rritje prej 36% të investimeve 
të huaja në ekonomi dhe të njëjtat pritshmëri kemi edhe për pjesën e 
dytë të tij. 

Ka një stabilitet ekonomik, ka një gjendje pozitive për rritjen ekonomike. 
Sigurisht, këto nuk janë ritmet e pritura të rritjes dhe kjo ka qenë arsyeja 
për të cilën i kemi korrektuar për poshtë parashikimet tona, pasi 
ekonomia po operon nën potencial. Kur ekonomia është nën potencial, 
sigurisht që nuk është rritja e duhur, por ka një anë pozitive: ka potencial. 
Dhe kur ka potencial, ai duhet shfrytëzuar. Shfrytëzimi vjen nëpërmjet 



- 166 -

Kapitulli Vii - intervista

reformave strukturore që ne i përmendim vazhdimisht: reforma strukturore 
të ndërmarra nga të gjithë aktorët, nga qeveria shqiptare, nga Banka e 
Shqipërisë, nga shoqatat e biznesit dhe aktorë të tjerë që operojnë në 
treg, etj. 

Ne, si bankë qendrore, përpiqemi të luajmë rolin tonë maksimal. Në 
radhë të parë në kuadër të ushtrimit të funksioneve tona, ne po ndjekim 
një politikë monetare lehtësuese të shoqëruar me politika stimuluese 
makroprudenciale për sistemin bankar në mënyrë që të influencojmë 
sa më shumë si në drejtim të rritjes ekonomike, ashtu edhe të stabilitetit 
financiar. Gjithashtu përpiqemi të luajmë edhe rolin e koordinatorit 
me qeverinë shqiptare dhe aktorë të tjerë, në mënyrë që të ketë një 
koordinim sa më të mirë në funksion të rritjes ekonomike dhe stabilitetit 
ekonomik gjatë këtij viti dhe në vitet e ardhshme. 

pyetje: Ju përmendët reformat strukturore për t’i dhënë stimul 
ekonomisë. Nisma “antiinformalitet” konsiderohet një prej tyre. Cili do 
të jetë ndikimi në ekonomi? 

Guvernatori: Lidhur me nismën që 
ka marrë qeveria, ne jemi duke 
bërë analiza tona. Këto analiza 
janë në proces dhe nuk kemi ende 
një konkluzion mbi ndikimin që 
do të ketë saktësisht kjo nismë në 
ekonomi. 

Ajo që unë kam deklaruar, por që 
praktikisht dhe teorikisht qëndron, 
është se nisma antiinformalitet në 
hapat e parë ndoshta do të ketë 
një ndikim negativ në ekonomi për 
arsye se ekonomia shqiptare ka 
pasur një nivel shumë të lartë të 
informalitetit. Kjo është e ditur, nuk 
është konfidenciale për ta shprehur. 

Me nisjen e operacionit, shumë 
biznese u mbyllën dhe u vunë në 
radhë për t’u regjistruar, çka tregoi 
se ishin të paregjistruara dhe nuk 
paguanin asnjë lloj tatimi e takse. 

“...nisma kundër 
informalitetit duhet 
të vazhdojë, duhet 

të përkthehet dhe të 
shikohet si një reformë e 
vazhdueshme në mënyrë 

që tregjet të jenë të 
formatuara. Ajo nuk 

duhet të jetë një nismë e 
përkohshme, por të jetë 
e vazhdueshme. Në rast 
se kjo nismë do të jetë 

afatgjatë, pa diskutim që 
efektet në ekonomi do të 
jenë pozitive dhe do të 
shfaqen që nga fillimi i 

vitit tjetër.”
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Kjo periudhë ka qenë periudhë formalizimi në aspektin e regjistrimit, 
por edhe në aspektin e riformatimit të këtyre bizneseve. Ato do të 
ripozicionohen në raport me tregun, në momentin që do të fillojnë të 
paguajnë tatime dhe taksa, prandaj duhet të rishikojnë edhe njëherë 
biznesplanin e tyre lidhur me pagesën e tatimeve. Në këtë aspekt, 
ndoshta në periudhën afatshkurtër do të ketë ndikim negativ, por në 
periudhën afatgjatë do të ketë pa diskutim ndikim pozitiv. 

Informaliteti normalisht prish shumë balanca të tregut dhe nuk i jep 
frymëmarrje ekonomisë. Duket sikur i jep frymëmarrje, duket sikur bizneset 
dhe individët përfitojnë, por në fakt nga krahu tjetër, informaliteti ndikon 
në mungesën e të ardhurave të buxhetit dhe pastaj në mungesën e 
investimeve nga ana e buxhetit. Informaliteti ndikon në krijimin e një 
konkurrence të pandershme, ndikon në deformimin e shumë parametrave 
ekonomikë dhe në mënyrë absolute lufta kundër informalitetit është një 
nga prioritetet dhe gjërat më të rëndësishme që duhej ndërmarrë. E 
ritheksoj, është pozitive që po ndërmerret. 

Gjithashtu, dëshiroj të theksoj se kjo nismë kundër informalitetit duhet 
të vazhdojë, duhet të përkthehet dhe të shikohet si një reformë e 
vazhdueshme në mënyrë që tregjet të jenë të formalizuara. Ajo nuk 
duhet të jetë një nismë e përkohshme, por të jetë e përhershme, e 
vazhdueshme. Në rast se kjo nismë do të jetë afatgjatë, pa diskutim që 
efektet në ekonomi do të jenë pozitive dhe do të shfaqen që nga fillimi 
i vitit tjetër. 

Ky është mendimi im teorik, në një bashkëbisedim me ju, pasi siç ju 
thashë ne po kryejmë studimet tona. Shumë shpejt do të kemi një raport 
vlerësimi shumë të qartë. Për ta përmbledhur, ajo që mund të them është 
se në afat të shkurtër do të kemi një riformatim që mund të japë efekte të 
shkurtra negative, por në afat të gjatë nisma kundër informalitetit do të 
jetë një reformë serioze me efekte pozitive. 

Në raport me sistemin bankar dhe financiar, ne e kemi shprehur 
se lufta kundër informalitetit është shumë e rëndësishme. Ka vite që 
sistemi bankar vuan nga mungesa e disa standardeve në paraqitjen 
e pasqyrave financiare, siç është operimi me dy bilance në dhënien 
e kredive. Nëse bankat do të kishin kërkuar me forcë vetëm bilancin 
fiskal, ato nuk do të kishin qenë në gjendje të jepnin kredi, sepse 
bilanci fiskal nuk pasqyronte të ardhurat reale që kompanitë kishin. 
Sipas bilancit fiskal, ato nuk kishin fitimin e duhur për të justifikuar 
miratimin e kredisë. Ndërsa bilanci real ishte më optimist. Pra kishim 
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një bilanc për tatimet dhe një bilanc për bankën për të treguar realitetin. 
Por edhe ky realitet, sa i certifikuar ishte? Banka përpiqej maksimalisht 
që të kuptonte realitetin, bënte cross-checking, bënte inspektimet e saj 
në biznese, por gjërat nuk ishin kaq të thjeshta për bizneset e mëdha. 
Praktikisht, vetë bankat, sidomos ato që kanë mëmat me origjinë nga 
vendet evropiane, kanë shtrënguar kriteret e rrezikut. Një nga kriteret e 
shtrënguara të rrezikut ka qenë edhe kërkimi i bilancit zyrtar/fiskal. Ka 
kohë që bankat nuk japin kredi me dy standarde, por kjo nga ana tjetër 
ka ndikuar në mosdhënie të kredisë ndaj disa bizneseve që kanë pasur 
të dhëna reale më optimiste. 

pyetje: Kjo ka qenë një nga arsyet që kemi këtë ngërç në kreditim? 

Guvernatori: Janë disa arsye për ngërçin dhe kjo është një ndër arsyet. 
Ngërçi lidhet edhe me kredinë me probleme. Kjo kategori e kredisë 
është një element që rrit pesimizmin në vendimmarrjen e bankave. 

Po flitet shumë, po komentohet shumë. Ne kemi hartuar një plan veprimi 
të koordinuar me qeverinë me qëllim që të luftojmë dhe të adresojmë të 
gjitha elementet që kanë të bëjnë me korrektimin e çështjes së kredive 
me probleme në sistemin bankar. Këto elemente lidhen me nisma 
ligjore, si ligji për falimentin, kodi i procedurës civile, trajtimi i zyrave 
të përmbarimit, me aspekte rregullative të bankës qendrore dhe me 
ekzekutimin e kolateralit që është shumë i rëndësishëm. Ekzekutimin e 
kolateralit ne e përmendëm edhe në takimin me bankat dhe kryeministrin 
që organizuam ditët e fundit. 

Kredia me probleme është shumë e rëndësishme pasi ndikon në optimizmin 
apo pesimizmin e bankave në vendimmarrjen për kredidhënie, por nuk 
është elementi i vetëm. Duhet të jemi të qartë që kredia me probleme nuk 
është elementi i vetëm që pengon kredidhënien, është një nga elementet 
kryesore që ndikon në pesimizmin e vendimmarrjes. Pse e them këtë? 
Bankat kanë likuiditet të lartë, kanë një normë të lartë mjaftueshmërie 
kapitali. Raporti i likuiditetit në Shqipëri, që është një element shumë i 
rëndësishëm, raporti i kredisë me depozitat është në nivelin 55%. Bankat 
kanë 40% të detyrimeve të tyre afatshkurtra si aktive likuide. Ato kanë një 
normë mjaftueshmërie kapitali afër 16%. Që do të thotë se kanë kapital 
të mjaftueshëm. Pra, në këtë situatë, sistemi bankar është i qëndrueshëm, 
likuid dhe në gjendje për të kredituar. Problemi qëndron në kahun tjetër, 
qëndron në një kërkesë të dobët agregate dhe në nivelin e perceptimit 
të riskut që bankat kanë kundrejt bizneseve. 
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pyetje: Bankat kanë pranuar dy bilance për të dhënë kredi. Nënkupton 
kjo që ato kanë qenë pjesë që kanë ushqyer informalitetin dhe ndodhen 
në këtë situatë?
 
Guvernatori: Nuk është vetëm informaliteti shkaktari i kredive me 
probleme. Shkaktari kryesor i kredive me probleme është optimizmi i 
tepruar nga ana e bankave gjatë periudhës së gjallërimit ekonomik në 
vitet 2000-2008. Ekonomia ka pasur një rritje të kreditimit në nivelin 
30–40% të portofolit çdo vit. Praktikisht në çdo shtet që kemi parë 
këto nivele rritjeje, më pas, situata është shoqëruar me nivele të larta të 
kredive me probleme. 

Kjo rritje kaq e madhe, kaq optimiste dhe agresive, do të sillte patjetër 
edhe një problematikë në performancën e kredive. Pra në Shqipëri ka 
pasur një optimizëm të tepruar. Kjo ka ndodhur në të gjitha vendet e 
rajonit dhe në Eurozonë; dhe  Shqipëria nuk ishte një rast i veçuar. Këto 
janë fenomene që ne i hasim në Eurozonë dhe në rajon në mënyrë 
shumë të ngjashme. 

pyetje: Duke pasur parasysh që janë 35 kompani që përfliten se kanë 
pjesën dërrmuese në portofolin e kredive me probleme në Shqipëri, 
a ka ndonjë mundësi që këto para që janë dhënë nga bankat të 
mblidhen? 

Guvernatori: Sigurisht që ka mundësi. Ka shumë mundësi që këto 
para të arkëtohen. Mundësitë lidhen në radhë të parë me bankat për 
të negociuar dhe ristrukturuar këto kredi direkt me këto biznese. Këto 
biznese janë biznese të mëdha që operojnë me më shumë se një bankë 
dhe praktikisht kanë më shumë se një kompani. Dhe situata e këtyre 
bizneseve nuk është njëlloj e mirë ose e keqe në secilën bankë. Në disa 
banka, disa biznese paraqiten më pozitive, në disa janë më negative. 
Kjo do të varet nga negocimi dhe operimi i bizneseve të ndryshme që 
ato kanë me bankat respektive. 

Nisma e Bankës së Shqipërisë, në koordinim edhe me një projekt 
të Bankës Botërore, i cili ka filluar para dy vjetësh, ka qenë për të 
koordinuar sistemin bankar, për të ristrukturuar këto kredi në mënyrë të 
koordinuar që të ketë një zgjidhje sa më të mirë në drejtim të ristrukturimit 
dhe dhënies së frymëmarrjes. 

Në parim, bankat do të duhet të përcaktojnë se cilat kompani dhe 
biznese nuk kanë më të ardhme dhe kolaterali i tyre duhet ekzekutuar, 
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dhe cilat kompani kanë shanse pozitive që mund të vazhdojnë biznesin 
e tyre dhe me to duhet vijuar me ristrukturimin. Për ato raste që bankat 
shikojnë se nuk kanë më të ardhme, duhet të shkojnë për ekzekutim 
kolaterali, pra të drejtohen në gjykatë. Kolaterali në fakt ekzekutohet 
edhe pa shkuar në gjykatë se është titull ekzekutiv me ndryshimet e fundit 
ligjore që janë bërë. Ekzekutimi do të bënte që banka të rimerrte vlerën 
e saj, vlerën që ka disbursuar kur ka kredituar. 

Problemi pastaj qëndron te sistemi gjyqësor i cili ka favorizuar më shumë 
klientët sesa bankat, duke i shtyrë rastet në kohë, pra duke bllokuar 
procesin e ekzekutimit të kolateraleve dhe marrjes së likuiditetit. Sigurisht 
që banka ka nevojë për likuiditet dhe nuk ka nevojë për asete, pasi ajo 
është ndërmjetës financiar dhe jo fond për menaxhim asetesh. 

Kjo situatë ka ndikuar edhe në përkeqësimin e portofolit të kredisë me 
probleme dhe rrjedhimisht në një gjendje pesimizmi nga ana e bankave. 
Siç e thamë, shumë banka që operojnë në Shqipëri janë bija të mëmave 
evropiane që kanë kritere rreziku standarde, me një perceptim rreziku 
strikt. 

Kur flasim për bankat dhe sistemin bankar dhe mendojmë se nuk është 
aktiv mjaftueshëm për të mbështetur biznesin ose se ka norma të larta 
interesi, duhet të kemi parasysh dhe të jemi të vetëdijshëm për disa 
gjëra. Në radhë të parë duhet të kuptojmë që bankat operojnë me 
depozitat e qytetarëve shqiptarë, të cilat janë rritur. Kjo rritje është një 
element tjetër diskutimi, që ka të bëjë me psikologjinë e qytetarëve 
drejt kursimit apo konsumit. Ne si bankë qendrore, synimin kryesor 
kemi stabilitetin financiar. Sigurisht kërkojmë ta stimulojmë dhe rritjen 
ekonomike nëpërmjet politikës monetare, por gjithmonë pa cenuar 
gjendjen e stabilitetit financiar lidhur me sistemin bankar. Duke qenë se 
pjesa dërrmuese e likuiditetit të bankës janë depozitat, jo kapitali i vetë 
bankës, është shumë e rëndësishme që bankat t’i administrojnë me sa 
më shumë seriozitet këto depozita në drejtim të kredidhënies. 

Banka është një ndërmjetës financiar; ajo pranon depozita dhe këto 
depozita i injekton në ekonomi nëpërmjet kreditimit për t’i dhënë 
frymëmarrje ekonomisë. Kështu funksionon tregu. Në rast se bankat do 
të kenë perceptim rreziku të niveleve të larta për arsye të një kredie 
të keqe, sikurse ka ndodhur, sigurisht që ato do të jenë shumë më të 
kujdesshme dhe optimizmi i tyre në kreditim do të bjerë. 

Në këtë aspekt, ne si bankë qendrore jemi shumë të kujdesshëm për 
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të ruajtur ekuilibrin, pasi në radhë 
të parë na intereson siguria e 
depozitave të qytetarëve shqiptarë. 
Por, në të njëjtën kohë na intereson 
edhe optimizmi dhe injektimi i 
likuiditetit në ekonomi për ato 
projekte që janë serioze, për ato 
projekte që janë të kreditueshme, 
për ato projekte që mund të 
kreditohen nga ana e bankave. 
Pa diskutim, bankat do të hynin në 
konkurrencë me njëra-tjetrën, në rast 
se do të përballeshin me projekte 
serioze. 

Ka dhe një problem lidhur me 
marrjen përsipër të rrezikut. Në fakt 
në ekonomi ka shumë projekte. Ka 
projekte që kërkojnë financim, por 
nuk kanë kapitalin e mjaftueshëm 
nga ana e tyre dhe banka nuk do të merrte përsipër 100% të rrezikut për 
financim të këtyre projekteve. Bankat vërtet janë partnerë me biznesin, 
por biznesi normalisht duhet të kishte një pjesëmarrje në kapital, që 
mund të ishte kapital në formën e pasurisë së patundshme ose në 
formën e likuiditetit. Ndoshta disa fonde investimesh paralele ose banka 
investimesh mund të ndikonin. Ne po mendojmë të gjejmë rrugët dhe 
mënyrat alternative në pjesëmarrje të rrezikut paralelisht me bankat, për 
t’i dhënë frymëmarrje këtyre projekteve. 

pyetje: Do të kërkoni aktivizim të Bursës së Tiranës? 

Guvernatori: Kjo është një nga objektivat tanë strategjikë afatgjatë, jo 
afatshkurtër. Them afatgjatë, por duke filluar të punojmë që tani për 
aktivizimin. Megjithatë, nuk mund të them me saktësi se kur do të jemi 
në gjendje ta riaktivizojmë konkretisht bursën. Pikërisht në këtë aspekt 
informaliteti ka një ndikim thelbësor. 

