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KAPITULLI I

PREZANTIME NË KOMISIONIN E
EKONOMISË DHE FINANCAVE
•

•

Fjala e Guvernatorit Sejko, gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së
Shqipërisë për vitin 2015, në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, 29 mars
2016
Fjala e Guvernatorit Sejko, në seancën dëgjimore të Komisionit Parlamentar të
Ekonomisë dhe Financave mbi projektbuxhetin 2017, 22 nëntor 2016

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.
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO GJATË
PREZANTIMIT TË RAPORTIT VJETOR TË
BANKËS SË SHQIPËRISË PËR VITIN 2015,
NË KOMISIONIN E EKONOMISË DHE
FINANCAVE
- 29 mars 2016 -

Veprimtaria e institucionit të Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2015 ka synuar përmbushjen me sukses të objektivave që rrjedhin nga ligji “Për Bankën e Shqipërisë” si dhe të të
gjitha detyrimeve që rrjedhin nga aktet nënligjore dhe nga marrëdhëniet me partnerët
ndërkombëtarë.

I nderuar Kryetar i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave,
Të nderuar Deputetë,
Është kënaqësi e veçantë të dal sot para jush, në këtë seancë dëgjimore
me Komisionin e Ekonomisë dhe Financave për të prezantuar Raportin
Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2015.
Veprimtaria
me sukses
Shqipërisë”
nënligjore

e institucionit tonë gjatë vitit 2015 ka synuar përmbushjen
të objektivave që rrjedhin nga ligji “Për Bankën e
si dhe të të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga aktet
dhe nga marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtarë.

Po e filloj prezantimin tim duke u ndalur fillimisht në veprimtarinë e
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

1. Vendimmarrja e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë
Fillimi i vitit 2015 përkoi me plotësimin e të gjithë zinxhirit drejtues të
Bankës së Shqipërisë. Më konkretisht, falë edhe mbështetjes së Kuvendit
të Shqipërisë, u mundësua plotësimi i vendeve vakante në Këshillin
Mbikëqyrës, emërimi i Guvernatorit, Zëvendësguvernatorit të Dytë dhe
Inspektorit të Përgjithshëm të Bankës së Shqipërisë.
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Gjatë vitit 2015, Këshilli ka zhvilluar 15 mbledhje, ku janë miratuar 98
vendime, prej të cilave 63 akte të miratuara për herë të parë dhe 35
ndryshime ose plotësime në akte ekzistuese. Tetë mbledhje kanë qenë të
përqendruara në vendimmarrjen e politikës monetare, ndërkohë që në
katër mbledhje të tjera, vendimmarrja është përqendruar në çështje të
mbikëqyrjes dhe të stabilitetit financiar.
Përcjellja në publik e vendimmarrjes është bërë e plotë nëpërmjet
konferencave për shtyp, publikimeve të plota të raporteve përkatëse si dhe
sqarimeve rast pas rasti në bazë të kërkesave nga media të ndryshme.
Të gjitha raportet e përgatitura nga Banka e Shqipërisë mbi politikën
monetare dhe stabilitetin financiar janë përcjellë të plota brenda afateve
ligjore në Kuvend dhe në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave.
Siç e theksova më sipër, dhe në përputhje me deklaratat e mia të
mëhershme publike, një vend të rëndësishëm në vendimmarrjen e
Këshillit Mbikëqyrës ka zënë forcimi i qeverisjes së institucionit. Nga ky
këndvështrim, e shoh me interes të ndalem shkurtimisht në disa prej tyre:

• Krijimi i Komitetit të Auditit
Krijimi i Komitetit të Auditit përbën një zhvillim të rëndësishëm në
drejtim të forcimit të kontrollit të brendshëm në Bankën e Shqipërisë,
veçanërisht në rritjen e kapacitetit mbikëqyrës të Këshillit Mbikëqyrës.
Në mbledhjet e zhvilluara gjatë vitit 2015 është diskutuar organizimi
dhe funksionimi i Departamentit të Kontrollit, universi dhe plani vjetor i
auditimit, gjetjet kryesore të auditeve të kryera, vlerësimi i rrezikut dhe
efektiviteti i sistemit të kontrollit të brendshëm në Bankën e Shqipërisë.
Një çështje e rëndësishme ka qenë dhe ndjekja e punës për përgatitjen
e pasqyrave financiare në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të
Raportimit Financiar.

• Miratimi i Politikës së Auditimit të Brendshëm
Miratimi i politikës së auditimit të brendshëm, e pasuar nga rishikimi
i rregullores për funksionimin e Departamentit të Kontrollit, qartëson
pozicionin e veprimtarisë së auditimit të brendshëm brenda strukturës
organizative të Bankës. Ky dokument mundëson zbatimin e Standardeve
Profesionale të Auditimit të Brendshëm dhe të Kodit të Etikës, si dhe
saktëson linjat raportuese të Inspektorit të Përgjithshëm në Komitetin e
Auditit, në Këshillin Mbikëqyrës dhe në Kuvendin e Shqipërisë.
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• Miratimi i Statutit të Ri të Bankës së Shqipërisë
Statuti i ri mundëson përputhshmërinë e shumë prej dispozitave të
organizimit dhe funksionimit të Bankës së Shqipërisë me praktikat më të
mira të Sistemit Evropian të Bankave Qendrore. Ndër të tjera, dëshiroj
të përmend ato në drejtim të:
-

qartësimit të detyrave dhe përgjegjësive të Administratorëve të
Bankës së Shqipërisë;
qartësimit të procedurave për zëvendësimin e administratorëve në
rastet e mungesës dhe pamundësisë së tyre për të vepruar;
riformulimit të dispozitave që lidhen me pavarësinë administrative
dhe financiare të Bankës së Shqipërisë, duke i përafruar ato me
dispozitat e Statutit të Bankës Qendrore Evropiane.

• Miratimi i Strategjisë dhe Buxhetit Afatmesëm 2016-2018
Strategjia afatmesme përmbledh objektivat dhe ambiciet më madhore
të institucionit për tre vitet në vijim. Disa nga objektivat strategjikë të
zhvillimit të Bankës së Shqipërisë janë:
-

ruajtja e stabilitetit të çmimeve rreth nivelit 3%;
forcimi i stabilitetit financiar;
forcimi i mbikëqyrjes bankare;
rritja e sigurisë dhe e eficiencës së tregut financiar;
forcimi e përafrimi i kapaciteteve institucionale me modelin evropian.

Për të materializuar strategjinë është hartuar buxheti afatmesëm, i cili
parashikon administrimin financiar të institucionit në tre vitet që vijnë.

• Miratimi i strukturës së re organizative të Bankës së Shqipërisë
Struktura e re e Bankës së Shqipërisë e përshtat aktivitetin e njësive
të saj me nevojat dhe proceset e reja të punës, që imponohen nga
zhvillimet ekonomike dhe ndryshimet në legjislacionin bankar. Për më
tepër, ajo synon përmirësimin e administrimit të institucionit dhe forcimin
e kontrollit të brendshëm. Krijimi i njësisë së specializuar për monitorimin
dhe administrimin e rrezikut operacional përbën një hap thelbësor në
këtë drejtim. Gjithashtu, me strukturën e re është synuar forcimi i kontrollit
vertikal dhe atij horizontal, në përputhje me modelet, praktikat dhe
standardet më të mira ndërkombëtare.
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• Forcimi i sistemeve të sigurisë dhe administrimit të parasë fizike
Këshilli Mbikëqyrës dhe strukturat administrative kanë marrë në
shqyrtim të gjithë kornizën rregullatore të mbrojtjes dhe sigurisë së
vlerave, dhe informacionit në Bankën e Shqipërisë, duke përforcuar
si elementet njerëzore dhe ato të teknologjisë. Janë marrë një sërë
vendimesh në drejtim të përforcimit të masave të mbrojtjes dhe këqyrjes
fizike të mjediseve ku ruhet dhe përpunohet paraja, në formën e
kartëmonedhave dhe monedhave metalike. Përmirësime të rëndësishme
janë bërë në procedurat e inventarizimit, përpunimit dhe magazinimit të
kartëmonedhave, përfshirë dhe ato për asgjësim. Rëndësi i është kushtuar
dhe përcaktimit të kritereve të qarta për të garantuar integritet të lartë të
punonjësve të ngarkuar me vlera ose të angazhuar në njësi të tjera që
merren me kontroll, mbikëqyrje apo veprimtari të tjera të ngjashme.
2. ZHVILLIMET EKONOMIKE DHE POLITIKA MONETARE
Ekonomia shqiptare ka vijuar të shënojë përmirësim gjatë vitit 2015.
Ritmet e rritjes janë përshpejtuar krahasuar me vitin paraardhës, ndërsa
treguesit kryesorë të ekuilibrave ekonomikë dhe financiarë të vendit kanë
ardhur përgjithësisht në përmirësim. Kështu:
•
•
•
•

deficiti i llogarisë korrente është reduktuar;
deficiti buxhetor ka regjistruar rënie me 1.6 pikë përqindje të PBB-së;
bilancet e bizneseve shfaqen më likuide;
treguesit e kredive me probleme dhe të rentabilitetit të sistemit
bankar kanë ardhur në përmirësim.

Megjithatë, kërkesa agregate mbetet e pamjaftueshme për të vënë
në shfrytëzim të plotë kapacitetet prodhuese. Për rrjedhojë, ambienti i
brendshëm ekonomik ka ushtruar presione të ulëta për rritjen e inflacionit,
të cilat janë përforcuar më tej edhe nga tendencat dezinflacioniste të
vëna re në tregjet ndërkombëtare. Ndonëse në rritje, inflacioni vijoi të
luhatet nën objektivin tonë prej 3.0%, gjatë gjithë vitit të shkuar.
Në vijim, do të bëj një përmbledhje të ambientit makroekonomik ku
janë marrë vendimet e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë, dhe
të rezultateve të tyre.
Sipas të dhënave të INSTAT-it, prodhimi i brendshëm bruto është rritur me
2.7% gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2015. Treguesit e disponuar
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sugjerojnë se rritja ekonomike ka vijuar me ritme të ngjashme edhe në
tremujorin e katërt.
Grafik 1. Rritja vjetore e PBB-së reale (në %) dhe kontributet e komponentëve të vlerësuar nga ana
prodhimit (në pikë përqindje). Tendenca e vlerës së shtuar bruto reale në ekonomi dhe në sektorë
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. * Të dhëna paraprake. ** Një vlerësim i parë.
o Indekset e vlerës së shtuar bruto reale për ekonominë dhe sektorët e saj janë llogaritur si shumë rrëshqitëse e vlerave
tremujore për katër tremujorë dhe bazohen në tremujorin e katërt të vitit 2010.

Nga këndvështrimi sektorial, burimet e rritjes janë më të gjera se vitin
e kaluar, ku, me përjashtime të vogla, të gjithë sektorët kanë kontribuar
pozitivisht në zgjerimin e aktivitetit ekonomik.
Nga këndvështrimi i kërkesës, rritja ekonomike është mbështetur kryesisht
nga zgjerimi i investimeve private dhe nga përmirësimi i bilancit të
shkëmbimeve tregtare me vendet partnere. Konsumi privat ka shfaqur
një ecuri të luhatshme, por kontributi i tij ishte pozitiv në tremujorin e tretë.
Politika fiskale ka vijuar të jetë konsoliduese. Sikurse e kemi theksuar dhe
më parë, konsolidimi fiskal është lëvizja e duhur në drejtim të ruajtjes së
themeleve makroekonomike të vendit. Ky konsolidim krijon më shumë
hapësirë për zgjerimin e sektorit privat dhe sjell përfitime afatgjata
për ekonominë shqiptare, për sa i përket rritjes së aftësisë së saj për
përballimin e goditjeve të ndryshme.
Megjithatë, ndonëse e shoqëruar me rritjen e punësimit dhe të shfrytëzimit
të kapaciteteve prodhuese, rritja e kërkesës së brendshme nuk ka qenë e
mjaftueshme për të absorbuar të gjitha kapacitetet e lira të ekonomisë.
Norma e papunësisë qëndroi në nivelin mesatar prej 17.5% gjatë vitit
2015, duke pasqyruar potencialet ende të pashfrytëzuara në tregun
e punës. Rrjedhimisht, presionet për rritjen e pagave, të kostove të
prodhimit dhe të marzheve të fitimit, ishin të dobëta. Inflacioni mesatar
vjetor qëndroi në nivelin 1.9% për vitin 2015, duke u rritur me 0.3 pikë
përqindje nga viti i kaluar.
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Grafik 2. Inflacioni, norma bazë dhe objektivi
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Për të adresuar presionet e ulëta inflacioniste, Banka e Shqipërisë ka
vazhduar të ndjekë një politikë monetare stimuluese. Ajo ka ulur më
tej normën bazë të interesit, ka rritur injektimet e likuiditetit në sistemin
bankar, si dhe është angazhuar publikisht për ruajtjen e kahut stimulues
të politikës monetare edhe në periudhën afatmesme. Norma bazë e
interesit zbriti në minimumin historik prej 1.75% në fund të vitit 2015.
Këto vendime, kanë synuar krijimin e kushteve të duhura për nxitjen e
kërkesës së brendshme dhe për kthimin e inflacionit në objektiv në afat
të mesëm. Gjithashtu, politika jonë monetare është transmetuar në uljen
e normave të interesit për të gjitha instrumentet financiare në lekë.
Gjatë tremujorit të katërt, përcjellja e saj është ndihmuar edhe nga
zhvendosja e financimit të deficitit buxhetor nga burime të brendshme në
burime të huaja. Kjo zhvendosje ka rritur dukshëm likuiditetin në tregjet
e brendshme financiare dhe ka forcuar tendencat rënëse të normave të
interesit në to.
Për rrjedhojë, interesi mesatar i kredisë u reduktua më tej gjatë vitit 2015.
Të kombinuar edhe me masat e marra për reduktimin e kredive me
probleme, stimujt monetarë janë reflektuar në lehtësimin e standardeve
të kreditimit. Duke përjashtuar efektin e fshirjes së kredive nga bilanci,
kredia për sektorin privat u rrit me 12 miliardë lekë, ose 2.2%, gjatë
vitit të shkuar. Përcjellja e politikës monetare është reflektuar edhe në
uljen e euroizimit të ekonomisë. Në fund të vitit 2015, kredia në lekë
për sektorin privat shënoi 41% të totalit të kredisë, nga 32% në fund të
vitit 2010.
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Banka e Shqipërisë pret një ecuri më të mirë të kredisë në afat të mesëm,
por ky mbetet një parashikim i kushtëzuar në një masë të madhe nga
përmirësimi i mëtejshëm i klimës së kreditimit në vend. Në këtë kontekst,
gjej me vend të ritheksoj se plani kombëtar i trajtimit të kredive me
probleme duhet konsideruar si një parakusht i panegociueshëm për
rritjen e kredisë në të ardhmen.
Paralelisht me të, vazhdimi dhe forcimi i axhendës së reformave strukturore
do t’i hapë rrugë zhvillimit më të shpejtë dhe më të qëndrueshëm të
ekonomisë shqiptare.
3. ECURIA E SISTEMIT BANKAR
Për vitin 2015, treguesit e shëndetit të sektorit bankar rezultuan dukshëm
më mirë se nivelet rregullatore për aftësinë paguese, për likuiditetin
dhe për krijimin e rezervave të mbrojtjes ndaj rreziqeve specifike. Këta
tregues shfaqin shkallë të kënaqshme të rezistencës edhe në rastet kur
supozohet materializimi i skenarëve të rënduar makroekonomikë.
Numri i bankave që operojnë në Republikën e Shqipërisë ka mbetur i
pandryshuar, në 16. Pjesa më e madhe e sektorit bankar kontrollohet
nga filialet e grupeve të huaja bankare me origjinë të kapitalit nga
Bashkimi Evropian, të cilat e ushtrojnë veprimtarinë e tyre bazuar në
legjislacionin shqiptar dhe në kuadrin rregullator në fuqi të Bankës së
Shqipërisë.
Gjatë vitit 2015, u regjistrua hyrja e Bankës Amerikane të Investimeve
në tregun bankar, i pari investitor pas vitit 2009. Ky është një zhvillim që
e konsiderojmë mjaft pozitiv në drejtim të nxitjes së konkurrencës brenda
sistemit. Në fund të vitit 2015, aktivet e sektorit bankar u zgjeruan me
2%, duke arritur 91.3% të Prodhimit të Brendshëm Bruto. Financimi i
veprimtarisë vazhdoi të mbështetej nga rritja e depozitave nga publiku
me 2.6%, duke zënë 83% të totalit të bilancit të sektorit bankar.
Treguesit mesatarë të rentabilitetit u përmirësuan gjatë vitit 2015. Norma
e kthimit nga aktivet (RoA) rezultoi në nivelin 1.2% dhe norma e kthimit
nga kapitali (RoE) arriti në nivelin 13.2%. Ky rezultat financiar përbën
një bazë të mirë për stabilitetin e sistemit bankar.
Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit regjistroi nivelin 15.7%, dukshëm më
e lartë se minimumi i kërkuar nga kuadri rregullator, prej 12%. Kapitalizimi
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i mirë mbetet një karakteristikë e sektorit tonë bankar dhe ruajtja e tij është
mbështetur nga vijimësia e vlerave pozitive të rezultatit financiar neto.
Grafik 3. Ecuria e normës së mjaftueshmërisë së kapitalit dhe komponentëve të saj
18.0%

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

17.0%
16.5%
16.0%
15.5%
15.0%
14.5%
Dhjet`15

Shtat'15

Qersh'15

Mars' 15

Dhjet`14

Shtat`14

RMK (në %)
Kapitali rregullator
Aktivet e ponderuara me rrezik

Qersh`14

Mars`14

Dhjet`13

Shtat`13

Qersh`13

Mars`13

Dhjet`12

Shtat`12

Qersh`12

Mars`12

Dhjet`11

Shtat`11

Qersh`11

Mars`11

Dhjet`10

-

17.5%

14.0%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Adresimi i çështjes së kredive me probleme ka qenë një ndër angazhimet
kryesore të Bankës së Shqipërisë gjatë gjithë vitit 2015. Për herë të parë,
pas një periudhe 4-vjeçare, niveli i kredive me probleme ra nën 20%.
Veprimet e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë në vazhdimësi e kanë rritur
trysninë mbi sistemin bankar. Ndërkohë, ky i fundit i ka shtuar përpjekjet për
të menaxhuar kreditë me probleme përmes ristrukturimeve, ekzekutimeve,
provigjionimit si dhe fshirjes së tyre nga bilancet, sipas rastit.
Nisma ndërinstitucionale e materializuar në dokumentin e Planit të
Masave për Reduktimin e Kredive me Probleme, e cila në thelb konsiston
në një aksion shumëdimensional përmirësimesh ligjore, fiskale dhe
rregullatore, ndihmoi në zbritjen e nivelit
të kredive me probleme, në 18.2%,
“... viti 2015 e vendosi
në fund të vitit 2015. Ky plan përfshin
sistemin bankar në provën
hapa të tjerë përgjatë vitit 2016, që do
e përballimit të trysnisë
ta bëjnë edhe më të dukshëm rezultatin
psikologjike të krijuar nga
pozitiv në sistem.

kriza greke, provë kjo që u
kapërcye me sukses. Nga
ana tjetër, ajo shërbeu për
të testuar efektivitetin
e masave prudenciale që
Banka e Shqipërisë kishte
ndërmarrë në kohë.”

Gjithashtu, viti 2015 e vendosi sistemin
bankar në provën e përballimit të trysnisë
psikologjike të krijuar nga kriza greke,
provë kjo që u kapërcye me sukses.
Nga ana tjetër, ajo shërbeu për të testuar
efektivitetin e masave prudenciale që Banka
e Shqipërisë kishte ndërmarrë në kohë.
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4. MBIKËQYRJA BANKARE
Gjatë vitit 2015, në qendër të vëmendjes kemi pasur edhe fuqizimin e
mëtejshëm të mbikëqyrjes bankare. Më konkretisht, do të veçoja:
-

vënien në zbatim të politikës së mbikëqyrjes të bazuar në rrezik;
vënien në zbatim të manualit të vlerësimit të rreziqeve si dhe të
sistemit të ri të vlerësimit të bankave;
vënien në zbatim të rregullores së re për llogaritjen e raportit të
mjaftueshmërisë së kapitalit në përputhje me Shtyllën I të Bazel II.

Zbatimi në praktikë i këtyre metodologjive bashkëkohore garanton një
shkallë të lartë përputhshmërie me standardet më të mira ndërkombëtare,
duke bërë që përqasja jonë të jetë e aftë të identifikojë në kohë rreziqet
dhe të imponojë marrjen e masave korrektuese për shmangien e
ndodhjes së tyre.
Një tjetër arritje, në drejtim të përafrimit
me
standardet
e
institucioneve
homologe të Bashkimit Evropian,
ishte vlerësimi pozitiv i regjimit të
konfidencialitetit të Bankës së Shqipërisë
nga ana e Autoritetit Bankar Evropian
(EBA). Në muajin tetor 2015,
nëpërmjet nënshkrimit të Marrëveshjes
së Bashkëpunimit, Autoriteti e certifikoi
këtë regjim në përputhje të plotë
me standardin përkatës të Bashkimit
Evropian, duke e përfshirë Bankën
e Shqipërisë në listën e autoriteteve
mbikëqyrëse të vendeve jashtë BE-së,
që marrin pjesë në kolegjet mbikëqyrëse
bankare të Bashkimit Evropian.

“Një tjetër arritje ishte
vlerësimi pozitiv i regjimit
të konfidencialitetit të
Bankës së Shqipërisë nga
ana e Autoritetit Bankar
Evropian (EBA). Në muajin
tetor 2015, nëpërmjet
nënshkrimit të Marrëveshjes
së Bashkëpunimit, Autoriteti
e certifikoi këtë regjim
në përputhje të plotë me
standardin përkatës të
Bashkimit Evropian.”