Në një situatë informaliteti të nivelit që kemi aktualisht, ne nuk mund të 
aktivizojmë Bursën e Tiranës, pasi bursa kërkon që të ketë një listim të 
qartë të kompanive, një listim të saktë me bilance të certifikuara dhe shifra 
të vërteta për të kuptuar realitetin dhe për të rritur besueshmërinë. Nuk 
mund të ketë një bursë në një situatë ku kapitalet nuk janë të certifikuara, 

“...ne si bankë qendrore 
jemi shumë të kujdesshëm 
për të ruajtur ekuilibrin, 
pasi në radhë të parë 
na intereson siguria e 

depozitave të qytetarëve 
shqiptarë. Por, në të 

njëjtën kohë na intereson 
edhe optimizmi dhe 

injektimi i likuiditetit në 
ekonomi për ato projekte 

që janë serioze, për 
ato projekte që janë të 

kreditueshme...”
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pasi tregu do të kthehej në spekulativ. Ne do të kërkonim, por kjo nuk 
varet vetëm nga Banka e Shqipërisë. Ne si institucion rregullator do të 
bashkëpunojmë me Ministrinë e Financave, Qeverinë dhe aktorë të tjerë 
në mënyrë që të zhvillojmë tregun e kapitaleve në Shqipëri. Është një 
ndër objektivat tanë strategjikë. 

pyetje: Që prej shtatorit 2011, BSH ka ulur rreth 13 herë normën bazë 
të interesit për lekun. Reagimi nga sistemi bankar ka qenë konservator, 
është ulur më shpejt interesi i depozitave dhe më ngadalë ai i kredive. 
Pse ka ndodhur kjo? 

Guvernatori: T’i themi të dyja me radhë dhe qartazi. Në radhë të 
parë, ky është perceptim. Uljen e normave të interesit të kredive dhe 
depozitave e kam dëgjuar, është diskutuar dhe nga shumë analistë. Por 
ky është një perceptim. 

Po t’i referohemi shifrave në vitin 2010, norma mesatare e interesit të 
depozitave ka qenë 5.2% dhe sot norma mesatare e depozitave është 
në nivelin 1.5%, pra ka rënë me një nivel prej 3.7%. Norma mesatare e 
interesit të kredive ka qenë në nivelin 13% dhe sot duhet të jetë në nivelin 
8.3%, pra nga viti 2010 deri tani ka rënë mbi 4%. Po kështu edhe 
yield-i i bonove të thesarit nga niveli prej 8% sot është në nivelin 3.4%. 
Në mos gaboj, ka një ulje në nivelin 3.5-4%. Norma bazë e interesit 
të Bankës së Shqipërisë me vendim të Këshillit Mbikëqyrës ka rënë nga 
niveli 5.25 % në nivelin 2%, pra kemi një ulje me 3.25%. 

Gra�k 31. Normat e interesit të depozitave të reja 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Po të shikojmë vetëm këto shifra, vëmë re se politika monetare stimuluese 
e ndjekur nga ana e Bankës së Shqipërisë ka dhënë efektet e saj. Kjo 
politikë është transmetuar si duhet në sistemin financiar shqiptar, në të 
dyja krahët me të njëjtën shpejtësi. Shifrat që ne kemi e vërtetojnë këtë. 
Kështu normat e interesit të kredive kanë rënë, madje norma e uljes 
është po aq ose ndoshta më e madhe se sa ajo e depozitave. Normat 
e interesit të kredive kanë rënë nga 13% në 8%, duke reflektuar politikën 
stimuluese të Bankës së Shqipërisë. 

Këtu po diskutojmë gjithmonë për normat e kredisë në lekë sepse pjesa 
më e madhe e portofolit të kredisë ka qenë në valutë, në monedhë të 
huaj, kryesisht në euro. Ky portofol ka ndryshuar pikërisht si rezultat i 
politikës monetare stimuluese të Bankës së Shqipërisë, uljes së normës 
bazë të interesit në lekë. Dhe ky është një hap tjetër shumë pozitiv, që 
tregon se politika monetare i ka dhënë efektet e saj: është ulur norma e 
interesit në lekë, është rritur kreditimi në lekë. Kjo ka bërë që të shmanget 
edhe rreziku i kursit të këmbimit valutor në rikthimin e kredisë. Pasi nëse 
bizneset punojnë me lekë, pra nëse i gjenerojnë të ardhurat në lekë, 
sigurisht që kundrejt një zhvlerësimi të lekut do të rritej kostoja dhe do të 
përballeshin me një rrezik të kursit të këmbimit. Pra kjo politikë ka pasur 
dhe një efekt tjetër pozitiv. Megjithatë, po të abstragojmë nga ky efekt, 
po t’i referohemi vetëm faktit të normës së interesit, si për lekun ashtu 
edhe për euron, normat e interesit të kredive kanë rënë. 

Gjithashtu, duhet të kemi parasysh dhe një element tjetër që është 
shumë i rëndësishëm, të cilin e harrojmë kur bëjmë debat dhe diskutime: 
perceptimin e rrezikut. Norma e interesit nuk përcakton vetëm koston e 

Gra�k 32. Normat e interesit për kredinë e re 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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bankës dhe spread-in e fitimit, por cakton dhe Risk Premium, perceptimin 
e rrezikut. Sa më me rrezik të jetë një ambient ekonomik, aq më e lartë 
është norma e interesit. Kjo është kudo, në të gjitha vendet në zhvillim, jo 
vetëm në Shqipëri. Ne nuk mund të bëjmë një krahasim midis një norme 
interesi për kreditë 2% në Gjermani dhe 8% në Shqipëri. Sigurisht që 
perceptimi i rrezikut është shumë herë më i ulët në Gjermani, se është një 
ekonomi shumë më e formalizuar se sa ajo e Shqipërisë. 

pyetje: Por shumë ekspertë nuk i konsiderojnë normale fitimet e 
bankave... 

Guvernatori: Në radhë të parë, 
dua ta theksoj se ne, kur them ne, 
jo vetëm ne si bankë qendrore, por 
ne si qytetarë shqiptarë, duhet të 
jemi të kënaqur nëse bankat kanë 
fitime. Bankat janë institucione të 
kapitalizmit, të ftohta, fitimprurëse, 
siç janë gjithë korporatat që 
operojnë në një ekonomi tregu në 
Shqipëri dhe kudo. Por, bankat 
operojnë me depozitat e qytetarëve 
dhe kjo është shumë sensitive. Dhe 
në rast se sistemi bankar ka fitime të 
shëndetshme, do të thotë që është 
një sistem bankar i shëndetshëm, i 
cili krijon siguri për likuiditetin e tij 
dhe depozitat e qytetarëve. Fakti që 
bankat janë me fitim nuk duhet parë 
negativisht, por duhet parë shumë pozitivisht. Pse duhet të jenë bankat 
me humbje? Shumë mirë që janë me fitim. 

pyetje: Me fitime, por jo kaq të larta fitimet... Normalisht ti e blen lekun 
lirë dhe e shet shtrenjtë? 

Guvernatori: Po t’i referohemi shifrave, norma e fitimit ka një rritje me 
vitin e kaluar me rreth 2-2.3%, nuk jam i saktë tani, por në këto parametra 
përafërsisht. Sistemi bankar gjithnjë ka qenë me fitim deri në momentin 
që pati impaktin e parë nga kreditë me probleme. 

pyetje: Nuk doni ta pranoni? 

“...në rast se sistemi 
bankar ka fitime të 

shëndetshme, do të thotë 
që është një sistem bankar 
i shëndetshëm, i cili krijon 

siguri për likuiditetin 
e tij dhe depozitat e 
qytetarëve. Fakti që 

bankat janë me fitim nuk 
duhet parë negativisht, 
por duhet parë shumë 

pozitivisht.”
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Guvernatori: Norma e fitimit është rezultat i spread-it të kredive dhe 
depozitave. Ulja e normës së interesit të depozitave dhe ulja e normës 
së interesit të kredive ka një spread të caktuar. Besoj që kjo normë 
fitimi ka qenë vazhdimisht në sistemin bankar. Nuk është se ka rritje 
të normës së fitimit në sistemin bankar, por ka një vazhdueshmëri, ka 
një fitim të caktuar kundrejt një mjedisi ekonomik në vështirësi. Dhe 
duke qenë mjedis ekonomik në vështirësi perceptohet sikur bankat po 
bëjnë “fitime të larta”. Në këtë aspekt, shumë mirë që janë me fitim ose 
që ta themi thjesht për publikun do të thosha shyqyr që janë me fitim. 
Nëse një biznes do të falimentonte sigurisht që do të krijonte tronditje 
në industrinë e tij, por mund të ishte dhe një faktor pozitiv pasi mund të 
shtonte konkurrencën brenda asaj industrie me një frymëmarrje pozitive. 
Ndërkohë, në rastin e sistemit bankar, rreziku sistemik krijon probleme 
mjaft serioze në të gjithë sistemin bankar që më pas shoqërohet me 
pasoja shumë herë më të rënda. 

pyetje: Ajo në të cilën unë insistoj, ashtu siç thonë biznesi dhe ekspertët, 
sistemi bankar ka norma interesi shumë të larta dhe nuk diskutohet që 
bankat të dalin me humbje, shumë mirë që dalin me fitim. Por ato nuk 
mund ta blejnë lirë lekun dhe ta shesin shtrenjtë. A janë normat e larta 
të interesit një ndër arsyet që kanë stepur kredinë? 

Guvernatori: Faleminderit për pyetjen, pasi është me shumë vend. 
Jo, nuk është norma e interesit arsyeja kryesore dhe kjo është për t’u 
theksuar. Duhet kuptuar që norma e interesit nuk është faktori për të cilin 
bankat nuk japin kredi ose faktori kryesor që pengon klientët të marrin 
kredi. Klientët problematikë, do të pranonin edhe një normë interesi 
më të lartë kundrejt klientëve që janë më seriozë. Normat e interesit në 
radhë të parë janë ulur njësoj, respektivisht si për kreditë ashtu edhe për 
depozitat, sipas monitorimeve tona që janë të dhëna statistikore publike. 
Norma e interesit përfaqëson primin e rrezikut dhe sikurse ua shpjegova, 
norma e interesit për kredinë reflekton edhe një mjedis ekonomik. 

Nga ana tjetër, norma e interesit përcaktohet nga tregu, bankat kanë 
pavarësi operacionale. Ne kemi kaluar nga instrumentet direkte në 
instrumente indirekte të politikës monetare prej shumë vitesh, që nga 
viti 1993, kur me instrumentet direkte të politikës monetare u impononin 
bankave të nivelit të dytë, banda (intervale) për normat e interesit dhe 
ato nuk mund të dilnin jashtë këtyre bandave. Me zhvillimin e ekonomisë 
dhe të tregut financiar, ne kemi kaluar në instrumente indirekte, ne 
përcaktojmë normën bazë të interesit me vendim të Këshillit Mbikëqyrës 
dhe është tregu që reflekton. E rëndësishme është si transmetohet kjo 
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politikë monetare. Siç jua shpjegova kjo është transmetuar në ekonomi, 
në kahun e duhur dhe në të dyja krahët.

T’i rikthehemi pyetjes tuaj. Nuk është norma e interesit, arsyeja për të 
cilën bankat nuk japin kredi. Është perceptimi i rrezikut, mungesa e 
projekteve serioze dhe mungesa e një përputhjeje midis kërkesës që 
kanë këto biznese për projekte të caktuara dhe kritereve që bankat 
kanë për t’i mbështetur ato me kredi. Në radhë të parë, rëndësi ka 
historiku. Nëse klientët (biznese, korporata, biznese të vogla apo dhe 
individët) kanë një performancë, historik të keq, ata nuk mund të jenë 
të kreditueshëm dhe ky është një standard bankar principal. Në rast se 
klientët kanë nevojë për një kredi, e cila nuk mund të mbulohet nga të 
ardhurat e tyre, atëherë sigurisht që banka nuk mund ta miratojë këtë 
kredi se nuk ka optimizëm. Në rast se klienti kërkon një nivel rreziku të 
caktuar, për shembull nëse kërkon të blejë një apartament që kushton 
100 mijë euro, ka një pagë por nuk merr pjesë në blerjen e këtij 
apartamenti me një përqindje të caktuar të kapitalit dhe kërkon që të 
gjithë shumën ta financojë banka, atëherë banka thotë jo, unë financoj 
vetëm 70%. Banka thotë se duhet të marrësh pjesë me 30% të vlerës së 
apartamentit dhe ta ndajmë këtë rrezik së bashku, duke pasur edhe ti si 
individ pjesën tënde të rrezikut. 

pyetje: A e ndajnë bankat këtë? 

Guvernatori: E njëjta gjë ndodh dhe me biznesin. Bankat kërkojnë 
shpeshherë të njëjtën gjë si në shembullin e mësipërm. Biznesi kërkon një 
mbulim më të madh për investime, për arsye të mungesës së likuiditeteve. 

pyetje: A po e ndajnë bankat rrezikun? 

Guvernatori: Patjetër që e kanë ndarë. Që të jemi të qartë, kredidhënia 
ka vazhduar, por nuk ka vazhduar me ritmet e dëshirueshme. Ajo nuk 
ka vazhduar me ato ritme që ne kërkojmë për të ndikuar nivelin e rritjes 
ekonomike. Për sa kohë që ne kemi pasur një rritje në tepricën e kredisë, 
sidomos gjatë këtij viti kemi arritur të kemi rritje pozitive, do të thotë se 
kredidhënia vazhdon në nivele të mira, por jo të dëshirueshme. Nëse do 
të ishte ndërprerë kredidhënia, do të kishim një ulje të portofolit. Vërtet 
patëm një ulje të portofolit në gusht, në raport me vitin e kaluar. Por, 
kjo ishte pasojë e efektit sezonal, pasi kreditimi gjatë verës gjithmonë 
bie dhe rritet në 4 muajt e fundit të vitit. Gjithashtu, rënia ishte pasojë e 
ndikimit psikologjik nga kriza e Greqisë. 
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Për ta përmbledhur, do të thosha që norma e interesit është një element, 
por nuk është faktori kryesor i mosdhënies së kredisë nga ana e 
bankave. Pra, normat e interesit janë ulur, politika monetare lehtësuese 
është transmetuar dhe reflektuar në ekonomi. Flasim gjithmonë për 
pjesën e kredisë në lekë, pasi për kredinë në euro është euribori që 
përcaktohet nga Banka Qendrore Evropiane. Faktori kryesor që pengon 
kredidhënien në ato nivele që ne kërkojmë, është niveli i rrezikut që 
bankat perceptojnë dhe mungesa e projekteve serioze nga biznesi. 
Këto janë arsyet kryesore për ta thënë thjesht. 

pyetje: A do të ndikojë nisma antiinformalitet në pjesën e kreditimit? 
Vetëm dy javë më parë Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave 
i ka nisur një urdhër bankave që të pranojnë vetëm bizneset me një 
bilanc. A do të ndikojë kjo në kreditim, duke pasur parasysh mënyrën 
se si është operuar në pjesën dërrmuese deri tani? 

Guvernatori: Ne kemi rënë dakord me qeverinë që do ta vazhdojmë 
punën kundër informalitetit në drejtim të disa bizneseve në mënyrë 
graduale. Kemi një marrëveshje, pjesë e planit të masave që ka Banka 
e Shqipërisë me Kryeministrinë për zbatimin e saj në vitin 2018. Por, 
ndërkohë, ne e kemi reflektuar në rregulloret tona që tani. Vetë bankat 
kanë kohë që e kërkojnë. Këtu flasim për bizneset e mëdha, ato nuk 
pranojnë më dy standarde sepse edhe ato vetë e konsiderojnë rrezikun 
fiskal si një nga rreziqet kryesore. 

Kjo duhet parë në këtë këndvështrim. Në rast se të gjithë klientët do 
të deklaronin të ardhurat e tyre menjëherë, - në mënyrë hipotetike po 
supozojmë se të gjithë klientët do të deklaronin dhe do të paguanin 
tatimin në mënyrë të rregullt, atëherë do të kishim një ndikim shumë 
pozitiv në drejtim të kredidhënies. Pasi, në një situatë reale, të ardhurat 
e tyre do të ishin shumë më të mëdha dhe bankat do ta kishin shumë 
më të thjeshtë punën për të miratuar këto kredi. Sigurisht që kjo është 
një situatë hipotetike. Në një situatë konkrete reale jo të gjithë klientët 
duhet të deklarojnë, pasi nisma kundër informalitetit do të ketë një lëvizje 
graduale dhe do të ketë përpjekje nga ana e tregut, pasi ka shumë 
elemente të tjera që ndikojnë. Natyrisht që jo të gjithë do të formalizohen 
shumë shpejt dhe disa biznese edhe mund të falimentojnë. Kjo mund të 
ketë efekte pozitive në drejtim të konkurrencës në afat të gjatë. Thashë 
teorikisht ne e shohim këtë në afat të gjatë dhe jo në afat të shkurtër. 
Një gjë është e sigurt: në rast se prezantohen bilance korrekte në 
banka, atëherë është më e thjeshtë vendimmarrja e bankës për ta dhënë 
kredinë. Sigurisht po supozojmë që po fshihen të ardhura. Lufta kundër 
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informalitetit bëhet se ka të ardhura më të larta nga ato që deklarohen. 
Këto të ardhura kur prezantohen para bankave të sistemit financiar rrisin 
optimizmin e vendimmarrjes. Pastaj ne mund të diskutojmë se kur do të 
miratohen bilancet, si do të merren të ardhurat, si do të procedohet, por 
ne po flasim në parim. Në afat të gjatë jam shumë i sigurt që kjo nismë 
do të përkthehet në reformë, do të ketë efekt pozitiv në ekonomi. 

pyetje: Banka e Shqipërisë ka konstatuar në raportin e Politikës 
Monetare për tremujorin e parë të këtij viti, se aksioni në sektorin 
energjetik për mbledhjen e detyrimeve uli me 1.2% konsumin vjetor. Ju 
thatë që po analizoni ndikimin që do të ketë nisma antiinformalitet dhe 
nuk mund të dalim me një konkluzion. A është një efekt, qoftë edhe në 
afat të shkurtër, që do të preket konsumi? 