Në kuadrin e mbikëqyrjes së sistemit, gjatë vitit 2015, janë zhvilluar
një numër i konsiderueshëm ekzaminimesh në vend. Në përfundim
të tyre, janë lënë rekomandimet për përmirësimet e nevojshme si dhe
është kërkuar hartimi i një plani masash nga subjektet e ekzaminuara,
duke e ndjekur me rigorozitet zbatimin e tyre. Gjatë vitit të kaluar, ka
vazhduar licencimi i subjekteve të reja financiare të tilla si institucione
të mikrokredisë, institucione të parasë elektronike, si edhe një numër i
konsiderueshëm zyrash të këmbimit valutor.
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5. AKTIVITETET E TJERA TË BANKËS SË SHQIPËRISË

i. Sistemi i pagesave
Gjatë vitit 2015, Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë një sërë masash për
përmirësimin e kuadrit rregullator dhe të procedurave për mbikëqyrjen e
sistemeve të pagesave. Miratimi i rregullores “Për licencimin, rregullimin
dhe mbikëqyrjen e sistemeve të pagesave dhe shtëpive të klerimit të
pagesave” është një nga hapat kryesorë që do të nxisë nismat private
për klerimin dhe shlyerjen e pagesave.
Në tetor 2015, u mblodh për herë të parë Komiteti Kombëtar i Sistemeve
të Pagesave. Ky Komitet do të shërbejë si një forum për diskutimin e
çështjeve të lidhura me sistemet dhe instrumentet e pagesave, me synim
mbështetjen e vendimmarrjes së institucioneve të përfshira. Një zhvillim
tjetër në fushën e pagesave lidhet me hartimin e metodologjisë “Për
raportimin e instrumenteve të pagesave elektronike nga institucionet e
parasë elektronike”, e cila i parapriu licencimit të dy institucioneve të
parasë elektronike gjatë vitit 2015.

ii. Emetimi i monedhës
Në përmbushje të funksionit të saj unik si emetuese e parasë shqiptare,
Banka e Shqipërisë ka vijuar plotësimin e nevojave të ekonomisë me
kartëmonedha dhe monedha metalike të standardeve bashkëkohore
për sa i takon cilësisë dhe elementeve të sigurisë. Në krahasim me
vitin 2014, u vërejtën ndryshime në strukturën e parasë në qarkullim si
Grafik 4. Struktura e kartëmonedhës në qarkullim (copë)
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Burimi: Banka e Shqipërisë.
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rezultat i rritjes së numrit të kartëmonedhave me vlerë të lartë nominale
2000 Lekë dhe 5000 Lekë, si dhe rritjes së përdorimit të monedhave
metalike, të cilat në vlerë u shtuan me 8.2%.

iii. Administrimi i rezervës valutore
Administrimi i rezervës valutore ka vijuar të kryhet në përputhje me
bazën rregullatore në fuqi, ku objektiv parësor është parimi i likuiditetit
dhe ai i sigurisë. Në përputhje me politikën tonë, dhe me standardet e
pranuara ndërkombëtare të mjaftueshmërisë, edhe gjatë këtij viti është
bërë kujdes që niveli i rezervave të jetë i mjaftueshëm dhe në përputhje
me synimin tonë.
Viti 2015 është karakterizuar nga një rënie e mëtejshme në terren
negativ të normave të interesit për emetimet e thesarit në Eurozonë. Për
rrjedhojë, për pjesën e portofolit në euro, mundësitë e investimit me një
normë pozitive kthimi, krahasuar me një vit më parë, janë reduktuar
shumë. Pavarësisht kësaj, rezultati i krijuar nga administrimi i portofolit të
rezervës për vitin 2015 ka qenë pozitiv.

iv. Shërbimi ligjor
Përmirësimi i bazës ligjore dhe asaj rregullatore është një prioritet
konstant i Bankës së Shqipërisë. Gjatë vitit, u përgatit, konsultua dhe
u dërgua për shqyrtim në Kuvendin e Shqipërisë Ligji “Për shoqëritë e
kursim-kreditit”, i cili rregullon licencimin, mbikëqyrjen dhe veprimtarinë
e SHKK-ve në përputhje me standardet më të mira. Në bashkëpunim të
ngushtë me Agjencinë e Sigurimit të Depozitave janë hartuar ndryshimet
në Ligjin “Për sigurimin e depozitave”, të cilat përmirësojnë zbatimin e
ligjit për SHKK-të, si dhe përfshijnë në skemën e sigurimit të depozitave
edhe kategori të caktuara të personave juridikë. Një projekt tjetër i
rëndësishëm, për të cilin kemi punuar gjatë vitit 2015 dhe jemi akoma
duke bashkëpunuar me Bankën Botërore është edhe ligji për trajtimin e
bankave në vështirësi financiare, që ndryshe njihet si ligji i ndërhyrjes së
jashtëzakonshme në banka, apo si Resolution Law. Një punë e madhe
është bërë dhe në drejtim të bazës rregullatore.
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v. Statistikat monetare dhe financiare
“Shtimi i informacionit
statistikor, si dhe përsosja
e disa metodologjive mbi
të cilat bazohet produkti
statistikor i Bankës së
Shqipërisë, kanë marrë
vlerësime pozitive nga
institucionet ndërkombëtare,
duke shënuar përparim të
rëndësishëm në procesin e
përafrimit si me standardet
e Eurostat-it edhe me
ato të Fondit Monetar
Ndërkombëtar.”

Viti i kaluar ka qenë i suksesshëm për
Bankën e Shqipërisë në përmbushjen
e rolit të saj si një ndër tre agjencitë
kombëtare të prodhimit të statistikave.
Shtimi i informacionit statistikor, si dhe
përsosja e disa metodologjive mbi
të cilat bazohet produkti statistikor i
Bankës së Shqipërisë, kanë marrë
vlerësime pozitive nga institucionet
ndërkombëtare, duke shënuar përparim
të rëndësishëm në procesin e përafrimit
si me standardet e Eurostat-it, edhe me
ato të Fondit Monetar Ndërkombëtar.

Në vitin 2015, Banka e Shqipërisë
publikoi për herë të parë informacionin
me frekuencë vjetore mbi fluksin e
investimeve të huaja direkte sipas
shteteve, fluksin e investimeve të huaja direkte sipas aktivitetit ekonomik,
dhe gjendjen e investimeve të huaja direkte sipas shteteve dhe aktivitetit
ekonomik.

vi. Puna kërkimore
Gjatë vitit 2015, Banka e Shqipërisë ka kryer mbi 20 studime dhe
analiza empirike dedikuar problematikës dhe zgjidhjeve potenciale të
çështjeve të efektivitetit të politikës monetare dhe ruajtjes së stabilitetit
financiar. Gjatë vitit 2015, është mbyllur procesi i rivlerësimit të Modelit
Makroekonometrik të Ekonomisë Shqiptare, nëpërmjet të cilit është
përmirësuar identifikimi dhe interpretimi i lidhjeve makroekonomike
shkak-pasojë.
Puna kërkimore është prezantuar në aktivitete dhe konferenca të ndryshme,
përfshirë dhe ato të organizuara nga Banka e Shqipërisë. Do të veçoja
këtu Takimin e Nëntë Rajonal të Kërkimeve për Evropën Juglindore me
temë “Rikonceptimi i politikave ekonomike dhe metodologjive të bankave
qendrore”, ku u mundësua prezantimi i 20 punimeve kërkimore nga
banka qendrore të vendeve të ndryshme, nga institucione akademike, si
dhe nga Banka e Shqipërisë.
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vii. Komunikimi
Rritja e transparencës është një prioritet konstant i Bankës së Shqipërisë.
Gjatë vitit 2015, kemi synuar të ndërtojmë kanale të përhershme të
komunikimit me publikun. Në to pasqyrohet e plotë vendimmarrja
e Këshillit Mbikëqyrës mbi politikën monetare, shkaqet që e motivuan
dhe rezultatet e pritshme prej saj. Në raportet periodike të Bankës së
Shqipërisë, janë publikuar analizat e plota mbi zhvillimet ekonomike dhe
financiare, pritshmëritë për të ardhmen e afërt dhe të largët, si dhe ecuria
e sistemit bankar së bashku me rreziqet me të cilat përballet stabiliteti
financiar i vendit.
Pjesë e komunikimit me publikun janë edhe takimet e organizuara me
përfaqësues të sistemit bankar, të biznesit, të institucioneve të specializuara
ndërkombëtare dhe të akademisë. Më konkretisht, do të përmend Forumin
“Nxitja e kreditimit të ekonomisë” në muajin prill 2015, Forumin e tretë
Financiar të Shqipërisë organizuar në bashkëpunim me Fondin Monetar
Ndërkombëtar në qershor 2015, si dhe takimin “Ekonomia dhe bankat:
sfidat e tashme dhe të ardhme”, organizuar në bashkëpunim me qeverinë
shqiptare në muajin shtator 2015.

viii. Edukimi i publikut
Në fushën e edukimit të publikut, arritja më e spikatur e vitit të kaluar
përkon me çeljen e Muzeut të Bankës së Shqipërisë. I konceptuar në
formën e një muzeu ndërdisiplinor, ai prezanton funksione të integruara
numizmatike, historike dhe edukative, të cilat do të ndikojnë në drejtim
të thellimit të kulturës financiare të publikut në vend, e veçanërisht të
brezit të ri.

ix. Integrimi evropian
Një drejtim i rëndësishëm i punës sonë mbetet kontributi në përafrimin e
Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Gjatë vitit të kaluar, kemi intensifikuar
bashkëpunimin me Bankën Qendrore Evropiane, bankat qendrore pjesë
të Euro Sistemit, si dhe me strukturat evropiane që merren me rregullimet
financiare të BE-së. Me të njëjtin intensitet, kemi rritur bashkëpunimin me
Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Botërore, Bankën Ndërkombëtare
të Rregullimeve, si dhe me bankat qendrore të rajonit.
Banka e Shqipërisë ka vazhduar të japë kontributin e saj në lidhje me
raportimet për Raportin e Progresit si dhe Planin Kombëtar të Integrimit
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Evropian, duke udhëhequr kapitullin 4 “Lëvizja e lirë e kapitalit”,
kapitullin 17 “Politikat ekonomike dhe monetare”, si dhe duke kontribuar
në 6 kapituj të tjerë të legjislacionit të Bashkimit Evropian.