Guvernatori: Mund të jetë patjetër edhe prekja e konsumit. Megjithatë, 
ndoshta jo shumë prekja e konsumit. Nisma lidhur me sektorin e 
energjisë që ju përmendët ishte më sensitive, pasi prekej një pjesë e 
mirë e popullatës. Nga sa pamë nga shifrat, ishte një pjesë e mirë e 
popullatës që nuk paguante faturat e energjisë elektrike, madje jo vetëm 
e popullatës por dhe e biznesit. Dhe patjetër që kjo ndikoi konsumin. 
Për pjesën e individëve, jo të bizneseve, pagesat e faturave të energjisë, 
duke qenë se u paguan edhe faturat e prapambetura, do të ulnin 
konsumin. Kjo është logjike. Pastaj në vazhdimësi gjërat marrin formën e 
tyre. E njëjta gjë do të ishte edhe me nismën kundër informalitetit. 

Ne po studiojmë nëse kjo do të ndikonte më shumë në rritjen  e 
çmimeve. Praktikisht, në rast se bizneset do të paguanin tatime, logjikisht 

Gra�k 33. Struktura e kërkesës së brendshme (kontribute në ndryshimin vjetor të saj) dhe treguesi i ndjesisë 
ekonomike, TNE (mesatare afatgjatë=100)

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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do të tentonin që këtë kosto ta transferonin, pra këtë tatim ta kthenin 
në kosto drejt blerësit të fundit. Nga këndvështrimi ynë, duke qenë se 
kemi objektiv inflacionin e shënjestruar në nivelin 3%, kjo do të rriste 
inflacionin drejt objektivit tonë. Kuptohet po ta shikojmë më gjerë në 
pikëpamjen sociale, në drejtim të ekonomisë do të ishte një element 
negativ. Megjithatë, elementet e tregut vetërregullojnë njëri--tjetrin. 
Ekonomia nuk ka një parashikim të saj, ka shumë elemente, ka shumë 
ndikime, ka shumë faktorë, që përbëjnë të tërën dhe krijojnë një ekuilibër 
të caktuar. Prandaj jemi duke studiuar ndikimin e mundshëm më shumë të 
lidhur me çmimet se sa me konsumin. Sigurisht që me një rritje të çmimeve 
mund të binte konsumi. Por, nga ana tjetër, dhe vetë konsumi lidhet me 
shumë faktorë të tjerë që janë dhe faktorë psikologjikë, si tendenca për 
kursim apo tendenca për të shpenzuar. Kjo varet nga optimizmi që kanë 
njerëzit për të ardhmen, elemente që lidhen me situatën ekonomike, etj. 

pyetje: Rritja e depozitave është një element që tregon se jemi të 
pasigurt për të ardhmen. Është evidentuar në disa raporte rresht të 
politikës monetare. 

Guvernatori: Është e vërtetë se kemi rritje të depozitave. E kam 
përmendur edhe në intervistat e mëparshme, është një element që ndikon 
në psikologjinë e individëve për të mos ndërmarrë iniciativa investuese 
ose për të realizuar blerje, por për të pasur një tendencë kursimi, në 
momente krizash. Pasi dihet se Shqipëria dhe rajoni, nuk janë në një 
situatë optimizmi ose gjallërimi ekonomik, por në një situatë stanjacioni 
në një farë kuptimi. Kjo reflektohet dhe në psikologjinë e individëve. 
Sigurisht individët tentojnë të kenë më shumë kursime. Po ta vësh re, për 

Gra�k 34. Zhvillimet në depozita

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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shembull, në mallrat e luksit siç janë makinat apo mobiliet ka rënie të 
shitjeve. Janë mallrat e konsumit të përditshëm, ato që kanë shitjet më të 
larta dhe që mbizotërojnë. Kjo vjen si pasojë e psikologjisë së krizës. 
Me një rritje dhe gjallërim ekonomik, njerëzit kanë një optimizëm më të 
madh dhe praktikisht shpenzojnë më shumë. Duke shpenzuar më shumë, 
kërkojnë dhe kredi. Sepse shpenzimet e kësaj natyre, nuk mbulohen 
100%. Është ajo që ju thashë edhe më lart, një pjesë me kursimet e 
tyre, një pjesë me kredi bankare. Në këtë formë bien depozitat, rritet 
kredia bankare. Anasjelltas, rriten kursimet, nuk rritet kredia, pasi nuk ka 
iniciativa investuese. 

pyetje: A është problem inflacioni i ulët aktualisht për ekonominë shqiptare? 
Aktualisht, është nën minimumin e objektivit të Bankës së Shqipërisë. 

Guvernatori: Inflacioni aktualisht është nën objektiv. Objektivi i Bankës 
së Shqipërisë për inflacionin është 3% dhe ne parashikojmë të arrijmë 
këtë nivel në vitin 2017. Këtë vit inflacioni ka qenë në nivelin 1.8%, 
mesatarisht. Kjo vjen si rezultat i presioneve të ulëta inflacioniste, nga 
një kërkesë agregate e dobët që kemi në ekonomi. Këtu kanë ndikuar 
sigurisht edhe çmimet e ushqimeve, të cilat përbëjnë pjesën më të 
madhe të shportës, në nivelin 39% të saj. Rritja e ngadaltë e çmimeve 
të produkteve ushqimore dhe rënia e çmimit të naftës kanë ndikuar në 
vlerat e ulëta të inflacionit. 

pyetje: Nuk është shqetësues? 

Guvernatori: Nuk është element pozitiv, por nuk është shqetësues. 

pyetje: Qeveria po synon të marrë me eurobondin në tregun 
ndërkombëtar 300-500 milionë euro. Ju si Bankë e Shqipërisë 
padyshim që monitoroni tregun ndërkombëtar edhe pjesën se si 
luhaten normat e interesit. A është e favorshme në këtë moment dhe si 
e vlerësoni situatën për sa i përket normës së interesit me të cilën mund 
të emetohet eurobondi? 

Guvernatori: Duke qenë se Shqipëria ka një marrëveshje me FMN-në 
dhe Bankën Botërore, kjo përbën një kriter sigurie dhe garancie, e cila 
ndikon dhe do të ndikonte edhe në normën e interesit të eurobondit. 
Normat e interesit përcaktohen nga tregjet. Sigurisht që norma e interesit 
është rritur paksa krahasuar me një periudhë më parë kur ne mund ta 
kishim marrë eurobondin, por pavarësisht nga kjo është më e ulët se sa 
norma e interesit e borxhit të marrë në vitet e mëparshme. 
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Në radhë të parë do të thosha që duhet të shqetësohemi të kemi 
likuiditetin e duhur dhe do të ishte e preferueshme marrja e këtij likuiditeti 
nëpërmjet eurobondit nga tregu i huaj në mënyrë që t’i kishim të lira 
likuiditetet e brendshme për kredidhënie për biznesin në Shqipëri. Kjo 
është kryesorja. 

Patjetër që ky eurobond do të zëvendësojë maturimin e eurobondit prej 
300 milionë euro që do të maturohet së shpejti në tetor. Ne si Bankë 
e Shqipërisë do të preferonim që çdo shtesë mbi 300 milionë euro të 
shkonte për uljen/mbylljen e deficitit buxhetor. Kjo është këshilla që i 
kemi dhënë qeverisë shqiptare. Por kjo varet nga menaxhimi i fondeve 
që do të bëjë vetë qeveria, pasi fondet mund të shkojnë edhe për 
investime. 

Siç e përmenda dhe më lart, në radhë të parë, në aspektin e likuiditetit, 
është shumë e rëndësishme që eurobondi të konkludohet. Në radhë 
të dytë është çmimi, mirë është të jetë sa më i lirë, por është tregu 
ai që e përcakton. Askush nuk na garanton se tregu do të jetë më i 
favorshëm në një kohë të mëvonshme. Pra, së pari na duhet likuiditeti, 
sepse po maturohet eurobondi. Nuk mund të diskutojmë çmimin para 
likuiditetit, sepse do të na vinte në vështirësi. Ose do të dilnim në tregun 
e brendshëm, por në tregun e brendshëm çmimi mund të ishte edhe më 
i lartë sesa çmimi në tregjet ndërkombëtare. Me probabilitet do të ishte 
më i lartë. 

Nëse ju duhet shtëpia sot, ju nuk mund të prisni sa të ulet çmimi. Nuk të 
garanton njeri që çmimi do të ulet, përkundrazi mund të rritet. Atëherë 
ky është momenti. Është një hap pozitiv dhe i nevojshëm, dhe ne e 
kemi këshilluar qeverinë që ta ndërmarrë. Është diskutuar kjo çështje dhe 
në emisione të ndryshme, është diskutuar dhe nga analistët dhe është 
kuptuar siç duhet. Ky është thelbi i kësaj çështjeje: patjetër që Eurobondi 
duhet marrë. 
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interviStë e Guvernatorit Sejko 
për emiSionin “5 pyetje nGa 

BaBaramo”, report tv
- 2 nëntor 2015 -

 
pyetje: Do të doja ta nisnim bisedën me një shifër të pritshme nga 
Banka e Shqipërisë si një arbitër mes palëve dhe si një institucion nga 
më të specializuarit që përcakton rritjen ekonomike të një vendi. Sa e 
përcaktoni ose sa e parashikoni rritjen ekonomike për Shqipërinë në 
vitin 2015? 

Guvernatori: Së pari, mirë se erdhët në ambientet e sapoinauguruara 
të Bankës së Shqipërisë. 

pyetje: Vërtet shumë interesante... 

Guvernatori: Gëzohem që ju kanë pëlqyer. 

Lidhur me pyetjen tuaj, rritja ekonomike është një nga elementet kryesore 
ekonomike, objekt i vazhdueshëm diskutimi. Ajo është një nga objektivat 
kryesorë të qeverisë, por edhe të Bankës së Shqipërisë dhe të gjithë 
institucioneve që merren me ekonominë në Republikën e Shqipërisë. 
Rritja ekonomike ka qenë e parashikuar në nivelin 3%, në bashkëpunim 
me Fondin Monetar Ndërkombëtar, por kjo...

pyetje: D.m.th., 3% parashikohej në fillim të vitit? 

Guvernatori: Po, 3% ka qenë parashikuar në fillim të vitit, por kjo 
rritje është korrektuar për poshtë gjatë vitit, e ndikuar nga disa faktorë. 
Aktualisht, ne parashikojmë një rritje ekonomike që mund të variojë nga 
niveli 2.5 në nivelin 2.7%. Nuk mund ta themi dot me saktësi sepse nuk 
ka një matje të saktë, flasim për parashikim. 
 
Do të doja të shpjegoja thjesht arsyet e korrektimit. Këto arsye janë të 
lidhura kryesisht me një ambient jo optimist në Eurozonë, i cili akoma nuk 
po jep frytet dhe pritshmëritë e duhura, me gjithë reformat e ndërmarra 
nga Banka Qendrore Evropiane, me programin e saj për gjallërimin 
ekonomik, siç është quantitative easing, pra injektimi me shumicë i 
likuiditetit në ekonomi. Pavarësisht këtij programi dhe masave të tjera për 



- 184 -

Kapitulli Vii - intervista

të nxitur stimulin ekonomik, përsëri rritja ekonomike në Eurozonë është 
nën nivelin 1.8%, sipas informacionit që ne kemi. Arsyet e tjera lidhen 
dhe me faktorë të brendshëm siç janë rënia e çmimit të mineraleve, 
rënia e çmimit të naftës, si dhe kriza në Greqi. Kriza greke ndikoi në 
veprimtarinë e mjaft prodhuesve dhe eksportuesve shqiptarë, duke sjellë 
një rënie të eksporteve shqiptare. 

Të gjitha këto elemente dhanë ndikim, duke bërë që parashikimi i rritjes 
ekonomike të korrektohej për poshtë, pra nga niveli 3% në nivelin 2.5-
2.7%. 

Gjithashtu, siç e kemi përmendur dhe në fillim të vitit, edhe situata e 
përmbytjeve ka ndikuar në sektorin bujqësor. 

Këto janë elementet negative, të cilat kanë ndikuar në korrektimin e rritjes 
ekonomike. Por, njëkohësisht ka dhe elemente pozitive që kemi venë re 
në gjashtëmujorin e parë të vitit, siç janë rritja e investimeve të huaja me 
një nivel të konsiderueshëm... 

pyetje: Këto investime të huaja në ekonominë shqiptare kryesisht 
në çfarë sektorësh janë realizuar? Të paktën në perceptimin publik, 
duket sikur gjithçka është stopuar, sikur investitorët e huaj kanë frenuar 
ardhjen në Shqipëri. 

Guvernatori: Është e vërtetë që ka një perceptim të tillë për investitorët e 
huaj dhe normalisht ne do të kërkonim që të kishte më shumë investime 
të mëdha. Megjithatë, investimet e huaja kanë qenë në disa sektorë, 

Gra�k 35. Ecuria vjetore dhe tremujore e PBB-së

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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në sektorin e shërbimeve, sektorin e fasoneve, sektorin e industrisë, etj. 
Të gjithë këta sektorë kanë qenë të listuar dhe të deklaruar nga Instituti 
i Statistikës. 

Ne presim që të ketë një nivel më të lartë të investimeve të huaja si dhe 
një nivel më të lartë të kreditimit në ekonomi, - për të cilin besoj do të 
flasim më vonë-, në mënyrë që ekonomia shqiptare të ketë një rritje më 
të madhe ekonomike, sidomos në vitet e ardhshme. 

Parashikimi për vitet e ardhshme është për një rritje ekonomike mbi 
nivelin 3%. Ky është parashikimi ynë. Duhet të kemi parasysh se të gjithë 
elementët dhe faktorët janë të lidhur, të korreluar me njëri-tjetrin. Pra, në 
rast se ne do të kemi një rritje të nivelit të investimeve të huaja dhe një 
rritje të nivelit të kreditimit në ekonomi, pa diskutim që do të kemi dhe 
një rritje të nivelit të rritjes ekonomike, rënie të papunësisë e kështu me 
radhë. Pra do të kemi një përmirësim të përgjithshëm të klimës së biznesit 
në vend. Por kjo nuk është e kollajshme, nuk është e thjeshtë. 

pyetje: Te klima e biznesit qëndrojmë z. Guvernator, ju thoni d.m.th. 
që ka investime të huaja, të cilat janë rritur krahasuar me vitet e 
mëparshme, por ndërkohë një indeks i pranuar botërisht, siç është ai 
i Doing Business, e rendit Shqipërinë 37 vende më poshtë. Ç’mund 
të thoni ju për këtë? Është një klimë ostile ndaj biznesit në Shqipëri? 
Klimë armiqësore apo çfarë po ndodh? 

Gra�k 36. Të ardhurat parësore - nga investimet.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Guvernatori: Do të thosha se nuk është një klimë armiqësore, por është 
një klimë e cila ka të bëjë dhe me reformat. Ka një sërë reformash për 
shembull, lidhur me industrinë e ndërtimit. Sikurse e dimë, ka pasur një 
bllokim të lejeve të ndërtimeve nga ana e qeverisë, për arsye se situata 
me ndërtimet ka qenë kaotike dhe tani po synohet një riformatim në 
aspektin e mbrojtjes dhe rregullimit të territorit në mënyrë që të ketë një 
rregullsi në këtë industri. Kjo ka ndikuar nga ana tjetër në investimet e 
bëra në sektorin e ndërtimit. 

Reformat e tjera strukturore të ndërmarra kanë ndikimin e tyre afatshkurtër 
negativ. E kemi theksuar dhe më parë që mjaft reforma në hapat e tyre 
të para kanë pjesën e tyre të dhimbshme dhe ndikimin e tyre jo pozitiv, 
por negativ. Por, në rast se ato zbatohen si duhet, sigurisht që në afat të 
gjatë do të kenë ndikim pozitiv. Edhe reforma kundër informalitetit, siç e 
kemi theksuar, fillimisht deri në momentin që tregu do të formatohet e do 
të rregullohet, do të ketë një ndikim ndoshta dhe negativ. 

Besoj se të gjitha këto elemente që përmendëm do të kenë ndikuar në 
rënien e Shqipërisë me disa vende në këtë klasifikim që ju thatë. 

Synimi është që reformat të përfundojnë me sukses, flas nga krahu i 
qeverisë. Sepse ne si Bankë Qendrore kemi reformat tona që kanë 
të bëjnë me sistemin bankar dhe sistemin financiar. Në një afat kohor 
të shpejtë, besoj vitin tjetër, ne duhet të presim rezultate pozitive, për 
momentin gjykoj që... 

pyetje: Cili është sektori i ekonomisë, që le të themi mbahet, që ndikon 
disi në këtë rritje modeste? 

Guvernatori: Sektorët që kanë ndikuar më shumë në këtë rritje modeste 
janë sektori i shërbimeve, sektori i bujqësisë, sektori i turizmit gjatë 
periudhës së verës, sektorët e fasonit dhe të përpunimit të lëndës së 
parë. Këta janë sektorët kryesorë. 

Këta janë sektorët që pak a shumë kemi ne si ekonomi dhe ku praktikisht 
duhet të fokusohemi për t’i stimuluar më tepër. Sidomos bujqësia dhe 
turizmi janë dy nga sektorët prioritarë, ku po ndërmerren edhe reforma. 
Sektori bujqësor ka pasur një rritje shumë të mirë, megjithatë rritja e 
këtij sektori në totalin e rritjes së përgjithshme ekonomike është akoma 
e vogël. 

pyetje: Çfarë rritjeje ka në sektorin bujqësor? 
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Guvernatori: Po ndërmerren reforma. Sektori bujqësor ka pasur një rritje 
shumë të mirë, megjithatë kjo rritje e sektorit bujqësor në totalin e rritjes 
së përgjithshme ekonomike është akoma e vogël. Por, në përgjithësi 
sikurse thashë, i rikthehem dhe njëherë parashikimit të rritjes ekonomike, 
i cili nga niveli 3% është korrektuar për poshtë referuar faktorëve që 
përmenda. 

pyetje: E qartë, thatë d.m.th. që do të ketë stimuj për zhvillimin 
ekonomik dhe stimuli më i madh është kreditimi, ndërkohë që shikojmë 
një frenim të kreditimit të ekonomisë shqiptare nga bankat e nivelit të 
dytë. Si e shpjegoni? Çfarë ka ndodhur? 

Guvernatori: Kjo situatë ka filluar gradualisht që me fillimin e krizës 
ekonomike në vitin 2008. Ka ardhur duke u theksuar, por nuk ka pasur 
frenim të kreditimit. Pra, ka pasur ngadalësim të kreditimit në ekonomi, 
duke reflektuar situatën e përgjithshme ekonomike. Deri para krizës, i 
referohemi fundit të vitit 2008 - fillimit të vitit 2009 ka qenë një situatë 
mbioptimiste. Bankat kanë mbikredituar ekonominë, në mjaft industri dhe 
segmente të ndryshme, biznese, individë, biznese të vogla, të mesme 
dhe korporata. 

Ardhja e krizës ekonomike nuk është reflektuar menjëherë në situatën 
e kreditimit të bankave por gradualisht, si situatë e përgjithshme në 
Eurozonë dhe në rajon, dhe më pas është reflektuar në ekonominë 
shqiptare dhe në fuqinë e kreditimit të bankave të nivelit të dytë ndaj 
klientëve dhe ekonomisë. Bankat kanë shtrënguar kriteret e rrezikut, duke 
u bërë më konservative. Është krejt normale që në një situatë të tillë 
bankat do të bëheshin më konservative. Nga ana tjetër, kërkesa për 
kredi ka ardhur duke rënë dhe paraqitja e projekteve afatgjata në banka 
ka ardhur në rënie. 

Nga njëra anë, kemi një sistem bankar likuid, i cili disponon fondet 
e nevojshme për të mbështetur ekonominë. Dhe ky është një element 
kryesor sepse mund të kishim dhe një sistem bankar si disa shtete të tjera 
të Evropës Juglindore të cilat e kishin raportin kredi-depozita në nivelin 
100%, pra nuk kishin fonde të mjaftueshme. 

Nga ana tjetër, kemi disa kritere të shtrënguara të rrezikut nga ana e 
bankave të nivelit të dytë dhe një kërkesë të dobët agregate për kredi, 
sidomos nga klientët e mëdhenj ose korporatat siç i quajmë ne. Këto 
projekte të mëdha do të kishin realisht impakt të madh në ekonomi. 
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Mbaj mend vitet 2008-2009 kur punoja në bankat e nivelit të dytë. 
Nga kontaktet e vazhdueshme me biznesin, kishim një kërkesë të 
konsiderueshme, një numër mjaft të madh projektesh, të cilat na 
paraqiteshin për t’u financuar e kredituar. Sigurisht që bankat një pjesë 
të këtyre projekteve e financonin në përputhje me kriteret që kishin. Por 
sot mungon një kërkesë e kësaj natyre. Mungon për shumë arsye, pasojë 
e një stanjacioni ekonomik, e bën biznesin që të jetë më i matur. Pasi 
dhe vetë biznesi nga ana e tij nuk bën dot prognoza dhe parashikime 
afatgjata për të ditur nëse do të ishte fitimprurës apo jo në afat të gjatë. 
Por dhe bankat nga ana e tyre kanë kritere më të shtrënguara. Pra në të 
dy kahet ka probleme të kësaj natyre. 

Ne si Bankë e Shqipërisë po mendojmë si t’i japim zgjidhje këtij ngërçi, 
por ne nuk kemi të bëjmë direkt me prezantimin e projekteve nga ana 
e bizneseve. 

pyetje: Më thatë që kreditë e këqija janë një moment i vështirë, për 
të inkurajuar apo për të dekurajuar bankat e nivelit të dytë. Sa është 
niveli i tyre, i cili dikur arrinte një shifër të frikshme 25% të të gjithë 
kredive? 

Guvernatori: Niveli i kredive me probleme është prapë i lartë, rreth 
20.2-20.3%. Nga 25% ka rënë në afërsisht 20%, po ta rrumbullakosim 
shifrën. 

pyetje: Çfarë ka ndodhur me atë 5%? Bankat thjesht kanë pastruar 
bilancet dhe ato quhen të humbura? 

Gra�k 37. Kërkesa për kredi (balanca neto)

Burimi: Vrojtimi i aktivitetit kreditues, Banka e Shqipërisë.
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Guvernatori: Në konceptin kontabël ato quhen të humbura, pra kanë 
mbi tre vjet që nuk performojnë dhe nuk i janë shlyer bankave. Prandaj, 
bankat i kanë hequr këto kredi nga bilanci. Por ato nuk janë fshirë 
përfundimisht, që nënkupton se bankat vazhdojnë t’i ndjekin, dhe në 
çdo rast që bankat do të kenë rimarrje nga këto kredi, ato do të kalojnë 
në të ardhurat e bankës. 

Për ta përmbledhur, duke qenë se këto kredi nuk performojnë, ato janë 
hequr nga bilancet e bankave sipas standardeve ndërkombëtare të 
kontabilitetit. Kjo ka ndikuar në rënien e stokut të kredisë së keqe, ose 
kredisë NPL siç e quajmë ne. Stoku total i kredisë, duke futur kreditë e 
mira dhe kreditë me probleme, ka pasur një rritje njëvjeçare në nivelin 
4.5% (periudhë më periudhë), ndërkohë që si pasojë e efektit të fshirjes 
së kredive me probleme nga bilancet e bankave, kjo rritje është vetëm 
0.5%. Fshirja e kredive me probleme nga bilanci ka ndikuar në uljen e 
kredive me probleme, pra ka përmirësuar treguesit e bankës në aspektin 
pozitiv për të rritur optimizmin e bankës. 

pyetje: Të sqaroj dhe një shifër ju lutem. Në pamje të parë duket sikur 
5%, që janë kreditë të këqija, janë fshirë nga bilancet dhe gjithçka 
vazhdon normalisht. Por a mos ekziston mundësia që të jenë fshirë 
shumë më tepër kredi të këqija, mbi 5%, dhe të vazhdojë të rritet numri 
i kredive të këqija, jemi në këtë rast? 

Guvernatori: Jo, nuk jemi në këtë rast. Shifra përfaqëson shumë 
elemente. Domethënë kredia e keqe mund të ketë dhe kredi të reja të 
hyra, mund të ketë dhe kredi të këqija të paperformuara, që rikthehen. 

Gra�k 38. Raporti i kredive me probleme dhe struktura e kredive me probleme (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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pyetje: Si është trendi? Vazhdon të ketë kredi të këqija që i shtohen 
atyre që ikën, bankat i konsiderojnë të humbura? 

Guvernatori: Ka kredi të cilat mund të kalojnë në kredi me probleme, 
por ka dhe kredi të tjera që përmirësohen ose ristrukturohen. Këto të 
gjitha mëshirohen tek përqindja e kredive me probleme. Kryesorja është 
që këtu ndikon dhe kredia e re. Në rast se ne nuk kemi kredi të re, edhe 
përqindja e kredive me probleme rritet, sepse ky është një raport, kreditë 
me probleme në raport me totalin e kredive. Në rast se raporti total i 
kredive mbetet në vend, atëherë rriten kreditë me probleme, por dhe 
sikur të mos rritet, bie niveli i kredisë së mirë. Në rast se kredia e mirë do 
të rritej, pra në rast se do të kishim kreditim të mëtejshëm të ekonomisë, 
edhe raporti i kredisë me probleme do të përmirësohej. Por dhe në 
rast se nuk do të përmirësohej, po e marrim në mënyrë hipotetike, sikur 
banka të mos ndërmerrte reformat që po ndërmerr për trajtimin e këtij 
portofoli, mjafton gjenerimi i kredisë së re për të ulur nivelin e përqindjes, 
për t’i dhënë frymëmarrje bankës dhe ekonomisë. 

Nga ana tjetër, vetë shifra e kredive me probleme, si shifër e lartë, ndikon 
në nivelin e pesimizmit të bankave për të dhënë kredi të re. Kjo pastaj 
e ndërthurur dhe me kërkesën e ulët agregate, krijon një situatë ngërçi, 
qoftë në sistemin financiar, qoftë në ekonomi. Pikërisht kjo situatë ngërçi 
na bën që të ndërmarrim reforma dhe hapa për të nxitur kreditimin. 
Gjithashtu ne bashkëpunojmë me qeverinë, në rolin e këshilltarit, për të 
ndërmarrë reforma të tjera strukturore, për nxitjen e projekteve të mëdha, 
të cilat siç i thashë më lart do të ndikonin në të gjithë ekonominë, me 
rritjen e punësimit dhe zhvillime të mëtejshme. 

pyetje: Gjatë muajit të kaluar, intervistova si Ministrin e Ekonomisë, 
ashtu dhe atë të Financave. Të dy lidhur me aspektin e kredive të 
këqija më thanë se në bashkëpunim me institucionin tuaj, Bankën e 
Shqipërisë, kanë hartuar një projektligj që pretendohet t’i japë zgjidhje 
fenomenit të kredive të këqija. Këmbëngula me të dy, por nuk arrita të 
kuptoj teknikalitetet e këtij ligji, si do të funksionojë? Çfarë parakupton 
ky ligj? Për një njeri që është sipërmarrës, që i ka rrëshqitur këmba, 
nuk ka arritur të shlyejë dot kredinë, çfarë ndodh? 

Guvernatori: Ky nuk është një projektligj, është një paketë masash 
dhe parashikon një sërë ndryshimesh ligjore. Në radhë të parë, është 
ligji për falimentin i cili është rishikuar. Gjithashtu bëhet fjalë edhe për 
rishikime ligjesh që kanë të bëjnë me trajtimin e pasurive të patundshme, 
me trajtimet ligjore të kredimarrësve, me ekzekutimin e kolateralit, që 
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është një nga elementet më të rëndësishme që ndikon në performancën 
e kredive me probleme. Ka dhe shumë akte dhe rregullore të tjera, që ne 
si Bankë e Shqipërisë i kemi trajtuar për të krijuar një terren mbështetës 
për punën e bankave në raport me trajtimin e kredive me probleme. 
Ajo që unë do të thosha në thelb është që në një ambient si Shqipëria, 
bankat janë parë si institucione kapitaliste, në raport me gjykatat. 

pyetje: “Kapitaliste” e keni në sensin pexhorativ? 

Guvernatori: Bankat janë parë si institucione të cilat kanë para. Ky 
është realiteti që kemi parë nga eksperienca. Në përgjithësi të gjitha 
rastet gjyqësore që kanë pasur bankat me klientët, kanë qenë në 
disfavor të bankave. Kjo ka krijuar një dizavantazh të bankave në 
marrëdhëniet gjyqësore me kredimarrësit dhe kjo sigurisht që ka ndikuar 
në vendimmarrje. 

pyetje: Do të doja të më përgjigjeshit si një ish drejtues i një banke 
të nivelit të dytë. Me këtë paketë ligjore çfarë parakuptohet? Me sa 
kuptoj, kjo paketë do jetë në ndihmë të bankave apo jo? 

Guvernatori: Kjo paketë do të jetë në funksion të trajtimit ligjor korrekt, 
të të gjitha elementeve, jo vetëm në ndihmën e bankave, por edhe të 
klientëve. 

pyetje: Nuk ka asgjë të keqe të ishte në favor të bankave, që bankat të 
merrnin paratë e tyre dhe t’i hidhnin në treg, po si do të funksionojë? 

Guvernatori: Patjetër, në rast se banka do të kishte të drejtë. Çdo ndryshim 
ligjor do të jepte impaktin e tij në trajtimin e rasteve problematike. Po 
ju jap një shembull. Në rast se një klient nuk kthen kredinë dhe ka lënë 
si kolateral një peng të caktuar në bankë për të garantuar kthimin e 
kësaj kredie, atëherë bankës i lind e drejta ta ekzekutojë këtë peng që 
të rimarrë paratë dhe të mbulojë humbjen aq sa mundet. Në këtë rast, 
funksionimi normal i këtij procesi do të krijonte dhe një qëndrim normal 
të bankës në procesin e vendimmarrjes për kredi, s’po them optimist 
apo pesimist, por po them qëndrim korrekt. Në rast se bankat, sidomos 
bankat e huaja, shohin që nuk ka ekzekutim të kolateraleve nga ana 
e gjykatave, në rast se shohin që ka vonesa në këtë proces, kjo do 
të bëjë që ato të jenë shumë më konservatore në gjenerimin e kredisë 
së re. Ne akuzojmë krahun e sistemit financiar dhe sektorit bankar që 
është konservator, por harrojmë krahun tjetër: që në rast se këto banka 
nuk rimarrin asgjë, atëherë sigurisht që do të ishin më konservatore. Ne 
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nuk mund t’u kërkojmë atyre që të tolerojnë, të çlirojnë kriteret e rrezikut, 
ndërkohë që nga ana tjetër ka një sistem jo të rregulluar ligjor. 

pyetje: Në ekzekutimin e menjëhershëm të kolateralit dhe banka e 
gjykon që nuk mundet të... 

Guvernatori: Në ekzekutimin e duhur të kolateralit që banka e gjykon. 

pyetje: Po tjetër çfarë parashikon plani? 

Guvernatori: Në rastin e fshirjeve nga bilanci parashikohen lehtësira 
fiskale për bankat që të mos ndikojnë në pagesën e taksave, mbylljen e 
bilanceve në fund të vitit. 

pyetje: Më falni të qëndrojmë pak te kjo. Pra për çdo kredi të keqe 
duhet të paguajnë taksapaguesit? 

Guvernatori: Jo, nuk ka lidhje fare. 

pyetje: Por gjersa ka lehtësi fiskale d.m.th që nuk do të paguajë taksat 
banka. 

Guvernatori: Në rast se banka ka një humbje të saj të caktuar, sigurisht 
ajo do të paguajë më pak taksa. Taksa mbi fitimin është ajo që përcakton 
në mënyrë kontabël fitimin, pra nuk ka lidhje me këtë pjesë. 

pyetje: Po tjetër, çfarë parashikohet në këtë paketë? 

Guvernatori: Në këtë paketë parashikohen dhe ndryshime të tjera 
rregullative që lidhen me Bankën e Shqipërisë. Ato kanë të bëjnë me 
trajtimin e kredimarrësve të këqij dhe ristrukturimin e borxhit. Sepse nuk 
janë vetëm rastet e kredive me probleme ose rastet e ekzekutimeve që 
ne duam të kurojmë. Përfshihen edhe ato raste të cilat mund të kenë ecuri 
pozitive, pra kanë nevojë për ristrukturim. Mund të bëhet një ristrukturim 
i borxhit me ca kushte dhe lehtësira të tjera. 

Nuk dua të hyj në nivele teknike, por praktikisht bankat po e shohin 
pjesën e kredive me probleme në dy aspekte: në aspektin e ekzekutimit 
ose falimentimit të rasteve që janë pa shpresë dhe në aspektin e 
ristrukturimit të rasteve të cilat kanë mundësi të ecin përpara. Njëkohësisht 
në këto situata dhe ne do të donim t’i suportonim vetë bankat sikurse dhe 
biznesin për ta kapërcyer këtë situatë të tyre delikate financiare. 
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Normalisht, kjo nuk po bëhet vetëm nga Banka e Shqipërisë. Kjo është 
një reformë ndërinstitucionale, e koordinuar me ekzekutivin dhe më gjerë. 
Një rol të caktuar brenda ekzekutivit ka dhe Ministria e Drejtësisë, e cila 
po bashkëpunon për rishikimin e të gjithë paketës ligjore. Edhe Shoqata 
Shqiptare e Bankave është e përfshirë në identifikimin dhe trajtimin 
e rasteve specifike. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë ka një projekt të 
caktuar me Bankën Botërore (BB) që po merret me trajtimin e rasteve të 
kredive me probleme në bashkëpunim me Shoqatën e Bankave, por dhe 
me gjithë institucionet. 

pyetje: Ku do të konsistojë ndihma? Apo thjesht asistencë teknike 
nëpërmjet BB? 

Guvernatori: Ndihma konsiston në asistencë teknike për procesin pasi 
kanë eksperienca të ngjashme. 

pyetje: Nuk është se do të rimbursojnë dëmet? 

Guvernatori: Këtu nuk shtrohet çështja për të rimbursuar dëmin as nga 
BB dhe as nga ndonjë institucion tjetër. 

pyetje: Në shtypin e specializuar ekonomik është shkruar se 35 
kompani shqiptare zotërojnë mbi 1 miliard euro kredi të këqija. Mund 
ta konfirmoni këtë shifër, zoti Guvernator? 

Guvernatori: Më shumë se sa shifra ekzakte, rëndësi ka fakti që 
një numër kompanish shumë të mëdha kanë pjesën më të madhe në 
portofolin e kredive me probleme. Ky që po ndodh është një fenomen. 
Ne kishim konferencën e Bankës së Shqipërisë dhe në një nga panelet, 
Shefja e ekonomisë të Bankës Qendrore të Maqedonisë në diskutimin e 
saj prezantoi pak a shumë të njëjtën situatë. Pra dhe aty (në Maqedoni) 
ishte e njëjta gjë, praktikisht një numër i kufizuar klientësh të mëdhenj 
(korporata) zotëronin pjesën më të madhe të kredive me probleme. 