x. Burimet njerëzore
Përsosja e strukturës organizative të institucionit ka qenë vazhdimisht në
fokusin e politikave të burimeve njerëzore, me qëllim kryesor rritjen e
efikasitetit të veprimtarisë së Bankës. Përmes saj synohet një bashkërendim
dhe një komunikim më i mirë ndërmjet njësive, veçanërisht për të mundësuar
zbatimin me sukses të angazhimeve, që burojnë nga objektivat strategjikë
të institucionit, si dhe nga procesi i përafrimit me modelin e bankave
qendrore të Sistemit Evropian apo të Bankës Qendrore Evropiane.
Politikat në fushën e burimeve njerëzore kanë synuar promovimin në
pozicione drejtuese të punonjësve me më shumë eksperiencë dhe
atyre më profesionistë, nëpërmjet garës profesionale për identifikimin
e profesionistëve më të mirë. Politikat motivuese kanë synuar të ruajnë
qëndrueshmërinë dhe vazhdimësinë e stafit, ndërkohë që është treguar
kujdes i vazhdueshëm për respektimin e barazisë gjinore.
Zhvillimi profesional i stafit, ndërmjet të tjerash, realizohet edhe nëpërmjet
pjesëmarrjes në trajnime të specializuara, të organizuara nga bankat e
tjera qendrore apo institucionet financiare ndërkombëtare. Përveç rritjes
së njohurive profesionale, krijohet mundësia për shkëmbimin e përvojave
profesionale dhe njohjen me teoritë dhe praktikat më bashkëkohore në
fushën e bankingut qendror.
Grafik 5. Numri i punonjësve në nivel drejtues
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xi. Teknologjia e informacionit
Viti 2015 shënoi arritje edhe në drejtim të Teknologjisë së Informacionit.
Më konkretisht, filloi nga operimi sistemi AFISaR, një regjistër elektronik
për dokumentimin e çdo elementi që shoqëron emetimin dhe transaksionet
e kryera me titujt e emetuar nga shteti shqiptar. Arritje të tjera, që mund
të përmenmd, janë:
-

automatizimi i sistemit raportues për treguesit e veprimtarisë
bankare;
integrimi dhe optimizimi i shfrytëzimit të rrjetit informatik, duke
reduktuar kostot operacionale të Bankës së Shqipërisë;
automatizimi i veprimeve kontabël të degëve si dhe rritja e
kapacitetit përpunues dhe magazinues të informacionit.

xii. Kontrolli i brendshëm
Në vitin 2015, përveç kontrolleve të planifikuara, ka pasur angazhime
audituese dhe joaudituese, me kërkesë të Këshillit Mbikëqyrës, Komitetit
të Auditit, Administratorëve dhe Inspektorit të Përgjithshëm.
Një tjetër zhvillim i rëndësishëm ishte Vlerësimi i Cilësisë së Departamentit të
Kontrollit të Bankës së Shqipërisë, i kryer nga Banka Qendrore e Holandës.
Ky vlerësim, i bërë për herë të parë, shërben si një plan zhvillimi i rëndësishëm
për forcimin e mëtejshëm të veprimtarisë audituese në të ardhmen.
Gjat viti 2015 kanë përfunduar 9 auditime të plota ndërkohë që, së
bashku me 3 auditimet e plota të nisura në vitin 2015, por të përfunduara
në muajt e parë të vitit 2016, numri i përgjithshëm shkon në 12. Gjetjet
dhe rekomandimet gjatë secilit prej auditimeve janë adresuar pranë
drejtuesve të njësive, Administratorëve të Bankës së Shqipërisë, Komitetit
të Auditit dhe Këshillit Mbikëqyrës, si pjesë e raportimeve periodike të
Inspektorit të Përgjithshëm.

xiii. Veprimtaria financiare e Bankës së Shqipërisë
Pas një pune intensive të punonjësve tanë me asistencën e ekspertëve
të huaj, si dhe në komunikim të ngushtë me auditorin e jashtëm, u
mundësua që, për herë të parë, në vitin 2015, pasqyrat financiare të
jenë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar
(IFRS). Kjo përbën arritje dhe një zhvillim cilësor në rritjen e transparencës
financiare të Bankës së Shqipërisë.
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“Për herë të parë, në vitin
2015, pasqyrat financiare
u hartuan në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
të Raportimit Financiar
(IFRS). Kjo përbën arritje dhe
një zhvillim cilësor në rritjen
e transparencës financiare të
Bankës së Shqipërisë.”
I nderuar zoti Kryetar,
Të nderuar deputetë,

Miratimi përfundimtar i pasqyrave
financiare të Bankës së Shqipërisë
në
përputhje
me
Standardet
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar
pritet të bëhet nesër, më 30 mars në
mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës të
Bankës së Shqipërisë. Pjesë përbërëse
e tij do të jetë edhe opinioni i audituesit
tonë të jashtëm, KPMG Albania.
Ndërkohë, pas miratimit nga Këshilli
Mbikëqyrës, këto pasqyra do t’i
dërgohen për dijeni edhe Kuvendit të
Shqipërisë.

Prezantimi i veprimtarisë së institucionit është një moment i rëndësishëm
në aktivitetin vjetor të Bankës së Shqipërisë. Në fjalën time u mundova të
prek gjithë aspektet e veprimtarisë, duke ndarë me ju edhe pritshmëritë e
objektivat tanë për periudhat në vijim. Në versionin e zgjeruar jemi munduar
të përfshijmë më shumë të dhëna, analiza dhe hapësira informuese.
Shpresoj që Raporti i vitit 2015 të ketë qenë në përputhje me pritshmëritë
e Kuvendit dhe dëshiroj t’ju garantoj se Banka e Shqipërisë do të vazhdojë
përpjekjet e saj për t’u perfeksionuar edhe më shumë në të ardhmen.
Stabiliteti i çmimeve, soliditeti i sistemit bankar, gjallërimi i kredisë, furnizimi
i tregut me likuiditet, ulja e kredive me probleme, zbatimi i standardeve
bashkëkohore të mbikëqyrjes, forcimi i qeverisjes, rritja e transparencës,
si dhe shtimi i komunikimit me Kuvendin, me institucionet shtetërore dhe
me partnerët tanë strategjikë, përbëjnë objektivat madhorë, që do të
udhëheqin punën tonë në vitin 2016 e në vazhdim.
Ju faleminderit për vëmendjen tuaj.

Drejtimet kryesore të punës së Bankës së Shqipërisë në vitin 2016:
Stabiliteti i çmimeve, soliditeti i sistemit bankar, gjallërimi i kredisë, furnizimi i tregut me likuiditet,
ulja e kredive me probleme, zbatimi i standardeve bashkëkohore të mbikëqyrjes, forcimi i qeverisjes, rritja e transparencës, si dhe shtimi i komunikimit me Kuvendin, me institucionet shtetërore
dhe me partnerët tanë strategjikë, përbëjnë objektivat madhorë, që do të udhëheqin punën tonë
në vitin 2016 e në vazhdim.
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FJALA E GUVERNATORIT TË BANKËS SË
SHQIPËRISË, Z. GENT SEJKO, NË SEANCËN
DËGJIMORE TË KOMISIONIT PARLAMENTAR
TË EKONOMISË DHE FINANCAVE MBI
PROJEKTBUXHETIN 2017
- 22 nëntor 2016 -

I nderuar zoti Kryetar i Komisionit,
Të nderuar zonja dhe zotërinj Deputetë,
Zhvillimi i qëndrueshëm dhe afatgjatë i vendit ka qenë dhe mbetet një
prioritet konstant i punës së Bankës së Shqipërisë. Përmbushja e këtij
objektivi kërkon jo vetëm aplikimin e politikave të kujdesshme monetare
dhe fiskale, por edhe koordinimin e vazhdueshëm dhe eficient të tyre.
Miratimi i Buxhetit dhe i paketës shoqëruese fiskale ka një rëndësi
vendimtare për zhvillimin ekonomik të vendit. Buxheti dhe paketa fiskale
konturojnë prioritetet afatshkurtra dhe afatmesme të financave publike,
ndikojnë profilin afatgjatë të rritjes e zhvillimit nëpërmjet mbështetjes
me fonde të reformave strukturore, si dhe orientojnë zhvillimin e sektorit
privat nëpërmjet përcaktimit të stimujve për konsum dhe investime. Për
këtë arsye, Banka e Shqipërisë vlerëson mundësinë që na jepni në këtë
seancë dëgjimore për të shprehur opinionin tonë mbi Projektbuxhetin e
vitit 2017.
Duke respektuar mandatin tonë ligjor dhe duke qëndruar brenda fushës
sonë të ekspertizës, opinioni i Bankës së Shqipërisë mbi Projektbuxhetin
e vitit 2017 do të fokusohet në pikat e mëposhtme:
•
•
•

Perspektivat e zhvillimit të vendit dhe ndërthurja e tyre me politikat
monetare e fiskale;
Projeksionet fiskale dhe qëndrueshmëria e financave publike, dhe,
Ndikimi i huamarrjes së parashikuar publike në tregjet e brendshme
financiare.

Gjithashtu, në mbyllje të këtij opinioni do të paraqesim edhe disa
sugjerime mbi hapa të mundshëm për rritjen e efektivitetit dhe të
qëndrueshmërisë së financave publike.
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1. ECURIA E PRITUR EKONOMIKE DHE NDËRTHURJA E SAJ ME
POLITIKAT MONETARE E FISKALE
Ekonomia shqiptare ka shfaqur shenja rikuperimi gjatë dy viteve të fundit.
Ky rikuperim pasqyron gjallërimin e konsumit dhe të investimeve private,
ndërkohë që ambienti i jashtëm ka qenë dhe mbetet i pafavorshëm.
Zgjerimi i aktivitetit të sektorit privat është mbështetur nga politika jonë
monetare stimuluese dhe është favorizuar nga politika fiskale konsoliduese
e ndjekur gjatë kësaj periudhe. Ky miks politikash ka ulur kostot e financimit
të sektorit privat dhe ka përmirësuar likuiditetin në ekonomi.
Buxheti i vitit 2017 faktorizon parashikimet për një rritje ekonomike reale
në nivelin 3.8% dhe për një rritje të vlerës nominale të prodhimit të
brendshëm bruto në nivelin 6.3%.
Sikundër detajohet në Projektbuxhet dhe në relacionin shoqërues, kjo
rritje ekonomike do të mbështetet nga vazhdimi i kombinimit të stimulit
monetar me politikën e konsolidimit fiskal. Megjithatë, intensiteti i
konsolidimit fiskal gjatë vitit 2017 parashikohet të jetë disi më i ulët se
ai i vitit 2016.
Banka e Shqipërisë vlerëson se kuadri i pritur i zhvillimeve ekonomike
dhe politikat mbështetëse të tij përbëjnë një pikënisje të pranueshme dhe
konsistente për hartimin e Buxhetit të vitit 2017.
Aktiviteti ekonomik në vend pritet të
shënojë një përmirësim të ritmeve të
“Banka e Shqipërisë e ka
rritjes gjatë dy viteve të ardhshme.
mbështetur dhe vazhdon
Stimuli monetar do të ofrojë
ta mbështesë politikën e
mbështetje për rritjen e kërkesës së
konsolidimit fiskal, duke
brendshme, duke mbajtur në nivele
vlerësuar se “në balancë”,
të ulëta kostot e financimit të konsumit
ajo ndikon pozitivisht në
dhe të investimeve private. Paralelisht
me të, politika fiskale parashikohet të
rritjen e qëndrueshme dhe
ndjekë një kurs konsolidues, sikurse
afatgjatë të vendit.”
ilustrohet nga përmirësimi me 0.2
pikë përqindje i raportit të balancës
primare ndaj PBB-së dhe nga parashikimi i reduktimit me 2.7 pikë
përqindje të raportit të borxhit publik ndaj PBB-së.
Banka e Shqipërisë e ka mbështetur dhe vazhdon ta mbështesë politikën
e konsolidimit fiskal, duke vlerësuar se - në balancë - ajo ndikon
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pozitivisht në rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit. Vazhdimi i
kursit konsolidues të politikës fiskale ul primet e rrezikut, redukton ndikimin
e sektorit publik në tregjet e brendshme financiare, dhe rrit hapësirat për
kreditimin e sektorit privat.
2. PROJEKSIONET FISKALE DHE QËNDRUESHMËRIA E FINANCAVE
PUBLIKE
Bazuar në kuadrin e mësipërm makroekonomik dhe në masat e paketës
fiskale, Projektbuxheti i vitit 2017 parashikon:
-

-

-

Të ardhura publike në nivelin 436 miliardë lekë ose 27.3% të
PBB-së. Ky parashikim nënkupton një rritje prej 6.9% ndaj nivelit të
pritur të të ardhurave për vitin 2016 dhe reflekton kryesisht rritjen e
bazës së tatueshme, në përgjigje të rritjes së pritur ekonomike. Nga
ana tjetër, efekti i ndryshimeve të paketës fiskale është relativisht i
vogël;
Shpenzime publike në nivelin 467.2 miliardë lekë ose 29.3% të
PBB-së. Ky parashikim nënkupton një rritje prej 6.5% ndaj nivelit të
pritur të shpenzimeve për vitin 2016;
Një deficit buxhetor prej 31.2 miliardë lekësh ose 2% të PBB-së. Ky
deficit është 2.4% më i lartë se ai i pritur për vitin 2016. Në terma të
financimit, deficiti parashikohet të financohet përafërsisht në masën
60% nga burime të brendshme dhe 40% nga burime të huaja;
Një reduktim të borxhit publik, nga niveli i pritur prej 71.8% i PBBsë në fund të vitit 2016, në 69.1% të PBB-së në fund të vitit 2017.
Ky parashikim respekton një kërkesë të Ligjit Organik të Buxhetit
(LOB). Gjithashtu, ai është konsistent me nivelin e programuar
të deficitit buxhetor dhe me projeksionet e rritjes ekonomike,
por abstragon nga efektet e lëvizjeve të mundshme në kursin e
këmbimit.

Në lidhje me këto projeksione dhe implikimet e tyre për qëndrueshmërinë
e financave publike, Banka e Shqipërisë konstaton sa më poshtë vijon.

2.1 Mbi projeksionet fiskale
Duke përjashtuar efektet e mundshme të vitit elektoral, të cilat shpesh dhe fatkeqësisht - materializohen në rënie të eficiencës së administratës
tatimore, Banka e Shqipërisë vlerëson se niveli i parashikuar i të
ardhurave publike është i realizueshëm. Megjithatë, Banka e Shqipërisë
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vlerëson se, ashtu si dhe në rastin e parashikimeve makroekonomike,
balanca e rreziqeve ndaj këtij projeksioni është e zhvendosur në
kahun e poshtëm. Në këtë kontekst, është inkurajues fakti se buxheti i
vitit 2017 inkorporon disa instrumente mbrojtëse ndaj mosrealizimit të
mundshëm të të ardhurave, në formën e kontingjencave të ndryshme
buxhetore të parashikuara deri në nivelin 0.5% të PBB-së. Megjithatë,
këto kontingjenca mund të mos jenë të mjaftueshme. Opinioni ynë mbi
mënyrat optimale të trajtimit të pasigurisë dhe të rreziqeve në parashikim,
detajohet në seksionin e fundit.

2.2 Mbi respektimin e kërkesave të Ligjit Organik të Buxhetit
Sikundër raportohet dhe në relacionin shoqërues, Banka e Shqipërisë
konstaton se Projektbuxheti i vitit 2017 respekton kërkesat ligjore të
parashtruara në Ligjin Organik të Buxhetit.
Kështu, përtej reduktimit të borxhit publik:
-

-

Vlera e pritur e PBB-së nominale është brenda parashikimeve të
Fondit Monetar Ndërkombëtar, të detajuara në botimin e fundit të
World Economic Outlook.
Niveli i parashikuar i shpenzimeve kapitale është më i lartë se
niveli i programuar i huamarrjes publike.
Projektbuxheti i vitit 2017 parashikon një kontingjencë fondesh të
barabartë me 0.9% të shpenzimeve totale (4 miliardë lekë), për të
kompensuar efektet negative që luhatjet e kursit të këmbimit dhe të
normave të interesit mund të kenë në nivelin e borxhit publik.
Projektbuxheti i vitit 2017 nuk parashikon të ardhura nga
privatizimi.

“Banka e Shqipërisë
vlerëson se reduktimi
i programuar i borxhit
publik është një hap pozitiv
në drejtim të rritjes së
qëndrueshmërisë fiskale dhe
të zvogëlimit të dobësive, që
vijnë nga niveli ende i lartë i
borxhit publik.”

2.3. Mbi qëndrueshmërinë e
financave publike
Banka e Shqipërisë vlerëson se
reduktimi i programuar i borxhit publik
është një hap pozitiv në drejtim të
rritjes së qëndrueshmërisë fiskale dhe
të zvogëlimit të dobësive që vijnë nga
niveli ende i lartë i borxhit publik.
Gjithashtu, Ligji Organik i Buxhetit
prezanton disa kërkesa ligjore, të cilat:

- 26 -

KAPITULLI I - Prezantime në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave

-

kërkojnë uljen progresive të borxhit publik gjatë çdo viti fiskal;
ankorojnë kuadrin makroekonomik në parashikimet e FMN-së; dhe
kufizojnë përqendrimin e deficitit buxhetor në periudha të caktuara
të viteve elektorale.

Këto kërkesa ndihmojnë disiplinimin e politikës fiskale, përmirësojnë
qëndrueshmërinë e financave publike, dhe rrisin interesin e investitorëve,
të brendshëm e të huaj, në instrumentet e borxhit shqiptar.
3. HUAMARRJA E SEKTORIT PUBLIK E TREGU I BRENDSHËM FINANCIAR
Projektbuxheti i vitit 2017 parashikon një huamarrje të brendshme në
masën 19.8 miliardë lekë. Situata e likuiditetit në tregun e brendshëm
financiar dhe nivelet e ulëta të normave të interesit krijojnë premisa për
akomodimin e këtij niveli të synuar huamarrjeje.
Megjithatë, Ministria e Financave dhe Qeveria Shqiptare duhet të
kujdesen për një shpërndarje sa më të njëtrajtshme të huamarrjes dhe të
shpenzimeve buxhetore, për të reduktuar luhatjet në tregjet e brendshme.
Gjithashtu, Ministria e Financave duhet të kujdeset për monitorimin e
vazhdueshëm të absorbimit të huamarrjes nga tregjet e brendshme
financiare, për të mundësuar rikalibrimin e vazhdueshëm të instrumenteve
të borxhit me kërkesat e tregut.
Në mbyllje, Banka e Shqipërisë dëshiron të paraqesë edhe disa
sugjerime të cilat në opinionin tonë do të ndihmonin procesin e hartimit
dhe të zbatimit të Buxhetit në të ardhmen.
4. SUGJERIME DHE REKOMANDIME

4.1 Administrimi i pasigurisë dhe rrezikut në parashikim
Parashikimi i të ardhurave buxhetore - ashtu si dhe çdo parashikim tjetër
ekonomik - është i rrethuar nga pasiguri dhe rreziqe. Njohja dhe kuptimi
i drejtë i këtij fakti bën të nevojshme marrjen e masave për identifikimin
dhe njehsimin e tyre, si dhe i hap rrugë administrimit efektiv të pasojave
të mundshme.
Në linjë me sugjerimet tona të mëparshme, Banka e Shqipërisë vlerëson
se procesi i hartimit dhe i zbatimit të Buxhetit do të përfitonte nga ndërtimi
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i skenarëve buxhetorë alternativë, të cilët do të viheshin në zbatim në rast
të devijimeve të mëdha nga parashikimi.
Duke prioritizuar respektimin e deficitit buxhetor dhe objektivat e
konsolidimit fiskal, Banka e Shqipërisë sugjeron se zbatimi i Buxhetit të
vitit 2017 duhet të kufizohet si më poshtë:
-

-

-

Në rast se të ardhurat buxhetore do të jenë poshtë nivelit të planifikuar
dhe në rast se kjo diferencë është më e madhe se kontingjencat e
parashikuara në Buxhet, Qeveria duhet të marrë masa shtesë për
respektimin e deficitit buxhetor. Kjo nënkupton reduktimin e shpenzimeve
në masë të njëjtë me nivelin e mosrealizimit të të ardhurave;
Në rast se të ardhurat buxhetore do të jenë sipër nivelit të planifikuar
dhe në rast se kjo diferencë vjen si pasojë e një rritjeje ekonomike
më të shpejtë se parashikimi, këto të ardhura duhet të kursehen,
duke ulur në masë proporcionale deficitin buxhetor;
Në rast se të ardhurat buxhetore do të jenë sipër nivelit të planifikuar
dhe në rast se kjo diferencë vjen si pasojë e përmirësimit të
administrimit fiskal, këto të ardhura mund të shpenzohen, duke lënë
të paprekur deficitin buxhetor dhe intensitetin e konsolidimit fiskal.

4.2 Struktura e financimit dhe struktura e borxhit publik
Mënyra e financimit të deficitit buxhetor dhe të borxhit publik ka rëndësi po
aq sa vetë niveli i tyre. Struktura e financimit të borxhit shqiptar ka qenë dhe
mbetet e qëndrueshme. Borxhi i brendshëm po zhvendoset drejt afateve
më të gjata të maturimit dhe ndjeshmëria ndaj luhatjeve afatshkurtra të
normave të interesit po bie. Paralelisht, borxhi i huaj është në masën më të
madhe në terma koncesionarë dhe ka afate të gjata maturimi.
Borxhi publik shqiptar ka shfaqur një tendencë financimi në rritje nga
burimet e huaja. Në dekadën e fundit, pesha e borxhit të huaj ndaj borxhit
total është rritur me 16 pikë përqindje. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë
tërheq vëmendjen në ekspozimin në
rritje që niveli dhe kostoja e shërbimit
“Banka e Shqipërisë tërheq
të borxhit kanë ndaj lëvizjeve të kursit
vëmendjen në ekspozimin
të këmbimit. Kjo nënkupton nevojën për
në rritje që niveli dhe
kujdes të shtuar ndaj huamarrjes së huaj,
kostoja e shërbimit të
sidomos ndaj asaj në terma tregtarë, e
cila duhet trajtuar si alternativë e fundit
borxhit kanë ndaj lëvizjeve
në listën e burimeve të mundshme të
të kursit të këmbimit.”
financimit.
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4.3 Racionalizimi i procesit të përzgjedhjes së investimeve publike
Procesi i përzgjedhjes së investimeve publike ka shënuar përmirësime
të ndjeshme gjatë viteve të fundit. Kjo është realizuar, ndër të tjera,
nëpërmjet racionalizimit të angazhimeve publike të pabuxhetuara,
nëpërmjet disiplinimit të projekteve disavjeçare, si dhe nëpërmjet
përmirësimit të mekanizmave përzgjedhës.
Megjithatë, Banka e Shqipërisë gjykon se ka ende vend për përmirësim.
Aplikimi i një analize formale kosto - përfitim për investime publike në
fusha të caktuara, si: shëndetësia dhe arsimi, kultura, mbrojtja, apo
programe të ndryshme sociale, mund të jetë i vështirë nga pikëpamja
ekonomike apo edhe problematik nga pikëpamja etike.
Megjithatë, procesi i përzgjedhjes së investimeve të tjera publike, dhe
sidomos ato në infrastrukturë, mund të përmirësohet më tej, nëpërmjet
formalizimit të procesit dhe standardizimit të teknikave të vlerësimit të
rentabilitetit ekonomik që ofrojnë projektet alternative. Ky do të ishte një
hap tjetër pozitiv në drejtim të rritjes së eficiencës së financave publike
shqiptare dhe mbështetjes së rritjes së qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit.