Këta klientë janë ata që përmenda më sipër, të cilët po gjykohen dhe 
vlerësohen nëse janë për t’u falimentuar apo nëse duhen ristrukturuar dhe 
të vazhdojnë biznesin. 

pyetje: Në çfarë terapie do të konsistojë kjo ndërhyrje? Perceptimi 
publik është që këta - po përdor emrin gazetaresk – “oligarkë” 
përbëjnë tumorin e ekonomisë shqiptare. Si do të ndërhyhet, në 
mënyrë kirurgjikale apo me terapi më të lehtë? 
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Guvernatori: Rast pas rasti, mbetet për t’u gjykuar 

pyetje: Mbi çfarë kriteri financiar? 

Guvernatori: Kriteret financiare janë të qarta. Kriteret financiare janë në 
rast se biznesi paraqet të ardhme, paraqet projeksione pozitive zhvillimi, 
atëherë edhe vendimmarrja do të jetë pozitive për ta mbështetur këtë 
biznes. Në rast se biznesi nuk paraqet projeksione pozitive, nuk arrin 
të justifikojë të ardhmen e tij, atëherë sigurisht që ky biznes duhet të 
mbyllet. Kjo e fundit mund të ndodhë dhe nga ana e vetë biznesit. Në 
rast se biznesi e sheh që nuk ka të ardhme, merr një vendim për mbyllje. 
Në praktikë, kjo është pak më e komplikuar sepse këta klientë apo 
këto korporata, kanë më shumë se një biznes (kanë disa biznese) dhe 
janë me ekspozime në më shumë se një bankë. Bilanci dhe situata e 
tyre financiare duhet konsoliduar dhe pas këtij konsolidimi duhet gjykuar 
dhe vlerësuar. Ju mund të keni njëherësh një biznes ndërtimi, një biznes 
telekomunikacioni, një biznes financiar kompleks, pra një konglomerat 
biznesesh, nga të cilat disa mund të jenë pozitive, disa jo. Atëherë ju 
si korporatë duhet të gjykoni se cilat janë bizneset të cilat nuk kanë 
frymëmarrje dhe duhen mbyllur dhe cilat janë bizneset që janë më 
pozitive. E gjitha kjo duhet parë dhe në raport me bankat. Në disa nga 
këto banka, këto biznese paraqiten më mirë, në disa banka paraqiten 
më keq. Pra, situata duhet analizuar me shumë kujdes për të kuptuar 
se cilat janë bizneset që nuk kanë të ardhme – duke marrë një vendim 
për mbylljen e tyre shoqëruar dhe me veprimet e nevojshme në organet 
ligjore, dhe cilat janë bizneset që duhen ristrukturuar, për të cilat bankat 
nga ana e tyre duhet të jenë më proaktive. 

Një situatë e rënduar psikologjike në aspektin e nivelit të lartë të kredive 
me probleme do të ndikonte vendimmarrjen e bankave, pasi shpeshherë 
ato kanë burokraci të tepruar. Po t’i rikthehemi dhe njëherë, në rast se 
bankat në vitet 2008-2009 do të kishin qenë proaktive në ristrukturimin 
e portofoleve të kredive me probleme, pikërisht të këtyre portofoleve 
që ne kemi sot, situata do të ishte më e lehtësuar. Kjo situatë nuk do 
të ishte kaq e rënduar për vetë bankat dhe për vetë bizneset. Duke u 
ballafaquar me një situatë të vështirë, burokracia i bëri të humbisnin 
kohë në vendimmarrje dhe sot janë para kësaj situate. Në një moment 
të caktuar, dikush duhet të marrë një vendim se kush duhet të ristrukturuar, 
kush duhet të ecë përpara dhe kush duhet falimentuar. 

pyetje: Për herë të fundit, më lejoni t’ju pyes, jo si Guvernator i Bankës 
së Shqipërisë, por si një ish-drejtues i një banke të nivelit të dytë. Në 
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përvojën tuaj, këto kredi janë të bazuara mbi kolateral të qenësishëm 
që e mbulon vlerën e kredisë apo kemi të bëjmë me vlera fiktive, që 
edhe sikur banka të shkojë ta marrë atë kolateral nuk ka se ç’e do? 

Guvernatori: Kjo është një nga elementet pozitive të sistemit financiar, 
që portofoli i kredive me probleme është i mirëkolateralizuar. Kjo do të 
thotë që ka kolateral të mjaftueshëm dhe të qenësishëm për të mbuluar 
këto kredi. Bankat kërkojnë nga Banka e Shqipërisë që kur bëhet 
provigjionimi i portofoleve, ne si Bankë Qendrore të marrim parasysh 
dhe kolateralin, pasi ne iu kërkojmë atyre që të llogarisin 100% 
provigjione. Bankat kërkojnë që të parashikojnë më pak provigjione, 
pasi thonë se kreditë i kanë të koletarializuara dhe nuk është nevoja 
për 100% provigjionim. Ky është një diskutim teknik. Pyetja juaj është 
ka apo s’ka kolateral. Kreditë janë të mbuluara mirë, me përjashtim 
të ndonjë rasti të veçantë. Pra, në përgjithësi, portofoli i kredive me 
probleme është i mirëkolateralizuar. Problemi është tregu i pasurive të 
patundshme që nuk është i gjallë. Problemi është a shitet apo nuk shitet 
ky kolateral, a ka shitshmëri në kohën e duhur të këtij kolaterali dhe në 
masën e duhur etj. 

pyetje: Ka pasur ekzekutime kolateralesh? 

Guvernatori: Ka pasur... 

pyetje: Ka pasur efekt, ka pasur treg? 

Guvernatori: Ka pasur ekzekutime kolateriali. Por këtu ka vështirësi, të 
cilat ndërthuren me organet gjyqësore, përmbarimin, etj. Megjithatë një 
ndërmarrje serioze, një angazhim serioz nga ana e bankës do të bënte 
që kolaterali të shitej. 

pyetje: Z. Guvernator do të doja të këmbëngulja në një fakt që 
pavarësisht se Banka e Shqipërisë prej të paktën 6 vitesh e ul në çdo 
mbledhje normën e saj të interesit dhe ka arritur në nivele minimale 
historike me qëllimin për të ndihmuar bankat e nivelit të dytë, për të 
kredituar ekonominë, duke ulur normën e interesit edhe poshtë nivelit 
të inflacionit, bankat aplikojnë interesat për depozitat që janë, sërish 
poshtë nivelit të inflacionit, që mund të quhet edhe një lloj vënie dore në 
xhep të depozituesve, sërish nuk kemi një fluks kreditimi të ekonomisë. 
Çfarë incentivash të tjera duhen marrë që bankat të dekurajohen nga 
ky lloj stanjacioni i operimit të tyre? 
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Guvernatori: Së pari duhet thënë që kreditimi ka vazhduar, nuk është 
se bankat nuk kanë kredituar. Në gjithë këtë histori, nuk po i quaj akuza 
se është fjalë e rëndë, por ka pasur diskutime të këtij lloji. Ka pasur një 
kërkesë nga ju si media po dhe nga qytetarët që bankat të kreditojnë 
më shumë. Në radhë të parë, duhet të them që bankat kanë vazhduar 
kreditimin. Kreditimi ka qenë në rritje. Ne themi që kreditimi ka qenë në 
rritje, por kjo rritje ka qenë e moderuar. 

pyetje: Sa ka qenë kjo rritje? 

Guvernatori: Kjo rritje ka qenë e vogël. Siç e përmenda më lart, këtë 
vit është në nivelin 4.5% dhe po t’i hiqet efekti i fshirjes së kredive nga 
bilanci mbetet 0.5% Bankat vazhdojnë të financojnë çdo vit. Mund të 
jenë 500-600 milionë euro kredi të reja të hedhura në ekonomi nga 
bankat e nivelit të dytë. Kjo është faktike. Por duke qenë se portofoli 
amortizohet, duke qenë se stoku i kredisë amortizohet, ne e marrin 
rritjen neto, pra e marrim rritjen mbi tepricën e kredisë. Natyrisht, jo të 
gjitha bankat kreditojnë njëlloj, disa janë më aktive, disa më pak aktive. 
Por, në total ne kemi vazhdim të kreditimit, nuk është se kreditimi është 
stopuar. Kjo duhet thënë së pari.. 

Megjithatë, ne kërkojmë që të kemi nivele më të larta kreditimi për të arritur 
nivelet e zhvillimit ekonomik në ato parametra që ne duam. Shqipëria nuk 
ka rënë në recesion. Niveli më i ulët i rritjes ekonomike në Shqipëri ka 
qenë në vitin 2013, në nivelin 1.3%. Vitin 2014, ne e mbyllëm me nivelin 
2-2.1% dhe këtë vit parashikojmë që të mbyllet në nivelin 2.5-2.7%. 

Gra�k 39. Niveli i mbulimit të kredive me kolateral sipas llojeve

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Misioni i FMN-së është këtu dhe praktikisht gjithçka është nën analizë. 
E rëndësishme është që trendi vazhdon të jetë pozitiv. Nëse ne do ta 
mbyllim këtë vit qoftë me nivelin 2.5-2.4%, po tregohem konservator me 
shifrën 2.4%, prapë unë do ta vlerësoja si një trend pozitiv. Ky trend nëse 
do të vazhdonte dhe vitin tjetër, sado më lart se niveli 3%, - projeksionet 
tona janë për 3.3% - do të thotë që ne jemi në rrugën e drejtë, ne e kemi 
marrë kthesën. Kjo do të thotë që reformat e ndërmarra si nga ana e 
qeverisë, si nga ana e Bankës së Shqipërisë po japin efektin e tyre. 

Pyetja juaj lidhej me normën e interesit, politikën monetare të Bankës 
së Shqipërisë dhe efektet që ajo ka dhënë në rritjen e kreditimit dhe në 
ekonomi. Është e vërtetë që ne kemi ulur rreth 13 herë normën e interesit 
gjatë dy viteve të fundit, përfshirë dhe periudhën para se unë të isha 
Guvernator. Gjatë periudhës time si Guvernator nuk kemi bërë asnjë 
ulje të normës së interesit. E kam theksuar dhe herë të tjera: transmetimi 
i politikës monetare në ekonomi ka qenë i duhuri. Pra, kjo politikë 
monetare ka dhënë efektin e saj... 

pyetje: Më lejoni të bëj dhe një ndërhyrje tjetër. Me sa më kujtohen, 
shifrat e një raporti të Bankës së Shqipërisë përmbysnin pretendimin 
e politikanëve të të dyja krahëve që kriza e ekonomisë greke ishte një 
fatalitet për ekonominë shqiptare. Mendoj se është e kundërta, sepse 
për shkak të krizës të sistemit bankar grek, të gjithë emigrantët shqiptarë 
nuk sjellim më remitanca, pra nuk sjellim më vezën po kanë sjellë të 
gjithë pulën, kanë marrë të gjitha depozitat që kishin dhe i kanë sjellë në 
bankat shqiptare. Nuk e di nëse mund të na konfirmoni këtë shifër apo 
jo, po nga viti 2008 e deri sot, portofoli i depozitave në bankat shqiptare 

Gra�k 40. Kredia sipas agjentëve ekonomikë dhe monedhës* 

*Analiza e kredisë bazohet në të dhënat monetare të rregulluara për kreditë e nxjerra nga bilanci i bankave. Rregullimi i të dhënave është 
bërë bazuar në raportimet e bankave për këto kredi si dhe bazuar në të dhënat mikro të Regjistrit të Kredisë. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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të nivelit të dytë është dyfishuar. Pra për 5-6 vjet, bankat shqiptare kanë 
dyfishin e lekëve që kishin në dispozicion para 5 vjetëve. Çfarë ndodh 
me këto, çfarë financojnë, kë ekonomi financojnë? 

Guvernatori: Kjo nuk ka të bëjë vetëm me krizën greke. Kjo ka të bëjë 
dhe me situatën e përgjithshme ekonomike. Në një situatë ku nuk kemi 
nivelin e duhur të rritjes ekonomike dhe premisa për të ardhmen - sikurse 
ka qenë përpara vitit 2008 - njerëzit nuk kanë iniciativa investimesh apo 
konsumi. Prandaj bie niveli i konsumit pasi psikologjikisht tek individi e tek 
konsumatori ndjehet më shumë nevoja e sigurisë sesa nevoja e ndërmarrjes 
së investimeve dhe natyrisht kjo ndikon në rritjen e depozitave. 

Lidhur me krizën greke, ne kemi pasur të ardhura nga emigrantët. E kemi 
theksuar edhe në diskutimet e mëparshme që kriza greke mund të shoqërohej 
jo vetëm me rrezik për bankat greke të cilat operojnë në Shqipëri - një 
rrezik që perceptohej gjatë periudhës së korrikut dhe u kapërcye me sukses 
- por edhe me ardhje depozitash. Dhe, në fakt, kjo u shoqërua edhe me 
ardhje depozitash. Nga frika e sigurisë së bankave në Greqi janë parë më 
të sigurta bankat jogreke, të cilat operonin në Shqipëri. Praktikisht një pjesë 
e mirë e emigrantëve tanë janë kthyer nga Greqia gjatë kësaj periudhe, 
por edhe gjatë viteve të mëparshme. Sigurisht që me kthimin, ata kanë 
sjellë jo vetëm njohuritë e tyre, por edhe kursimet e tyre, prandaj kjo është 
shoqëruar edhe me rritje depozitash. Por rritja e depozitave në Shqipëri 
ka ardhur kryesisht nga mosndërmarrja e iniciativave investuese dhe nga 
rënia e nivelit të konsumit si pasojë e efektit psikologjik, i cili bën që njerëzit 
të priren drejt kursimit nga frika e probabilitetit të papunësisë dhe nga 
qëndrimi në pritje për të parë se si do të ecin gjërat. Këto janë fenomene, 
të cilat parashikohen në situata të caktuara. 

Për ta lidhur me pyetjen që ju bëtë, normat e interesit janë ulur dhe kjo 
do të thotë që politika monetare i ka dhënë efektet e saj të transmetimit 
në ekonomi, pasi kredia në lekë është rritur konsiderueshëm në raport 
me kredinë në valutë të huaj. Kredia në lekë ndikohet nga ulja e normës 
bazë të interesit të Bankës së Shqipërisë, pasi ne kemi në dorë të ulim 
vetëm normën e interesit të monedhës lekë. Ndërkohë që ka pasur rënie 
edhe të normës së interesit në euro, (si një ndër monedhat kryesore 
në të cilat operohet në Republikën e Shqipërisë) pasi Banka Qendrore 
Evropiane ka ulur normën e interesit. Pra, në përgjithësi normat e interesit 
janë ulur, transmetimi i politikës monetare të Bankës së Shqipërisë i ka 
dhënë efektet e saj, kredia në lekë është rritur në totalin e të gjithë 
kredisë. I rikthehem, e përsëris, ajo që mungon janë projektet, janë 
ndërmarrjet e iniciativave afatgjata nga ana e bizneseve. 
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pyetje: Pra ju thoni që bankat janë të gatshme të japin kredi, por nuk 
ka projekte? 

Guvernatori: Nuk ka projekte të kreditueshme, që plotësojnë kriteret për 
t’u kredituar. 

pyetje: Ka diçka tjetër që thonë. Rreth 60-70% e depozitave të 
shqiptarëve janë në filialet e bankave evropiane në Shqipëri dhe 
duke zbatuar një normë të bankës qendrore evropiane që një pjesë 
të depozitave, këto banka duhet t’i përdorin si provigjione, pra mos 
ta kreditojnë, por ta mbajnë thjesht si garanci. Dhe ato kanë zgjedhur 
që depozitat e shqiptarëve t’i mbajnë si garanci, duke qenë një treg 
jo fort i konsoliduar, nuk kemi pse rrezikojmë. Është ky një realitet? 

Guvernatori: Jo nuk është fare ashtu. 

pyetje: Si mund të dekurajohet ky realitet? 

Guvernatori: Nuk është kështu dhe do ta saktësoj. Nuk ka asnjë kufizim 
ose asnjë kërkesë apo përcaktim që depozitat e bankave të huaja që 
operojnë në Shqipëri të përdoren si provigjione. 

pyetje: Jo në selitë qendrore flasim... 

Guvernatori: Për ato po flasim. Që ta saktësoj pa hyrë shumë në 
aspekte teknike. Lëvizja e fondeve është e lirë, nëse ka tepricë likuiditeti 
në monedhë vendase, ajo mbahet në Bankën e Shqipërisë, në Bankën 
Qendrore të vendit e cila është autoriteti rregullator. Kurse tepricat në 
monedhë të huaj mbahen në bankat korrespondente të huaja dhe kjo 
funksionon kështu në çdo vend. Bankat do të kishin humbje në rast se 
nuk do t’i vendosnin këto fonde të lira në depozitë. 

Pra dhe një herë, teprica e likuiditetit në lekë jepet kredi, pjesa tjetër 
vendoset në depozita në Bankën e Shqipërisë, dhe për valutën e huaj 
kjo tepricë vendoset tek bankat jorezidente. Ne kemi marrë masa për 
ekspozimet, domethënë Banka e Shqipërisë me rregulloret e saj, merr 
masa për diversifikimin e riskut, që të mos ketë një përqendrim të këtyre 
depozitave në banka të caktuara. Ka disa kushte që 10-20% e kësaj 
teprice në raport me kapitalin rregullator të bankës nuk duhet të jetë e 
përqendruar, por duhet të jetë e shpërndarë, në mënyrë që të shpërndahet 
rreziku. Kriteret përcaktojnë që këto fonde të vendosen në bankat më të 
mira, në bankat e zonës A, pra të mos vendosen në banka të vendeve 
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offshore. Për zbatimin e këtyre kritereve, ne ushtrojmë mbikëqyrje dhe 
kontrolle, shikojmë nëse këto depozita janë vendosur në bankat më të 
sigurta, nuk janë të përqendruara, etj. për të pasur një shpërndarje dhe 
diversifikim sa më të mirë të rrezikut. Por këto fonde nuk janë provigjione, 
nuk janë sikurse thatë ju të bllokuara nga banka mëmë, ato janë thjesht 
fonde në dispozicion. Ne duam që këto fonde të injektohen në ekonomi. 
Prandaj dhe për t’i nxitur bankat në këtë drejtim, ne kemi përgatitur një 
paketë masash kundërciklike, paketë masash makropurdenciale. 

pyetje: Ku konsistojnë këto masa? 