4.4 Ritmika vjetore e realizimit të Buxhetit
Ritmi jo i njëtrajtshëm i shpërndarjes së shpenzimeve dhe huamarrjes
publike ka qenë dhe mbetet një problem i financave publike shqiptare.
Banka e Shqipërisë ka theksuar në vazhdimësi se përqendrimi i tyre në
tremujorin e fundit të vitit tenton të ulë efektivitetin dhe të rrisë luhatjet në
tregjet financiare.
Në këtë kontekst, vlerësojmë se
duhen bërë përpjekje të mëtejshme
për të përmirësuar shpërndarjen
e shpenzimeve dhe të huamarrjes
gjatë vitit. Ankorimi i zbatimit
dhe i monitorimit të buxhetit në
plane tremujore, mund të ishte një
instrument i vlefshëm në këtë drejtim.
Ju faleminderit për vëmendjen!
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“Banka e Shqipërisë vlerëson
se duhen bërë përpjekje të
mëtejshme për të përmirësuar
shpërndarjen e shpenzimeve
dhe të huamarrjes gjatë vitit.
Ankorimi i zbatimit dhe i
monitorimit të buxhetit në
plane tremujore, mund të ishte
një instrument i vlefshëm në
këtë drejtim.”

KAPITULLI II - Konferenca për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare
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KAPITULLI II

KONFERENCA PËR SHTYP
PËR VENDIMMARRJEN E
POLITIKËS MONETARE
•
•
•
•
•
•
•
•

Fjala e Guvernatorit Sejko, mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 3 shkurt 2016
Fjala e Guvernatorit Sejko, mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 6 prill 2016
Fjala e Guvernatorit Sejko, mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 4 maj 2016
Fjala e Guvernatorit Sejko, mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 6 korrik 2016
Fjala e Guvernatorit Sejko, mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 3 gusht 2016
Fjala e Guvernatorit Sejko, mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 5 tetor 2016
Fjala e Guvernatorit Sejko, mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 9 nëntor 2016
Fjala e Guvernatorit Sejko, mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 21 dhjetor 2016

Konferencat për shtyp për
vendimmarrjen e politikës monetare
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë zhvillon 14 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
- 31
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nga -gazetarët pjesëmarrës në konferencë.
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË
INTERESIT NË 1.75%
- 3 shkurt 2016 -

Aktiviteti ekonomik pritet të përmirësohet më tej në horizontin afatmesëm.
Inflacioni parashikohet të kthehet në objektiv gjatë tremujorit të dytë të vitit 2018.
Përmbushja e objektivit të Bankës së Shqipërisë kërkon ruajtjen e kushteve monetare stimuluese.
Këshilli Mbikëqyrës rithekson nevojën për vazhdimin dhe përshpejtimin e reformave strukturore.

Sot u zhvillua mbledhja e dytë e Këshillit Mbikëqyrës për vitin 2016 në
të cilën u diskutua dhe u mor vendim në lidhje me normën e interesit. Në
vijim do t'ju njoh më në hollësi me analizën dhe konkluzionet e dala.
***
Të dhënat e reja të tremujorit të tretë e të katërt 2015, tregojnë se
aktiviteti ekonomik në vend po ndjek një trajektore pozitive zhvillimi.
Analizat dhe parashikimet tona sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të
vazhdojë të shënojë ritme progresive rritjeje gjatë tre viteve të ardhshme.
Aktiviteti ekonomik pritet të kthehet në ekuilibër gjatë tremujorit të parë
të vitit 2017 dhe inflacioni pritet të kthehet në objektiv gjatë tremujorit të
dytë të vitit 2018.
Këto parashikime nuk kanë ndryshuar nga vlerësimet tona të mëparshme.
Kahu dhe intensiteti i zhvillimeve të pritura reflekton: (i) dinamikën aktuale
të ekonomisë shqiptare; (ii) përmirësimin e pritur të ambientit të jashtëm;
si dhe (iii) ruajtjen e kahut stimulues të politikës monetare gjatë horizontit
të parashikimit. Të tre këta faktorë do t'i trajtoj shkurtimisht në vijim.
Ecuria e ekonomisë gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2015 ka qenë në
kahun e sipërm të pritjeve tona, duke sjellë një rishikim të lehtë për lart të
rritjes ekonomike të pritur për vitin. Duke u bazuar në tendencat aktuale,
Banka e Shqipërisë pret një përshpejtim të lehtë të rritjes ekonomike
gjatë vitit 2016, ndërkohë që inflacioni parashikohet të luhatet rreth
nivelit mesatar 2% për këtë periudhë.
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Sipas të dhënave të INSTAT-it, ekonomia shqiptare shënoi një rritje
prej 2.98% gjatë tremujorit të tretë, e mbështetur kryesisht nga rritja e
investimeve dhe nga gjallërimi i aktivitetit në sektorin e shërbimeve. Të
dhënat e tërthorta për tremujorin e katërt sugjerojnë se rritja ekonomike
ka vazhduar të jetë në territor pozitiv.
Duke analizuar informacionin e disponuar, Banka e Shqipërisë vlerëson
se investimet private po vazhdojnë të rriten, të nxitura nga investimet
e huaja direkte, nga përmirësimi i gjendjes financiare të bizneseve si
pasojë e pagimit të detyrimeve të prapambetura, por edhe nga lehtësimi
i kushteve të financimit në sektorin bankar.
Gjithashtu, konsumi familjar ka shënuar rritje, ndërkohë që faktorët
përcaktues të tij: punësimi, pagat dhe besimi konsumator; kanë shfaqur
përmirësim. Nga ana tjetër, eksportet shqiptare po vuajnë ecurinë e
dobët të ekonomive partnere dhe koniunkturën e pafavorshme të tregjeve
ndërkombëtare. Po ashtu, shpenzimet publike kanë shënuar rënie gjatë
vitit 2015, duke reflektuar konsolidimin e fortë fiskal të ndjekur nga
sektori publik.
Inflacioni shënoi një rritje të lehtë gjatë tremujorit të katërt të vitit, duke
arritur vlerën mesatare prej 2.1%. Inflacioni pati tendenca progresive
rritjeje gjatë gjysmës së dytë të vitit, duke reflektuar pjesërisht përmirësimin
e aktivitetit ekonomik dhe pjesërisht efektet kalimtare të bazës së ulët
krahasuese gjatë vitit të shkuar. Megjithatë, sikurse e kemi thënë edhe
më parë, inflacioni vazhdon të qëndrojë nën objektivin e Bankës së
Shqipërisë. Kjo ecuri ilustron faktin se punësimi dhe shkalla e shfrytëzimit
të kapaciteteve të prodhimit mbeten poshtë nivelit të tyre potencial.
Grafik 6. Inflacioni, norma bazë dhe objektivi
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Ajo nënvizon gjithashtu nevojën e ndjekjes së politikave ekonomike
stimuluese në afatin e mesëm.
Situata e pafavorshme në partnerët tanë tregtarë dhe në tregjet
ndërkombëtare nuk ka ndihmuar zhvillimin e aktivitetit ekonomik në vend
në gjysmën e dytë të vitit 2015. Zhvillimet në Greqi, çmimet e ulëta
të naftës e të produkteve bazë, si dhe luhatjet e shpeshta të tregjeve
financiare, kanë sjellë një kërkesë të ulët për eksportet tona dhe nuk
kanë inkurajuar rritjen e kredisë në vend. Kjo situatë pritet të shënojë një
përmirësim të lehtë gjatë vitit 2016. Duke monitoruar tendencat aktuale
dhe parashikimet e organizatave ndërkombëtare, Banka e Shqipërisë
gjykon se ambienti i jashtëm pritet të fuqizohet më tej në horizontin
afatmesëm dhe të ofrojë një mbështetje gjithnjë e më të madhe për rritjen
ekonomike në vend.
Gjithashtu, rritja ekonomike në këtë periudhë pritet të mbështetet nga
përmirësimi i kushteve të financimit dhe nga gjallërimi i kreditimit. Kjo
pritje reflekton kombinimin e një sërë faktorësh.
Së pari, kahu i fortë stimulues i politikës tonë monetare ka sjellë normat
e interesit në tregjet financiare në minimumet e tyre historike. Banka e
Shqipërisë vlerëson se këto norma do të vazhdojnë të mbeten poshtë
mesatareve të tyre historike edhe gjatë dy viteve të ardhshme.
Grafik 7. Normat e interesit në ekonomi
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Së dyti, emetimi i Eurobondit ka sjellë reduktimin e huamarrjes publike në
tregjet e brendshme financiare. Kjo ka shkaktuar një ulje të mëtejshme të
normave të interesit edhe përtej sinjaleve të dhëna nga politika monetare
duke ndihmuar në rritjen e stimulit monetar në ekonomi. Në përputhje

- 35 -

KAPITULLI II - Konferenca për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare

me planin buxhetor afatmesëm, Banka e Shqipërisë vlerëson se ndikimi i
këtij faktori do të jetë i pranishëm edhe gjatë 2 viteve në vijim.
Së treti, zbatimi i programit të masave për reduktimin e kredive me
probleme do të ndihmojë në lehtësimin e standardeve të kredisë dhe në
rritjen e ofertës së kredisë bankare.
Për sa më sipër, rritja ekonomike do të vijë në përmirësim të mëtejshëm
gjatë horizontit afatmesëm, e ushqyer fillimisht nga kërkesa e brendshme
dhe më tej nga rritja e qëndrueshme e eksporteve. Kjo rritje do të
ndihmojë në kthimin gradual të inflacionit në objektivin tonë prej 3%.
Në analizën e Bankës së Shqipërisë, kushtet monetare aktuale janë
të përshtatshme për të siguruar përmbushjen e objektivit të inflacionit
brenda një horizonti kohor afatmesëm. Duke u bazuar në këtë gjykim,
Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të
interesit, në nivelin 1.75%.
Në vijimësi, në funksion të përmbushjes së objektivit tonë për inflacionin
dhe afrimit të rritjes ekonomike me potencialin e saj, bazuar në
informacionin e disponuar, Banka e Shqipërisë gjykon se intensiteti i
stimulit monetar nuk do të dobësohet përgjatë gjithë vitit 2016 dhe se
kushtet monetare do të mbeten stimuluese në të dy vitet në vijim.
Së fundi, dëshiroj të ritheksoj nevojën për vazhdimin dhe përshpejtimin
e reformave strukturore. Këto reforma janë instrumenti i vetëm për të
zhvendosur ekonominë në një plan më të shpejtë rritjeje, por edhe
instrumenti parësor i forcimit të qëndrueshmërisë ekonomike dhe
financiare të vendit.

“Intensiteti i stimulit monetar nuk do të dobësohet përgjatë
gjithë vitit 2016 dhe kushtet monetare do të mbeten stimuluese
në të dy vitet në vijim.”
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BANKA E SHQIPËRISË UL NORMËN
BAZË TË INTERESIT NË 1.5%
- 6 prill 2016 -

Goditjet e ofertës pritet të jenë kalimtare dhe të mos cenojnë kthimin e inflacionit në objektiv.
Ekonomia shqiptare është në një trajektore pozitive zhvillimi.
Inflacioni pritet të kthehet në objektiv në tremujorin e dytë të vitit 2018.
Lehtësimi i politikës monetare synon të reduktojë luhatjet e normave të interesit në tregun
ndërbankar dhe të ndihmojë transmetimin e politikës monetare lehtësuese të Bankës së Shqipërisë.

Në mbledhjen e sotme, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,
mori në shqyrtim raportin e ndërmjetëm të politikës monetare. Vëmendje
e veçantë, gjatë diskutimeve, iu kushtua analizës së ecurisë aktuale dhe
të pritshme të inflacionit, si dhe ndikimeve të saj në politikën monetare.
Këto analiza konfirmuan edhe një herë përfundimet e mëparshme të
Bankës së Shqipërisë se rënia e shpejtë e inflacionit, gjatë dy muajve
të parë të vitit, pasqyron efektin e çmimeve të ulëta të naftës dhe të
ushqimeve. Informacioni i ri mbi aktivitetin e sektorit real të ekonomisë
është përgjithësisht në linjë me pritjet tona dhe nuk sinjalizon rënie të
kërkesës agregate. Për rrjedhojë, goditjet e ofertës pritet të jenë kalimtare
dhe të mos cenojnë kthimin e inflacionit në objektiv, brenda afateve
kohore të komunikuara më parë nga Banka e Shqipërisë.
Grafik 8 Inflacioni vjetor dhe objektivi i Bankës së Shqipërisë
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Megjithatë, presionet dezinflacioniste të ofertës do të vazhdojnë ta
mbajnë inflacionin në nivele të ulëta, edhe për disa muaj në vazhdim.
Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë ka rishikuar për poshtë parashikimin
e saj për ecurinë e inflacionit gjatë vitit 2016. Në këto rrethana, Banka
e Shqipërisë e gjykoi të nevojshme rritjen e stimulit monetar në ekonomi.
Duke reflektuar mbi këto zhvillime, Këshilli Mbikëqyrës vendosi ta ulë
normën bazë të interesit me 0.25 pikë përqindje. Kjo lëvizje synon
të garantojë kthimin e inflacionit në objektiv, brenda horizontit kohor
afatmesëm.
Në vazhdim do të bëj një shtjellim më të plotë të çështjeve që parashtrova
më sipër.
***
Inflacioni shënoi rënie të shpejtë gjatë dy muajve të parë të vitit.
Norma vjetore e tij zbriti në 0.2% në muajin shkurt, kundrejt nivelit
2% të regjistruar në dhjetor 2015. Analizat tona tregojnë se kjo rënie
pasqyron veprimin e kombinuar të tre faktorëve: (i) inflacionin e ulët të
produkteve ushqimore, veçanërisht të ushqimeve të freskëta të stinës; (ii)
efektin e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë të çmimeve të ulëta të naftës; si
dhe, (iii) bazën e lartë krahasuese të çmimeve gjatë së njëjtës periudhë
të një viti më parë. Të tre këta faktorë shpjegojnë rreth ¾ e rënies së
inflacionit në këtë periudhë.
Tabelë 3. Kontributi i kategorive ushqim dhe lëndë djegëse në rënien e inflacionit (në pikë përqindje ndaj dhjetorit
2015)
Kategoria
Ushqime
Karburante - efekti direkt
Karburante - efekti indirekt

Shkurt 2016
-1.6
-0.2
-0.5

Mars 2016
-1.4
-0.3
-0.7

Burimi: Instat dhe llogaritje të stafit të Bankës së Shqipërisë.

Efekti i bazës së lartë krahasuese pritet të shuhet brenda muajit prill. Nga
ana tjetër, çmimet e ulëta të ushqimeve dhe të naftës kanë goditur ecurinë
e inflacionit në të gjitha vendet e rajonit dhe në partnerët tanë tregtarë.
Këta faktorë do të vazhdojnë të ushtrojnë ndikimin e tyre në inflacion
edhe përgjatë disa muajve në vazhdim. Për rrjedhojë, parashikimet e
përditësuara sugjerojnë se inflacioni do të luhatet rreth nivelit 1.9% në
fund të vitit 2016, krahasuar me 2.3% në parashikimin tonë paraardhës.
Sa u përket faktorëve me ndikim të qëndrueshëm dhe afatgjatë në
inflacion, kërkesës agregate dhe shkallës së shfrytëzimit të kapaciteteve
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në ekonomi, gjykimi ynë mbi to nuk ka ndryshuar. Presionet e brendshme
inflacioniste shfaqen ende të zbehta, duke reflektuar aktivitetin ekonomik
nën potencial dhe presionet ende të pakta për rritje të pagave dhe të
kostove të prodhimit.
Megjithatë, ekonomia shqiptare është në një trajektore pozitive zhvillimi
dhe këto presione pritet të forcohen gradualisht në horizontin afatmesëm.
Inflacioni pritet të kthehet në objektiv në tremujorin e dytë të vitit 2018, në
përputhje me përmirësimin e pritshëm progresiv të ekonomisë shqiptare.
Të dhënat e reja mbi aktivitetin ekonomik janë në linjë me pritjet tona.
Informacioni direkt mbi ecurinë e konsumit dhe të investimeve private
mungon, por të dhënat e tërthorta të përftuara nga treguesit fiskalë dhe
ata të tregtisë së jashtme sugjerojnë një ecuri pozitive të tyre.
Nga ana tjetër, politika fiskale ka pasur një profil konsolidues në dy
muajt e parë të vitit. Të ardhurat buxhetore kanë shënuar rritje dyshifrore
gjatë kësaj periudhe, ndërkohë që shpenzimet publike janë reduktuar
dhe balanca buxhetore rezultoi pozitive për rreth 9.9 miliardë lekë.
Në përputhje me buxhetin e miratuar, politika fiskale do të mbetet
konsoliduese gjatë gjithë vitit 2016, por intensiteti i konsolidimit pritet të
vijë në rënie gjatë pjesës së mbetur të vitit.
Grafik 9. Deficiti buxhetor dhe mënyra e financimit të tij
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Burimi: Ministria e Financave, INSTAT, llogaritje të stafit të BSh-së.

Çmimet e ulëta të naftës në tregjet ndërkombëtare kanë dëmtuar ecurinë
e eksporteve tona. Deficiti tregtar është zgjeruar me rreth 11.8% gjatë
periudhës janar-shkurt, në përgjigje të rënies së eksporteve dhe të rritjes
së importeve.
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Në linjë edhe me vlerësimet tona të mëparshme, ambienti i jashtëm pritet
të jetë i pafavorshëm për rritjen e eksporteve të mallrave shqiptare gjatë
vitit 2016.
Si rezultat i politikës monetare lehtësuese të Bankës së Shqipërisë, tregjet
financiare karakterizohen nga likuiditet i bollshëm dhe nga tendenca
rënëse të normave të interesit. Së fundmi, këto tendenca janë përforcuar
më shumë nga zhvendosja e huamarrjes publike drejt tregut të huaj.
Kostot e financimit të sektorit publik e privat janë afër niveleve minimale
historike. Po ashtu, primet e likuiditetit shfaqen në rënie dhe aktiviteti i
tregut ndërbankar i përmirësuar.
Megjithatë, aktiviteti kreditues mbetet i ngadaltë. I pastruar nga efekti
i nxjerrjes jashtë bilancit të kredive me probleme, portofoli i kredisë
bankare për sektorin privat shënoi një rritje vjetore prej 2.6% në muajin
janar. Sikurse e kemi thënë dhe më parë, ecuria e dobët e kredisë
reflekton kërkesën e ulët për kredi dhe ofertën e shtrënguar të saj nga
bankat. Kërkesa për kredi pritet të vijë në rritje gjatë horizontit afatmesëm,
në përputhje me përmirësimin e pritur të aktivitetit ekonomik. Nga ana
tjetër, Banka e Shqipërisë gjykon se zgjidhja e çështjeve që lidhen me
kreditë me probleme dhe ekzekutimin e kolateralit, do të ketë një ndikim
parësor në përmirësimin e ofertës për kredi.
Grafik 10. Kredia për sektorin privat sipas monedhës dhe sipas agjentëve ekonomikë
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në përfundim të diskutimeve, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të ulë
normën bazë të interesit me 0.25 pikë përqindje. Pas kësaj uljeje,
norma bazë e interesit zbret në nivelin 1.5%.
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Lehtësimi i mëtejshëm i politikës monetare synon t’i japë një impuls
shtesë aktivitetit ekonomik, duke nxitur rritjen e kërkesës së brendshme
dhe duke përmirësuar mbështetjen e saj me kredi bankare. Fuqizimi i
aktivitetit ekonomik pritet të rrisë presionet e brendshme inflacioniste,
duke kompensuar tendencat dezinflacioniste që vijnë nga ambienti i
huaj.
Gjithashtu, kjo lëvizje sinjalizon vullnetin e Bankës së Shqipërisë për
të garantuar stabilitetin e çmimeve, në përputhje me objektivin e saj
afatmesëm të inflacionit. Banka e Shqipërisë thekson dhe një herë se
ajo ka vullnetin dhe instrumentet e nevojshme për ta arritur këtë objektiv.
Në mbështetje të këtij angazhimi, Banka e Shqipërisë do të mbetet
në monitorim të vazhdueshëm të situatës, dhe e gatshme të ndërmarrë
lehtësime të mëtejshme të politikës monetare në rast se goditjet
dezinflacioniste të ofertës do të dëmtojnë perspektivën afatmesme të
stabilitetit të çmimeve.
Në çdo rast, duke u nisur nga informacioni i disponuar si dhe në bazë
të vlerësimeve e parashikimeve tona, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se
stimuli monetar nuk do të dobësohet përgjatë gjithë vitit 2016.
Në mbështetje të vendimit të politikës monetare, si dhe duke synuar
një funksionim sa më të mirë të tregut ndërbankar, në mbledhjen e
sotme Këshilli Mbikëqyrës vendosi të ngushtojë korridorin e normave
të interesit në tregun ndërbankar, nga 3.5 pikë përqindje në 2.5
pikë përqindje. Ky korridor kufizohet nga normat e interesit të depozitës
dhe të kredisë njëditore. Pas reduktimit të normës bazë të interesit dhe
pas ngushtimit të korridorit, normat e reja të interesit të depozitës dhe të
kredisë njëditore do të jenë 0.25% dhe 2.75%, respektivisht.
Këto ndryshime targetojnë kushtet me të cilat Banka e Shqipërisë tregton
likuiditetin me bankat tregtare. Kjo lëvizje synon të reduktojë luhatjet e
normave të interesit në tregun ndërbankar dhe të ndihmojë transmetimin
e politikës monetare lehtësuese të Bankës së Shqipërisë.