Guvernatori: Këto masa lidhen me raportin e mjaftueshmërisë së 
kapitalit. Për ato banka që kanë një rritje nga 4 deri në 10% të kredisë 
në vit, ne kemi kërkesa më të lehtësuara për normën e mjaftueshmërisë 
së kapitalit, pra ne i kërkojmë të injektojnë më pak kapital që të nxiten 
të japin më shumë kredi. Për ato banka që kanë vendosur fondet e tyre 
më shumë në formën e depozitave që përmenda më sipër, ne i kërkojmë 
një rritje të kapitalit, një shtesë kapitali. Dhe ne nuk mund t’i detyrojmë, 
pasi bankat kanë pavarësinë e tyre operacionale. Brenda kontureve të 
kuadrit rregullativ, ato kryejnë aktivitetin e tyre tregtar. Në të kundërt, ne 
do të merrnim drejtimin dhe menaxhimin direkt të këtyre bankave. Por, 
ato nuk janë në administrim, janë në gjendje të shëndetshme financiare 
dhe operojnë në një treg i cili ka dhe hapësirat e tij. Me masat tona 
makroprudenciale, ne po përpiqemi të orientojmë aktivitetin e këtyre 
bankave kundrejt stimulimit dhe kreditimit të ekonomisë. Ky është roli dhe 
funksioni jonë si Bankë Qendrore. Këto masa kanë dhënë efektin e tyre 
në kreditim. Për këtë arsye, kemi bërë dhe një shtyrje të afatit, pasi ato 
kanë qenë të përkohshme, por ne i kemi shtyrë edhe për vitin që vjen.

Sikurse ju pyetët, përveç instrumentit bazë të normës së interesit, ne po 
shikojmë dhe çfarë masash të tjera mund të marrim në funksion të rritjes 
së kreditimit. Tani jemi duke analizuar, duke studiuar praktikat më të mira 
të vendeve evropiane dhe të vendeve të Evropës Juglindore. 

pyetje: Shpresojmë të mos shkojmë te interesi negativ i depozitave... 

Guvernatori: Jo nuk besoj. Tani është herët për të folur, por besoj se nuk 
do të shkojmë. Masat që kemi marrë kanë qenë ulja e normës bazë 
të interesit, injektimi i likuiditetit në ekonomi dhe ndjekja e një politike 
monetare me një mesazh afatgjatë për normën e interesit. Ne kemi 
orientuar tregun që do të kemi një politikë monetare lehtësuese dhe për 
periudhën në vazhdim. Kjo i ka dhënë mesazh tregut. 
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pyetje: Guvernator, sistemi në tërësi, po bankat greke në veçanti për 
shkak të specifikës që janë filiale të një vendi në një krizë të thellë, a 
janë të sigurta? Ose për të qenë të drejtpërdrejtë, a ka ndonjë bankë 
që është në prag kolapsi? Apo është një pyetje naive kjo për... 

Guvernatori: Pyetja është e drejtpërdrejtë dhe që duhet bërë ...
 
pyetje: Asnjë bankier nuk thotë, domethënë, që banka është në prag 
të kolapsit... 

Guvernatori: Në qoftë se do të kishte një bankë në prag kolapsi, 
atëherë ne si bankë qendrore do të duhej të ushtronim të gjitha të drejtat 
tona ligjore dhe rregullative për të menaxhuar situatën e kolapsit të saj. 
Si Bankë Qendrore, ne jemi rregullatori i sistemit bankar dhe pjesa e 
falimentimit është pjesa që menaxhohet nga rregullatorët. 

Nuk është se kemi ndonjë bankë në prag të kolapsit. Situata më delikate 
ka qenë situata e verës, jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjitha vendet 
ku filialet e bankave greke operonin. Gjatë asaj periudhe, jemi koordinuar 
në mënyrë të vazhdueshme me guvernatorët e vendeve të rajonit, si të 
Serbisë, Maqedonisë dhe të gjitha shteteve ku bankat greke kishin filiale. 
Vetë Greqia kaloi një periudhë shumë të vështirë dhe ne ishim shumë të 
shqetësuar për periudhën e vështirë të politikave ekonomike gjatë verës, 
pasi kjo jo vetëm ndikonte në situatën e përgjithshme ekonomike, si në 
import-eksportet apo rënien e remitancave, por ndikon dhe në sistemin 
financiar dhe sistemin bankar në Shqipëri. 

Gra�k 41. Pesha e bankave shqiptare me kapital grek (BSHKG) në sektorin bankar, për periudhën 2008-qershor 2015

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Praktikisht kemi tre banka, të cilat unë e kam theksuar ishin me një 
gjendje likuiditeti shumë të mirë dhe me një kapital të mirë. 

pyetje: Ka ndikuar paniku, dhe në botë efekte paniku mund të ketë, 
ndikoi paniku në këto banka? 

Guvernatori: Paniku ndikoi. Pikërisht, paniku bëri që në këto banka 
të kishte një tërheqje më të madhe likuiditeti gjatë atyre ditëve. Ato 
i rezistuan këtij paniku me fondet e tyre, madje mund t’i rezistonin 
tërheqjeve të likuiditetit dhe për disa muaj në vazhdim. Pavarësisht se 
pati tërheqje, situata u normalizua. Ky likuiditet u rikthye përsëri në ato 
banka, pra është po e njëjta situatë që ka qenë. 

Duhet thënë që bankat shqiptare me kapital grek janë banka që kanë vite 
që operojnë në Shqipëri dhe janë banka të cilat jo vetëm kanë kontribuar 
në ekonominë shqiptare, por paraqesin situatë të shëndoshë financiare. 
Në fakt, jo vetëm këto banka, por në përgjithësi të gjitha bankat që 
operojnë në vend paraqesin një situatë të shëndoshë financiare. Ne themi 
që ato kanë likuiditet të tepërt dhe kanë mjaftueshmëri kapitali. Këto janë 
dy elementet bazë që tregojnë se sistemi bankar është i shëndetshëm. 

Nga njëra anë, sistemi bankar është i shëndetshëm - si rregullator dhe si 
ruajtës të stabilitetit financiar, ne jemi të kënaqur që kemi një sistem bankar 
të shëndetshëm - por nga ana tjetër, nga krahu i transmetimit të politikës 
monetare, ne duam një sistem bankar i cili ndikon dhe stimulon ekonominë. 
Kjo është pozitive dhe për vetë bankat, sepse sa më shumë kredi të japin 
aq më shumë fitim do të kishin. Fitimet e tyre do të rriteshin, ekonomia 
do të lëvizte, depozitat do të investoheshin, iniciativat e konsumatorëve 
do të ishin më shumë drejt konsumit, punësimi do të rritej, pra gjithçka 
do të funksiononte në një situatë gjallërimi ekonomik. Situata që është në 
Shqipëri është reflektim edhe i situatës së rajonit dhe Eurozonës. Po të 
shikojmë Bankën Qendrore Evropiane, ajo ka kaluar në normat e interesit 
negativ si dhe ka bërë injektime të fuqishme të likuiditetit në ekonomi 
nëpërmjet programit të tyre Quantitative easing. Ky program ishte një teori 
e Stanley Fisher, Zëvendëskryetarit të Bordit të Guvernatorëve të Rezervës 
Federale. Ky program ka dhënë efekte pozitive, është provuar në Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës gjatë krizës, të cilat tashmë e kanë kapërcyer 
krizën. Tani po aplikohet në Evropë. Sipas deklaratave të Bankës 
Qendrore Evropiane, kemi mesazhe pozitive të kthimit të kahut të rritjes 
ekonomike pavarësisht se është nën potencial. Ne themi që ekonomia 
jonë është nën potencial dhe po punojmë për të mbyllur hendekun negativ 
të prodhimit. E njëjta deklaratë identike dhe e njëjta situatë është dhe 
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në Eurozonë. Në këto kushte, duke qenë që masat e marra nga Banka 
Qendrore Evropiane, janë duke e dhënë ndikimin në mënyrë graduale, 
kjo situatë e përgjithshme pritet të reflektohet dhe në ekonominë shqiptare, 
në sistemin financiar dhe në sistemin bankar shqiptar. 

Po t’i rikthehemi diskutimit të bankave, vetë bankat kanë kritere që janë në 
konsolidim, në vendet e tyre të origjinës. Në Shqipëri operojnë banka që 
e kanë vendin e origjinës nga Italia, Franca apo Greqia, që janë vende 
anëtare të Eurozonës, të cilat rregullohen nga Banka Qendrore Evropiane. 
Dhe sigurisht që këto banka i nënshtrohen masave dhe rregulloreve të 
marra nga Banka Qendrore Evropiane. Disa nga bankat kanë reflektuar 
aktivitetin ekonomik të periudhës para krizës dhe kanë ekspozime të 
mëdha ndaj riskut. Kjo situatë i bën ato të jenë më të rregulluara dhe më 
pak agresive se ç’kanë qenë përpara, pra të mos jenë të orientuara drejt 
investimeve të mëdha por drejt proceseve të rirregullimit. Pra, ato janë në 
situatë të tërhequr, për ta thënë me fjalë të thjeshta për publikun. 

Po kështu dhe bankat greke. Jo më larg se dje dëgjuam që raportet dhe 
analizat e fundit kërkojnë që të ketë një rikapitalizim të këtyre bankave 
me një injektim kapitali prej 14 miliardë eurosh për të 4 grupet e mëdha 
që operojnë në ekonomi. Kjo u quajt si sukses sepse pritshmëritë ishin 
vlera më të larta rikapitalizimi. Pra ato duhet të rikapitalizohen, kanë 
identifikuar ekzaktësisht se sa është nevoja e tyre për kapital dhe kanë 
mundësi potenciale për ta bërë këtë gjë. Kjo do të thotë se situata 
po vjen drejt qartësimit duke krijuar një situatë më lehtësuese dhe më 
fleksibël për vendet ku operojnë filialet e këtyre bankave. 

Sistemi bankar në Shqipëri, e kam theksuar dhe e theksoj se është i 
kapitalizuar, është i shëndetshëm dhe nuk ka rrezik për kolaps të ndonjë 
banke. Sot ne diskutojmë të ulim nivelin e kredive me probleme për të 
rritur optimizmin e bankave për kreditim, t’i bëjmë ato që të jenë më 
stimuluese, t’i bëjmë ato që të japin kredi, t’i nxisim që depozitat e tyre 
të tepërta të investohen dhe të jepen kredi për ekonominë. Por, nga ana 
tjetër, ne përpiqemi të krijojmë një ambient dhe një klimë ekonomike 
pozitive, me kërkesa dhe projekte të shëndetshme, të mbështetura me 
financim nga bankat e nivelit të dytë. 

pyetje: Pyetja e fundit që doja t’ju bëja ka të bëjë me ish-hotel Dajtin, 
i cili është blerë prej 4-5 vitesh nga Banka e Shqipërisë dhe ka ngelur 
ashtu gërmadhë. Çfarë do të ndodhë me të? Qarkullon një spekulim 
sikur qeveria do ta riblejë nga Banka e Shqipërisë për ta kthyer në 
origjinë, të jetë sërish një hotel. 
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Guvernatori: Ne zhvilluam edhe ceremoninë e inaugurimit dhe ju 
mbase e dëgjuat edhe fjalën e Kryeministrit. Por pavarësisht nga kjo, me 
ardhjen time në institucionin e Bankës së Shqipërisë si Guvernator, gjeta 
stafin e Bankës të ndarë në dy godina, ndërkohë që ishte blerë hotel 
Dajti në vlerën prej 30 milionë eurosh. Aktualisht, gjysma e punonjësve të 
Bankës së Shqipërisë është akomoduar në selinë qendrore, në godinën 
origjinale të Bankës Qendrore dhe gjysma e punonjësve vazhdon të jetë 
me qira deri në momentin që do të përfundojë rikonstruksioni i ish-hotel 
Dajtit. Projektet kishin filluar dhe ishin në rrugë e sipër. Kjo ishte gjendja 
në të cilën unë i gjeta këto projekte. Pra ish-hotel Dajti ishte blerë, ishte 
regjistruar në pronësi të Bankës dhe ... 

pyetje: Dhe nuk ka më kthim pas .. 

Guvernatori: Nuk mund të ketë kthim pas sepse ishte në një situatë 
të tillë ligjore dhe financiare në të cilën do ishte i pamundur kthimi 
pas. Ndoshta ka qenë edhe një mbipopullim mediatik do t’i quaja 
komentet lidhur me hotel Dajtin. Normalisht unë nuk kam pasur asnjë 
diskutim, asnjë problem, përveç pyetjeve që kam pasur në Komisionin 
parlamentar të Ekonomisë dhe Financave se çfarë do të bëhet me 
hotel Dajtin. Ndërkohë ka vazhduar procedura normale për sqarimin, 
duke paraqitur dokumentacionin e caktuar pranë Këshillit Kombëtar të 
Territorit. Ai ka marrë vendimin që hotel Dajti do të kthehet në bankë. Për 
informacionin tuaj, ka pasur disa diskutime për pjesën e pasme të hotel 
Dajtit, për pjesën e parkingut nëntokësor apo mbitokësor sepse ka shumë 
ura dhe duke qenë se ka kaluar shtrati i Lanës kërkon shumë investime. 
Përfundimisht ish-hotel Dajti do të jetë godinë e Bankës Qendrore. Me 
këtë rast do të thosha që me aq sa unë kam parë, në të gjitha shtetet 
e Evropës Juglindore, bankat qendrore janë banka me godina klasike, 
godina nga më të qëndrueshmet që simbolizojnë stabilitetin e thesarit të 
shtetit. Bankat qendrore janë të vendosura në vendet më të mira, më të 
bukura dhe më solide të qytetit. Nga ana tjetër, vetë bankat qendrore 
janë ato institucione të cilat mund të ruajnë trashëgiminë kulturore, por 
njëkohësisht të bëjnë dhe investimet më të mira për ruajtjen e godinave 
në praktikë. Pastaj historia nëse do të ishte hotel apo bankë kjo është 
një histori e kaluar, nuk më takon mua të shprehem. Unë e kam gjetur në 
këtë situatë dhe jam i detyruar të zbatoj ligjin dhe ta ndjek këtë situatë. 

pyetje: Z. Sejko ju falënderoj për intervistën. 

Guvernatori: Ju faleminderit për vizitën.
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interviStë e Guvernatorit Sejko 
për vizion pluS

- 26 nëntor 2015 - 

 
pyetje: Këtë muaj, Banka e Shqipërisë bëri një tjetër lëvizje në politikën 
monetare të saj, duke ulur sërish në një minimum historik interesin e 
lekut. Nëse llogarisim dhe normën e inflacionit prej 2.1%, atëherë 
interesi për depozitat për herë të parë kap një vlerë negative. Ç’do të 
thotë kjo për qytetarët shqiptarë, të cilët kanë një depozitë, por edhe 
për borxhin publik të qeverisë shqiptare? Dhe sa e kombinuar mund të 
themi që është politika monetare me atë fiskale? 

Guvernatori: Faleminderit. Sikurse e kemi deklaruar, në mbledhjen e fundit 
të Këshillit Mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë uli normën e interesit në nivelin 
1.75%. Kjo ulje është në nivelin minimal historik, në linjë me politikën 
monetare stimuluese që Banka e Shqipërisë po ndjek prej kohësh dhe 
është ndikuar nga mjedisi ekonomik në Shqipëri, në rajon dhe më gjerë. 
Banka e Shqipërisë ka ulur normën e interesit në funksion të qëllimit të saj 
kryesor: ruajtjes së stabilitetit të çmimeve. Por, njëkohësisht, ulja e kësaj 
norme interesi ka dhe si synim nxitjen e kreditimit dhe rritjen e ekonomisë. 

E vërteta është që ky instrument i politikës monetare, ulja e normës bazë 
të interesit që synon uljen e kostos së fondeve në ekonomi, është një 
instrument i përdorur gjerësisht nga bankat qendrore. Fillimisht nga 

Gra�k 42. In�acioni, norma bazë dhe objektivi

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

09M09

10M03

10M09

11M03

11M09

12M03

12M09

13M03

13M09

14M03

14M09

15M03

15M09

In�acioni total Mesatare lëvizëse (12 terma)Objektivi Norma bazë e interesit



- 206 -

Kapitulli Vii - intervista

Rezerva Federale - Banka Qendrore Amerikane - dhe kjo politikë i ka 
dhënë efektet e saj. Edhe Banka Qendrore Evropiane i ka zbritur deri 
në nivel negativ normat e interesit. Të njëjtën gjë ka bërë dhe Banka e 
Shqipërisë. Njësoj si bankat e tjera qendrore, ajo përpiqet të stimulojë 
kreditimin duke ulur koston e fondeve, pra koston e çmimit të kredisë. 

Por, duhet thënë se nuk janë vetëm çmimi dhe norma e interesit ato që 
ndikojnë në kreditim, sepse në të kundërt do të kishte një lidhje korrelative 
të thjeshtë: sa më shumë të ulim normën e interesit, aq më shumë do të 
rritej dhe kredia. E kemi theksuar dhe më parë që, perceptimi i rrezikut 
është ai që ndikon tej mase institucionet financiare. Këtu kemi të bëjmë 
me ofertën dhe kërkesën. Ne si bankë qendrore përpiqemi të ndikojmë në 
kahun e ofertës, që ajo të jetë sa më atraktive për tregun dhe për klientët. 
Nga ana tjetër, vetë bankat shikojnë nivele të larta rreziku, ndërkohë që 
biznesi nga ana e tij ka disa frenime në iniciativat për investim. 

Ne po punojmë njëkohësisht edhe me bankat, duke parë dhe mundësi të 
tjera përveç instrumentit të normës bazë të interesit. Në radhë të parë ne si 
Këshill Mbikëqyrës po marrim në analizë të gjitha elementet dhe faktorët e 
tjerë që mund të përdoren në të ardhmen për të stimuluar kreditimin, pasi 
rritja e kredisë me sa kemi parë nga shifrat nuk ka qenë në nivelet e pritura. 

Nga kahu tjetër, sigurisht që depozitat preken nga ulja e normave të 
interesit dhe kjo bëhet pikërisht me të njëjtin qëllim që njerëzit, individët 
dhe bizneset, të kenë iniciativa investimi më të larta, të rritet konsumi dhe 
investimet. Një normë e ulët interesi depozitash bën që klientët e bankave 
dhe të institucioneve financiare të mëdha të shikojnë alternativa investimi 
të ndryshme nga mbajtja e depozitave në bankat e nivelit të dytë. 

Gra�k 43. Zhvillimet në depozita

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Sikurse thashë në fillim të intervistës, bankat e tjera qendrore kanë kaluar 
dhe më thellë në uljen e normës së interesit, ku sot Banka Qendrore 
Evropiane ka kaluar në interesa negativë. 

Inflacioni në Shqipëri është më i ulët se sa ai që kemi parashikuar. Ne 
kemi parashikuar që inflacioni këtë vit të jetë në nivelin 2%, ndërkohë që 
deri tani ai ka qenë në nivelin mesatar 1.8%, inflacion i matshëm. Nuk 
është se ne jemi shumë poshtë nivelit të pritur të inflacionit. Norma bazë 
e interesit që kemi aktualisht është vërtetë një normë e ulët, por mbetet 
më e lartë se normat e interesit të vendeve të tjera. 

Në mënyrë të përmbledhur, do të thosha se banka qendrore e përdor 
normën e interesit si instrument kryesor për stimulimin e kreditimit, rritjes 
ekonomike dhe të mirëqenies, ndërsa nga krahu tjetër, ajo ndikon në 
stimulimin e iniciativave të konsumit dhe të investimeve në ekonomi. 

pyetje: Ju thatë në fakt që jeni në biseda me bankat për të parë 
instrumente të tjera për të nxitur kreditimin, por është dhe një plan 
ndërinstitucional, ku Banka e Shqipërisë është një ndër institucionet 
kryesore, për pastrimin e kredive të humbura, por edhe për kredi që 
performojnë dobët. Deri në çfarë faze është ky plan veprimi? Dhe si 
mendoni, është më tepër një çështje vullneti apo çështje mundësish? 

Guvernatori: Për të qenë realist me situatën ekonomike, nuk është vetëm 
çështje vullneti, por është dhe çështje mundësish. Bizneset, sidomos 
bizneset e mëdha shqiptare, kanë kaluar në një proces të vështirë, të 
lidhur me situatën makroekonomike në Shqipëri dhe në rajon. Ne jemi 
në dijeni që bizneset kanë pasur detyrime nga ana e qeverisë, të cilat 
janë shlyer tashmë, por kanë qenë të pamjaftueshme për t’i dhënë 
frymëmarrje biznesit për të vazhduar me të njëjtin trend iniciativat e tyre 
investuese për projekte. Nga kahu tjetër, ekonomia ka pasur vështirësitë 
e saj në raport me importet dhe eksportet. Ka rënë niveli i eksporteve si 
pasojë e vështirësive ekonomike që kanë pasur vendet partnere kryesore 
eksportuese të Shqipërisë, si Greqia dhe Italia. Kjo ka ndikuar pa diskutim 
në nivelin prodhues të kompanive, si dhe në nivelin e investimeve të huaja 
direkte. Po marrim si shembull fasonët, të cilët i kanë riorientuar produktet 
e tyre drejt tregjeve të tjera: nga Greqia dhe Italia, po kërkojnë tregje të 
reja si Gjermania apo vende të tjera, të cilat kanë thithur këto produkte. 

Bizneset kanë pasur vështirësitë e tyre, të cilat kanë qenë edhe të mbartura. 
Paralelisht, kemi dhe një situatë më konservatore të ndjekur nga ana e 
bankave të nivelit të dytë, e cila vjen dhe si pasojë e politikave që kanë 
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bankat mëma nga të cilat këto banka varen. Bankat e tyre mëma që 
operojnë në vende të Bashkimit Evropian, rregullohen dhe monitorohen nga 
Banka Qendrore Evropiane. Tani këto banka, në një situatë krize rajonale, 
nuk kanë më “agresivitetin” që kanë pasur dhe sigurisht që ky është një 
faktor që ndikon në politikat e tyre të kreditimit, pasi ato perceptojnë nivele 
më të larta rreziku jo vetëm në Shqipëri, por dhe në rajon. 

pyetje: Si mendoni, sa ka në dorë pushteti gjyqësor, sipas sinjaleve që 
keni dhe bisedave që ju keni me bankat e nivelit të dytë? 

Guvernatori: Në këtë kontekst, ne së bashku me Qeverinë Shqiptare dhe 
me aktorët e tjerë, kemi hartuar një plan masash për menaxhimin e kredive 
me probleme. Kreditë me probleme në Shqipëri kanë pasur nivelin më të 
lartë në rajon, rreth 25%. Si pasojë e masave të këtij plani, niveli i kredive 
me probleme ka rënë nga niveli 25 në nivelin 20%. Ky plan masash 
konsiston në masa ligjore, rregullative dhe administrative për të lehtësuar 
marrëdhënien e bankave me klientin dhe për të lehtësuar rikthimin e vlerës 
së kredive të dhëna në bankat e nivelit të dytë. Ky plan synon të ketë një 
ndarje të qartë të atyre bizneseve, të cilat kanë projeksione pozitive dhe 
mund ta vazhdojnë biznesin e tyre, nga ato biznese, të cilat nuk kanë 
projeksione pozitive dhe duhet të shkojnë drejt falimentit. Në këtë plan 
janë prekur disa ligje, si ligji për falimentin, ligji për barrën siguruese dhe 
ligje të tjera, të cilat synojnë të lehtësojnë marrëdhënien me gjyqësorin. 
Është shumë e rëndësishme që nga praktika të shohim në punën e bankave 
të nivelit të dytë, procesin e ekzekutimit të kolateraleve. 

Ekzekutimi i kolateraleve është shumë i rëndësishëm. Ky proces është 
ligjërisht i kopsitur me ligjet respektive, por në një situatë kur kredia 

Gra�k 44. Eksporti dhe importi i mallrave

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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me probleme është në nivele problematike, mund të konsiderohet edhe 
çështje me interes kombëtar, pasi ndikon në rritjen e kreditimit dhe 
gjallërimin e ekonomisë. Në këto kushte, kjo çështje duhet të marrë më 
shumë vëmendje dhe duhet trajtuar si prioritare. 

Për ta shpjeguar me fjalë më të thjeshta, mosekzekutimi i kolateraleve në 
kohë nga bankat bën që ato të mos rimarrin likuiditetin e nevojshëm për 
të rikuperuar situatën e tyre financiare. Kjo siguron ndikimin në gjendjen 
financiare të bankave, por ndikon kryesisht në optimizmin e tyre për 
të vazhduar kreditimin. Pikërisht për këtë arsye dhe ne synojmë që t’i 
korrigjojmë këto elemente, në mënyrë që bankat t’i rikthehen kreditimit, 
pra t’i rikthehen normalitetit dhe të rikthehet optimizmi në kreditim. 

Pavarësisht nga ky plan masash, është e rëndësishme të theksohet, se në rast 
se nuk do të vazhdojë kreditimi, me gjithë masat e marra për uljen e nivelit të 
kredive me probleme, përqindja e tyre do të mbetet e lartë, pasi në fund të 
fundit, kredia me probleme është një raport ndaj totalit të saj. Synimi i planit 
të masave është nxitja e kreditimit për të gjallëruar ekonominë, por duhet 
thënë që bizneset kanë vështirësitë e tyre. Ne synojmë të rrisim optimizmin 
dhe iniciativat për investime dhe nivelin e konsumit. Pritshmëritë tona për të 
ardhmen janë që do të rritet niveli i konsumit dhe ai i investimeve. Por kjo 
do të vijë paralelisht: me reformat strukturore që do të merren nga ana e 
qeverisë, me reformat financiare të Bankës së Shqipërisë dhe nga zhvillimi 
makroekonomik që do të kenë vendet partnere të Shqipërisë. 

pyetje: Këto ditë në parlament është duke u diskutuar buxheti i ri për 
vitin 2016 dhe paketa fiskale. Sa mendon Banka e Shqipërisë që 
nxit ekonominë buxheti i ri dhe paketa fiskale për vitin e ardhshëm? 
Dhe një parashikim dhe pritshmëri që ka vetë Banka e Shqipërisë për 
ekonominë, sa do të rritet për vitin 2016? 

Guvernatori: Po e filloj nga fundi. Lidhur me rritjen ekonomike sikurse 
e theksuam në konferencën e fundit për shtyp, Banka e Shqipërisë ka 
bërë një korrektim të parashikimit për rritjen ekonomike nga niveli 3% 
në nivelin midis 2.5 dhe 2.7% për këtë vit, ndërsa për vitin e ardhshëm 
projeksionet janë midis nivelit 3 dhe 3.4%. Parashikimet me kohë bëhen 
më të sakta, por gjithsesi ky është parashikimi ynë. Korrektimet janë bërë 
për shkak të elementeve, të cilat ne i kemi shpjeguar. 

Rritja ekonomike nuk ka qenë në nivelet e pritshme, por nga ana tjetër 
ne kemi vazhduar të kemi një rritje ekonomike. Shqipëria nuk ka qenë 
asnjëherë në recesion. I rëndësishëm është trendi i rritjes ekonomike. Ne 
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presim të dhënat për mbylljen e fundit të vitit. Në rast se do të arrijmë 
parashikimin, pra rritjen ekonomike të parashikuar së fundmi prej 2.5%, dhe 
nëse vitin tjetër do të kemi një rritje ekonomike mbi 3%, në mënyrë prudente 
unë do ta vlerësoja pozitivisht pasi ecuria dhe trendi do të vazhdonin në 
kahun pozitiv. Këto janë parashikime dhe mbeten për t’u parë. 

Lidhur me buxhetin, ne si Bankë e Shqipërisë jemi gjithmonë të interesuar 
mbi parametrat kryesorë bazë. E rëndësishme është që të ulet deficiti 
buxhetor, pra të mbahet nën kontroll dhe të monitorohet deficiti buxhetor 
nëpërmjet një politike fiskale konsoliduese. Ne kemi koordinuar dhe 
harmonizuar politikën tonë monetare me atë fiskale konsoliduese, 
gjithmonë në drejtim të uljes së deficitit buxhetor. 

Marrja së fundmi e eurobondit është një element tjetër, i cili ndikon 
në atë çka thashë më parë, në krijimin e fondeve të lira për stimulimin 
e ekonomisë. Pra marrja e borxhit të jashtëm ka ndikuar në lënien e 
likuiditeteve të lira në funksion të bizneseve dhe të ekonomisë shqiptare 
për kredi nga ana e bankave të nivelit të dytë. Ky buxhet, mesa kemi 
parë, synon vazhdimin e një politike fiskale konsoliduese. Kjo përputhet 
dhe me këshillimin që ne i kemi bërë Qeverisë për uljen e deficitit 
buxhetor dhe për vazhdimin e politikës fiskale konsoliduese. 

Lidhur me paketën fiskale, Ministria e Financave dhe Qeveria kanë bërë 
analizat e tyre. Sikurse e thashë, ne si Bankë Qendrore kemi synimin dhe 
objektivin tonë për të ruajtur parametrat makroekonomikë. Sigurisht që 
taksat dhe paketa fiskale e diskutuar nga qeveria janë në përputhje me 

politikat që ndiqen dhe në funksion të reformave 
strukturore, por edhe në funksion të politikave të 
qeverisë shqiptare. Sigurisht që ekspertiza dhe 
analiza e caktuar bëhet në Ministrinë e Financave. 
Ne si Bankë Qendrore kemi dhënë këshillimet 
dhe opinionet tona lidhur me buxhetin, gjithmonë 
në funksion të ruajtjes së parametrave kryesorë 
makroekonomikë, të vazhdimit të një politike 
fiskale konsoliduese dhe të uljes së nivelit të deficitit 
buxhetor. Ky është dhe synimi ynë. Dhe për sa 
kohë që ne shohim që këta parametra mbahen në 
kontroll, ecin në drejtimin e duhur dhe nuk shkelen, 
atëherë është në varësi të qeverisë të vendosë se 
çfarë politike fiskale dhe çfarë politike taksash do 
të ndjekë, sipas shtresave të ndryshme. Kjo është 
një e drejtë e qeverisë shqiptare.

“Ne si Bankë Qendrore 
kemi dhënë këshillimet 

dhe opinionet tona lidhur 
me buxhetin, gjithmonë 

në funksion të ruajtjes së 
parametrave kryesorë 
makroekonomikë, në 

funksion të vazhdimit të një 
politike fiskale konsoliduese 

dhe të uljes së nivelit të 
deficitit buxhetor.”



- 211 -

Kapitulli Vii - intervista

interviStë e Guvernatorit Sejko 
për Gazetën Shqip

- 14 dhjetor 2015 -

 
pyetje: Në fillim të nëntorit, qeveria rinovoi Eurobondin me një shumë 
prej 450 milionë eurosh. A është konsultuar qeveria me Bankën e 
Shqipërisë mbi mënyrën si t’i shpenzojë këto para? 

Guvernatori: Qeveria dhe Banka 
e Shqipërisë janë në proces të 
vazhdueshëm komunikimi për 
çështjet që kanë të bëjnë me 
financimin e deficitit dhe ecurinë e 
tregjeve të brendshme financiare. 
Natyrisht që pjesë e këtij komunikimi 
ka qenë edhe rifinancimi i 
Eurobondit, nëpërmjet emetimit të 
një instrumenti me parametra të 
ngjashëm dhe me kosto më të ulët. 

Banka e Shqipërisë e ka shprehur 
edhe më parë opinionin e saj lidhur 
me këtë çështje, si në shkëmbimet 
dypalëshe të opinioneve me 
Ministrinë e Financave, ashtu edhe 
në komunikimet tona publike. Në 
mënyrë të përmbledhur, mund të them se emetimi i një Eurobondi të ri 
krijoi fondet e nevojshme për të paguar detyrimin ekzistues që kishte 
qeveria shqiptare, prej rreth 300 milionë eurosh, pa krijuar presion mbi 
normat e interesit, treguesit e likuiditetit apo kursin e këmbimit në tregjet 
e brendshme financiare. Nga ana tjetër, është e vërtetë që Eurobondi 
i ri u emetua në një shumë më të madhe se Eurobondi që maturohej. 
Diferenca prej rreth 150 milionë eurosh, në dijeninë tonë, po përdoret 
dhe do të përdoret për reduktimin e borxhit. Ky veprim ruan nivelet e 
parashikuara të deficitit buxhetor dhe të borxhit publik, dhe ndihmon në 
çlirimin e mëtejshëm të likuiditetit në tregjet e brendshme financiare.

pyetje: Bashkë me kryeministrin Rama keni shpallur se keni një plan 
për uljen e nivelit të kredive me probleme në banka dhe rritjen e 
kreditimit të ekonomisë. Çfarë detyrash përmban ky plan për BSH-në? 

“...emetimi i një Eurobondi 
të ri krijoi fondet e 

nevojshme për të paguar 
detyrimin ekzistues që 

kishte qeveria shqiptare, 
prej rreth 300 milionë 

eurosh, pa krijuar presion 
mbi normat e interesit, 
treguesit e likuiditetit 
apo kursin e këmbimit 
në tregjet e brendshme 

financiare.”
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Guvernatori: Plani i masave për uljen e kredive me probleme në 
sistemin bankar përmban një sërë ndryshimesh ligjore dhe rregullative, 
të cilat nga njëra anë do të synojnë një efikasitet më të madh të 
sistemit gjyqësor në zbatimin ligjor të marrëdhënieve kontraktuale mes 
bankave dhe huamarrësve dhe nga ana tjetër do të mundësojnë rritjen 
e efektivitetit të sistemit bankar në trajtimin e portofolit të kredive me 
probleme.

Në mënyrë më të detajuar, në 
mbledhjen e fundit të Këshillit 
Mbikëqyrës, ne miratuam shtyrjen 
e afatit të masave prudenciale 
të marra më herët nga ana e 
Bankës së Shqipërisë në lidhje me 
stimulimin e kreditimit nëpërmjet 
vlerësimit të koeficienteve që 
përdoren për të matur rrezikun për 
rritjen e portofolit të kredisë dhe për 
vendosjet jashtë vendit. Ndryshime 
të tjera rregullatore kanë lidhje me 
terminologjinë e nxjerrjes jashtë 
bilancit të kredive me probleme si 
edhe ndryshimin e limitit të mbajtjes 
së kolateralit të marrë në pronësi 
nga bankat. Trajtimi i grupeve të 
mëdha që mbajnë pjesën kryesore 
të kredive me vonesë, përmirësimi 
i kuadrit rregullator në lidhje me 
kompanitë që blejnë portofol të 
keq si edhe përmirësimi i regjistrit të 
kredisë duke përfshirë në të fillimisht 
proceset e hapura gjyqësore nga 
ana e bankave dhe më vonë edhe 
të gjitha detyrimet e tjera që individët apo kompanitë mund të kenë, 
përbëjnë drejtimet e tjera të parashikuara ku do të ndërhyhet nga ana e 
Bankës së Shqipërisë. Masa e fundit por jo më pak e rëndësishme është 
edhe vendimi që duke filluar nga janari i vitit 2018, Banka e Shqipërisë 
do të kërkojë nga bankat dhe nga institucionet e tjera kredidhënëse 
që në procesin e shqyrtimit dhe miratimit të kredive, të bazohen vetëm 
në dokumentacionin financiar ligjor të aprovuar nga ana e organeve 
tatimore. Ky do të jetë edhe një hap i rëndësishëm drejt formalizimit të 
mëtejshëm të biznesit.

“Masa e fundit por jo më 
pak e rëndësishme është 

edhe vendimi që duke 
filluar nga janari i vitit 

2018, Banka e Shqipërisë 
do të kërkojë nga bankat 
dhe nga institucionet e 
tjera kredidhënëse që 

në procesin e shqyrtimit 
dhe miratimit të kredive, 

të bazohen vetëm në 
dokumentacionin financiar 

ligjor të aprovuar nga 
ana e organeve tatimore. 

Ky do të jetë edhe një 
hap i rëndësishëm drejt 

formalizimit të mëtejshëm 
të biznesit.”
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pyetje: A keni bërë një bilanc mbi pasojat e krizës greke tek bankat 
tona dhe në ekonomi? 

Guvernatori: Ajo që konsiderohet si “kriza greke” është shfaqur në vitin 
2010 dhe ka pasur 2 kulme të saj, në vitin 2012 dhe në verën e 
vitit 2015. Kemi vlerësuar që në fillim, se ndikimi më i mundshëm mbi 
ekonominë shqiptare, do të ishte një kontaminim i mundshëm nëpërmjet:

- Marrëdhënieve tregtare mes dy vendeve. Efekti negativ i krizës 
në ekonominë greke në këtë rast, do të ishte në drejtim të rënies së 
eksporteve, të remitancave dhe të fluksit të investimeve të huaja. Nga 
ana tjetër, tkurrja e ekonomisë greke do të çonte në rënien e çmimit të 
mallrave të importuara dhe rënien e presioneve inflacioniste.

- Sektorit bankar, kryesisht përmes gjendjes financiare të bankave 
shqiptare me kapital grek. Efekti negativ në këtë rast, do të ishte rënia e 
peshës së këtyre bankave në treg, si rezultat i veprimeve të nevojshme për 
ristrukturimin e veprimtarisë. Në varësi të mënyrës se si do të zhvillohej 
kriza, situata ekonomike dhe financiare e emigrantëve dhe pasiguria 
për qëndrueshmërinë e sistemit bankar në Greqi, mund të sillte lëkundje 
të besimit të publikut në bankat shqiptare me kapital grek. Një kanal i 
mundshëm transmetimi i stresit do të lidhej me ekspozimin që bankat 
shqiptare me kapital grek, do të kishin me grupet bankare zotëruese në 
Greqi. Situata do të ishte më e komplikuar nëse Greqia do të dilte nga 
Eurozona dhe do të adoptonte monedhën e vet kombëtare.

Në lidhje me kanalin e parë të ndikimit, kemi konstatuar se për shkak 
të peshës relativisht të ulët të eksporteve drejt Greqisë (vetëm rreth 
1.4% të PBB-së), ndikimi ka qenë tërësisht i përballueshëm. Përmes 
axhustimeve të kostove të veprimtarisë, bizneset kanë qenë në gjendje 
të ruajnë tregjet. Në rast nevoje, ato kanë lëvizur drejt tregjeve të reja. 
Për shkak të sektorëve ku janë përqendruar investimet nga Greqia 
(kryesisht: telekomunikacion dhe banka) flukset e investimeve kanë qenë 
përgjithësisht të stabilizuara, dhe Greqia ka vijuar të jetë ndër partnerët 
kryesorë të ekonomisë shqiptare në drejtim të investimeve të huaja 
direkte. 

Në lidhje me remitancat, kriza greke ka nxituar mjaft familje emigrantësh 
që të kthehen përfundimisht në Shqipëri. Kjo ka bërë për shembull, që 
në vitin 2013, ne të vërejmë një rritje të remitancave. Në përgjithësi, 
remitancat kanë qenë të qëndrueshme gjatë kësaj periudhe dhe pritjet për 
rënie të tyre nuk janë vërtetuar. Përsa i takon ecurisë së kursit të këmbimit, 
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Leku ka pasur disa presione nënçmuese në periudhën 2012-2013, por 
më pas ecuria e kursit të këmbimit ka qenë mjaft e qëndrueshme.

Ndërkohë në lidhje me kanalin e dytë të infektimit do të doja të sqaroja 
se kujdesi i treguar ka qenë i shpërndarë në mënyrë të njëtrajtshme 
gjatë gjithë periudhës që përmenda më sipër. Për rrjedhim, sot mund të 
përmend se falë përpjekjeve të vazhdueshme është mundësuar:

a.  Rënie graduale e peshës së bankave shqiptare me kapital 
grek, e nxitur nga nevoja që këto banka të përqendroheshin në 
ristrukturimin e veprimtarisë së tyre, në drejtim të përmirësimit të 
strukturës së financimit, uljes së nivelit të kredive me probleme, uljes 
së kostove të veprimtarisë, përmirësimit të rezultatit financiar dhe të 
kapitalizimit;

b.  Përmirësim i dukshëm i situatës së likuiditetit dhe i kapitalizimit 
përgjatë gjithë periudhës;

c.  Shndërrimi i plotë i “degëve” të bankave greke në “filiale”, 
duke sjellë rritjen e kontrollit ligjor të Bankës së Shqipërisë mbi 
këto institucione (në vijim të ndryshimeve të ligjit “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë” në fund të vitit 2011);

d.  Uljen gati në “zero” të ekspozimit të tyre ndaj grupeve bankare 
zotëruese. Si rezultat, vendosja e kontrollit mbi lëvizjet e kapitalit si 
edhe mbyllja e bankave në Greqi në verën e këtij viti, nuk dëmtoi 
as në mënyrë periferike aftësinë e bankave shqiptare me kapital 
grek për të kryer operacionet e tyre financiare të përditshme në 
mënyrë normale.

Gra�k 45. Ndryshimet vjetore të indekseve të kursit nominal dhe real të këmbimit; ecuria e kursit Eur/Lek dhe 
Usd/Lek 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Përfundimisht në lidhje me këtë 
pyetje dua të sqaroj se pavarësisht, 
efektit psikologjik tek klientët e 
bankave rreth zhvillimeve të krizës 
greke, në asnjë rast këto banka 
dhe i gjithë sektori bankar nuk 
pati probleme me likuiditetin e 
veprimtarisë, pra me aftësinë e 
tij për të shlyer në kohë të gjitha 
detyrimet ndaj klientëve. Gjatë 
gjithë periudhës, Banka e Shqipërisë 
ishte në komunikim dhe monitorim 
të afërt të situatës financiare dhe 
zhvillimeve në bankat shqiptare me 
kapital grek, si edhe në komunikim 
me autoritetet respektive në Greqi 
dhe në Eurozonë. Gjithashtu, është 
ruajtur një komunikim i afërt me autoritetet mbikëqyrëse dhe rregullatore 
të sistemit financiar në vend, për të konsoliduar kuadrin e veprimeve të 
përbashkëta për monitorimin e situatës.

Konstatojmë me kënaqësi, se vetë bankat shqiptare me kapital grek, 
sektori bankar në përgjithësi dhe autoritetet në vend vepruan në koordinim 
të mirë për të mundësuar ruajtjen e 
qëndrueshmërisë së bankave të 
veçanta dhe të sektorit bankar në 
përgjithësi, dhe përballimin me 
sukses të stresit financiar të atij 
momenti.

pyetje: Si po ecën ekonomia 
në tremujorin e fundit? Sipas 
vëzhgimeve të BSH-së, a do 
të arrihet parashikimi i rritjes 
ekonomike? 

Guvernatori: Ka kaluar rreth një 
muaj nga analiza e fundit që i 
bëmë ekonomisë shqiptare, në 
fillim të muajit nëntor. Më lejoni të 
risjell në vëmendje të lexuesit se, 
duke u nisur nga analiza e të gjithë 

“...pavarësisht, efektit 
psikologjik tek klientët e 
bankave rreth zhvillimeve 
të krizës greke, në asnjë 

rast këto banka dhe i 
gjithë sektori bankar 
nuk pati probleme me 

likuiditetin e veprimtarisë, 
pra me aftësinë e tij për 

të shlyer në kohë të gjitha 
detyrimet ndaj klientëve.”

“Konstatojmë me 
kënaqësi, se vetë bankat 

shqiptare me kapital 
grek, sektori bankar në 

përgjithësi dhe autoritetet 
në vend vepruan në 

koordinim të mirë për 
të mundësuar ruajtjen 
e qëndrueshmërisë së 

bankave të veçanta dhe 
të sektorit bankar në 

përgjithësi, dhe përballimin 
me sukses të stresit 

financiar të atij momenti.”
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informacionit të disponuar mbi zhvillimet ekonomike dhe financiare, 
qoftë ky informacion direkt apo indirekt, Banka e Shqipërisë bëri një 
rifreskim të parashikimeve të saj për rritjen e pritur ekonomike të vitit 
2015. Parashikimet e reja për vitin 2015 flasin për një rritje ekonomike 
në intervalin 2.5-2.7%, çka përbën një rishikim të lehtë për poshtë të 
parashikimeve tona të mëparshme. Në bazë të informacionit të disponuar 
dhe të analizave të stafit profesionist të Bankës së Shqipërisë, Këshilli 
Mbikëqyrës arriti në përfundimin se ky rishikim i detyrohet kryesisht 
goditjeve kalimtare të ofertës dhe se tendencat e zhvillimit afatmesëm 
dhe afatgjatë të vendit mbeten pozitive. 

Megjithatë, duke gjykuar mbi balancën e faktorëve që veprojnë në 
inflacion, si dhe për të adresuar dobësitë që ka shfaqur kanali i kredisë, 
Banka e Shqipërisë thelloi dozën e stimulit monetar në ekonomi, duke 
e zbritur normën bazë të interesit nën nivelin e ri historik prej 1.75%. 
Kjo lëvizje krijon stimuj më të mëdhenj monetarë për nxitjen e kreditimit, 
të konsumit dhe të investimeve, duke kontribuar në nxitjen e rritjes 
ekonomike dhe në përmbushjen e objektivit tonë të inflacionit.

Për t’iu rikthyer pyetjes suaj, treguesit e rinj ekonomikë dhe monetarë nuk 
kanë pasur devijime të mëdha nga pritjet tona, çka na bën optimistë për 
përmbushjen e parashikimeve që përmenda më sipër. 

pyetje: Si do të kontribuojë Banka e Shqipërisë në arritjen e synimit për 
rritjen e prodhimit kombëtar? 

Guvernatori: Banka e Shqipërisë ka një mandat direkt ligjor për ruajtjen 
e stabilitetit të çmimeve. Megjithatë, 
në përputhje me filozofinë tonë 
dhe praktikat moderne të bankave 
qendrore, stabiliteti i çmimeve nuk 
mund të shihet i veçuar apo pa 
lidhje me stabilitetin ekonomik. Ajo 
që dua të them, është se inflacioni 
mund të jetë nën kontroll vetëm nëse 
ekonomia është në ekuilibër, dhe në 
këtë prizëm nuk ka ndonjë konflikt 
afatgjatë midis stabilitetit të çmimeve 
dhe zhvillimit të qëndrueshëm dhe 
afatgjatë të vendit. Përkundrazi, 
stabiliteti ekonomik është parakusht 
për stabilitetin e çmimeve.

“Banka e Shqipërisë do të 
vazhdojë të marrë të gjitha 

masat e nevojshme për 
respektimin e objektivit 
të saj të stabilitetit të 

çmimeve, si dhe në zbatim 
të detyrave të saj për 

mbështetjen e stabilitetit 
financiar të vendit.”
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E bëra këtë parashtrim për të thënë që politika jonë monetare, e cila 
në një kuptim të ngushtë synon kthimin e inflacionit në objektivin e 
synuar prej 3%, i shërben njëherazi edhe nxitjes së kërkesës agregate 
dhe rritjes ekonomike. Nëpërmjet uljes së normës bazë të interesit, ne 
kemi ulur kostot e financimit të të gjithë ekonomisë. Ndërkohë, injektimi 
i vazhdueshëm i likuiditetit synon funksionimin në parametra normalë 
të tregjeve financiare, të bizneseve dhe të ekonomive familjare. 
Komunikimi transparent i kahut të politikës monetare në të ardhmen është 
një informacion i dobishëm i cili orienton pritjet e agjentëve ekonomikë, 
redukton pasiguritë dhe krijon stimujt e mëtejshëm për gjallërimin e 
konsumit dhe të investimeve. Të gjitha këto janë pjesë e arsenalit klasik 
të bankave qendrore dhe ne nuk do të hezitojmë t’i përdorim, madje 
edhe në doza më të mëdha nëse do të jetë e nevojshme.

Megjithatë, politika monetare sa thashë më sipër nuk është kontributi i 
vetëm i Bankës së Shqipërisë për nxitjen e aktivitetit ekonomik. Paralelisht 
me të, si mbikëqyrës dhe rregullator i sistemit bankar, Banka e Shqipërisë 
ka ndërmarrë edhe një sërë masash mbikëqyrëse e rregullatore, një 
pjesë e të cilave i shërbejnë direkt nxitjes së kreditimit apo përmirësimit 
të marrëdhënieve bankë-klient. Këtu mund të përmend masat për nxitjen 
e kreditimit nëpërmjet uljes së kërkesave për kapital dhe reduktimit të 
rrezikut të kreditit, masat për dekurajimin e daljes së valutës jashtë vendit, 
si dhe masave për lehtësimin e barrës financiare të bizneseve nëpërmjet 
stimulimit të procesit të ristrukturimit të kredive. Në të njëjtin kah – atë të 
stimulimit të kredisë dhe të aktivitetit ekonomik - kanë vepruar edhe masat 
tona për rritjen e transparencës së sistemit bankar, për përmirësimin e 
funksionimit të sistemit të pagesave, për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e 
regjistrit të pagesave e kështu me radhë. 

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të marrë të gjitha masat e nevojshme 
për respektimin e objektivit të saj të stabilitetit të çmimeve, si dhe në 
zbatim të detyrave të saj për mbështetjen e stabilitetit financiar të 
vendit. Të dyja këto aksione tonat mbështesin rritjen e qëndrueshme dhe 
afatgjatë të vendit. 
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Guvernatori	Sejko	në	samitin	e	Ministrave	të	Financave	dhe	Guvernatorëve,	Becic,	Mali	i	Zi,	12	–	13	qershor	2015



Forumi	Financiar	III,	Tiranë,	25	qershor	2015



Guvernatori	Sejko	me	Ambasadorin	Grek,	SH.T.Z.	Leonidas	Rokanas,	2	korrik	2015

Guvernatori Sejko gjatë intervistës për televizionin Klan, korrik 2015



Vizita	e	Guvernatorit	Sejko	në	Bankën	e	Italisë,	9	shtator	2015

Tryezë	diskutimi	e	Bankës	së	Shqipërisë	dhe	Qeverisë	Shqiptare	me	sistemin	bankar,	16	shtator	2015



Guvernatori	Sejko	në	Klubin	e	Guvernatorëve	të	vendeve	të	Azisë	Qendrore,	Rajonit	të	Detit	të	Zi	dhe	Ballkanit,	Tbilisi,	Gjeorgji,	
25-27 shtator 2015
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Mbledhjet	Vjetore	të	FMN-BB,	tetor	2015

Takimi	 i	Diskutimit	mbi	 implementimin	e	standardeve	të	Direktivës	për	rimëkëmbjen	dhe	ndërhyrjen	e	
jashtëzakonshme në banka, 5 tetor 2015





Guvernatori	Sejko	me	Ambasadorin	Gjerman,	SH.T.Z.	Hellmut	Hoffmann,	22	tetor	2015

Guvernatori Sejko me gazetarët e ekonomisë, 22 tetor 2015



Guvernatori	Sejko	në	Forumin	“Mbi	shkëmbimet	tregtare	dhe	investimet,	Hong	Kong	–	Shqipëri,	27-28	tetor	2015

Konferenca	vjetore	e	Bankës	së	Shqipërisë,	30	tetor	2015



Guvernatori	Sejko	gjatë	intervistës	për	emisionin	“5	pyetje	nga	Babaramo”,	Report	TV,	2	nëntor	2015



Guvernatori	Sejko	në	Grupin	Këshillimor	të	EFSE-s,	18-19	nëntor	2015

Guvernatori	Sejko	me	Kryetaren	e	Bordit	të	Përbashkët	të	Ndërhyrjes	së	Jashtëzakonshme,	zj.	Elke	König,	3	nëntor	2015



Guvernatori	Sejko	gjatë	intervistës	për	televizionin	Vizion	Plus,	26	nëntor	2015

Workshopi	IX	i	Kërkimeve	Ekonomike	në	Evropën	Juglindore,	3	–	4	dhjetor	2015



Guvernatori	Sejko,	në	Komisionin	e	Ekonomisë	dhe	Financave	për	prezantimin	e	opinionit	të	BSH	projektbuxhetin	2016,	9	dhjetor	2015

Guvernatori	Sejko	në	prezantimin	e	Raportit	të	Tranzicionit	të	BERZH	2015-2016,	17	dhjetor	2015



Pritja e fundvitit me median, 22 dhjetor 2015 
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