“Banka e Shqipërisë do të mbetet në monitorim të vazhdueshëm
të situatës dhe e gatshme të ndërmarrë lehtësime të mëtejshme
të politikës monetare në rast se goditjet dezinflacioniste të
ofertës do të dëmtojnë perspektivën afatmesme të stabilitetit
të çmimeve.”
- 41 -

KAPITULLI II - Konferenca për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare

- 42 -

KAPITULLI II - Konferenca për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare

BANKA E SHQIPËRISË UL NORMËN
BAZË TË INTERESIT NË 1.25%
- 4 maj 2016 -

Banka e Shqipërisë pret përmirësim progresiv të aktivitetit ekonomik dhe kthim
gradual të inflacionit në objektiv.
Përmbushja e objektivit të Bankës së Shqipërisë kërkon ruajtjen e kushteve
monetare stimuluese gjatë vitit 2016.
Banka e Shqipërisë është e gatshme të marrë të gjitha masat e nevojshme për
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve.
Politika monetare duhet të shoqërohet me forcimin e ritmit të reformave strukturore
dhe me përpjekje të vazhdueshme për përmirësimin e klimës së biznesit.
Informacioni i ri ekonomik dhe monetar i muajve të fundit ka qenë
përgjithësisht në kahun e poshtëm të pritjeve tona. Rritja ekonomike e
tremujorit të katërt të vitit 2015 rezultoi disi më e ulët se parashikimi,
ndërsa inflacioni i tremujorit të parë të vitit 2016 shënoi një rënie të fortë
dhe të papritur si pasojë e goditjeve të ofertës.
Pavarësisht këtyre zhvillimeve, Banka e Shqipërisë gjykon se ekonomia
shqiptare vazhdon të mbetet në një trajektore pozitive zhvillimi. Në një
horizont afatmesëm, ne presim një rritje ekonomike në përmirësim dhe
një kthim gradual të inflacionit në objektiv. Megjithatë, informacioni i ri
ilustron rrezikun dhe pasiguritë që ka materializimi i këtij skenari. Në
veçanti, ambienti i jashtëm shfaqet i përkeqësuar si në drejtim të rritjes
së eksporteve tona, ashtu edhe në drejtim të presioneve dezinflacioniste
që burojnë prej tij, ndërsa besimi dhe klima e biznesit në ekonominë
shqiptare vazhdojnë të mbeten të luhatshme. Këto zhvillime tentojnë
të ngadalësojnë shpejtësinë e kthimit të ekonomisë në ekuilibër dhe të
inflacionit në objektiv.
Në përgjigje të tyre, në vazhdim të analizave dhe parashikimeve të
Raportit Tremujor të Politikës Monetare, të miratuar sot nga Këshilli
Mbikëqyrës, si dhe në linjë me qëndrimin e mëparshëm të politikës
monetare, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të ulë me 0.25 pikë përqindje
normën bazë të interesit. Kjo ulje e normës bazë të interesit synon rritjen e
stimulit monetar në ekonomi. Nëpërmjet reduktimit të normave të interesit
në tregun financiar, politika jonë monetare synon të mbështesë rritjen e
mëtejshme të kredisë, të konsumit dhe të investimeve private. Kjo lëvizje
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sinjalizon gjithashtu vullnetin e Bankës së Shqipërisë për të ndërmarrë
të gjitha masat e nevojshme, për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve në
përputhje me objektivin e saj të inflacionit.
Më lejoni të ofroj në vijim një pasqyrë më të detajuar të analizave dhe
konkluzioneve tona.
Grafik 11. Norma bazë e interesit dhe përcjellja tek normat e tjera të interesit
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Burimi: Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të DPM.

Inflacioni mesatar i tremujorit të parë rezultoi në nivelin 0.7%. Brenda
këtij tremujori, inflacioni shënoi një rënie të fortë gjatë dy muajve të parë
dhe u stabilizua në nivele të ulëta prej 0.3% në muajin mars. Rënia e
inflacionit ka ardhur nga goditje të ofertës, në formën e niveleve të ulëta
të inflacionit të artikujve ushqimorë dhe të rënies së çmimit të naftës,
si dhe nga faktorë teknikë të bazës së lartë krahasuese të së njëjtës
periudhë të vitit të kaluar.
Këto goditje origjinojnë në masën më të madhe në tregun ndërkombëtar
dhe janë reflektuar në rënie të shpejtë të inflacionit në të gjitha vendet
e rajonit. Ndikimi i tyre në inflacion pritet të jetë kalimtar. Megjithatë,
ky ndikim do të jetë i dukshëm edhe gjatë tremujorit të dytë të vitit, por
do të shkojë gradualisht drejt shuarjes në tremujorin e tretë dhe të katërt.
Në përgjigje edhe të rritjes ekonomike, niveli i inflacionit në fund të vitit
2016 pritet të luhatet rreth vlerës 1.9%, një ulje kjo kundrejt parashikimit
prej 2.3% të Raportit tonë Tremujor paraardhës.
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Grafik 12. Pritjet inflacioniste nga agjentë të ndryshëm të ekonomisë
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Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.

Ndonëse rënia e inflacionit në tremujorin e parë u ndikua nga goditje
të ofertës, presionet e përgjithshme inflacioniste në vend vazhdojnë të
mbeten të ulëta. Kërkesa agregate, ekspansioni monetar dhe pritjet
inflacioniste, nuk sinjalizojnë rikuperim të shpejtë të inflacionit drejt
objektivit.
Edhe pse në rritje, kërkesa agregate nuk është ende e aftë të gjenerojë
një shfrytëzim të plotë të kapaciteteve prodhuese, si në tregun e punës
dhe në atë të kapitalit. Për rrjedhojë, presionet për rritje të pagave dhe
të kostove të prodhimit mbeten të dobëta, çka reflektohet në vlerat e
ulëta të inflacionit bazë.
Sipas të dhënave të INSTAT-it, ekonomia shqiptare u rrit me 2.2% gjatë
tremujorit të katërt të vitit 2015. Balanca e informacionit të disponuar
sugjeron se ajo ka shënuar norma të ngjashme rritjeje edhe gjatë
tremujorit të parë të këtij viti. Nga këndvështrimi sektorial, rritja ekonomike
është udhëhequr nga zgjerimi i aktivitetit në sektorin e ndërtimit dhe të
shërbimeve, ndërkohë që aktiviteti industrial shfaq dobësi si pasojë e
koniunkturës së pafavorshme në tregjet botërore dhe në partnerët tanë
tregtarë. Nga këndvështrimi i kërkesës agregate, rritja ekonomike është
udhëhequr kryesisht nga zgjerimi i konsumit familjar dhe i investimeve
private.
Këto tendenca pritet të shoqërojnë rritjen ekonomike edhe gjatë vitit
2016. Rritja ekonomike e këtij viti pritet të jetë disi më e lartë se norma
prej 2.6% e regjistruar në vitin 2015, por disi më e ulët në krahasim
me vlerësimet tona paraardhëse. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik do të

- 45 -

KAPITULLI II - Konferenca për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare

ndihmohet nga vazhdimi i trendit pozitiv të konsumit dhe të investimeve
private. Rritja e tyre pritet të financohet në masën më të madhe nga
kursimet e sektorit privat dhe nga projektet e investimeve të huaja direkte,
por ajo do të përfitojë edhe nga kushtet më të favorshme financiare që
priten të ekzistojnë gjatë vitit 2016.
Në përgjigje të politikës monetare stimuluese dhe të reduktimit
të huamarrjes publike në tregjet e brendshme, ambienti financiar
karakterizohet nga likuiditet i bollshëm dhe nga norma të ulëta interesi.
Po kështu, kursi i këmbimit është i qëndrueshëm, bilancet financiare të
bizneseve, të familjeve dhe të sektorit bankar shfaqen në përmirësim,
ndërsa standardet e kreditimit janë lehtësuar. Megjithatë, këto kushte
financiare stimuluese nuk janë përkthyer ende në rritje të qëndrueshme
të kredisë, si pasojë e hezitimit të pranishëm në sjelljen e agjentëve
ekonomikë dhe financiarë. Duke përjashtuar efektin e çregjistrimit të
kredive nga bilancet e bankave, portofoli i kredisë për sektorin privat
shënoi një rritje mesatare vjetore prej 2.4% gjatë dy muajve të parë të
vitit.
Banka e Shqipërisë gjykon se sistemi bankar duhet të tregohet më realist
dhe i guximshëm në vendimet e tij të kreditimit. Transmetimi i plotë i
efekteve të politikës monetare në tregjet financiare do të shoqërohet me
rritjen e interesimit të bankave ndaj kreditimit. Gjithashtu, suksesi i planit
të masave për reduktimin e kredive me probleme do të ndihmojë në uljen
e rrezikut të perceptuar të kreditit. Të dy këta faktorë krijojnë premisa për
një ecuri më të mirë të kredisë në të ardhmen.
Në terma afatmesëm, rritja ekonomike pritet të vijë në përmirësim gjatë
viteve 2017 e 2018. Në këtë horizont kohor, ajo pritet të reflektojë më
mirë efektet e politikës monetare stimuluese dhe të gjejë një mbështetje
më të madhe nga përmirësimi i mjedisit botëror. Ekonomia shqiptare
parashikohet të kthehet gradualisht në ekuilibër gjatë vitit 2017, duke
ndihmuar në kthimin e inflacionit në objektiv rreth fundit të vitit 2018.
Të dy këto projeksione shfaqin një shmangie të lehtë nga parashikimi
paraardhës, ndërkohë që balanca e rreziqeve vazhdon të qëndrojë në
kahun e poshtëm.
Duke synuar të krijojë kushte më të përshtatshme monetare për respektimin
e objektivit të inflacionit, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të ulë normën bazë
të interesit, në nivelin 1.25%. Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të
ruajë normën e interesit të depozitës njëditore në nivelin 0.25% dhe të
zbresë normën e interesit të kredisë njëditore në nivelin 2.25%.
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Duke gjykuar mbi informacionin e disponuar, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson
se stimuli monetar mund të rritet më tej gjatë vitit 2016, ndërkohë që cikli
rritës i normave të interesit nuk do të fillojë para vitit 2017.
Në mbyllje, Këshilli Mbikëqyrës gjen me vend të theksojë se politika
monetare lehtësuese është një parakusht i nevojshëm, por jo i
mjaftueshëm për gjenerimin e një rritjeje më të shpejtë dhe më të
qëndrueshme ekonomike. Kjo politikë duhet të shoqërohet me forcimin
e ritmit të reformave strukturore në ekonomi, si dhe me përpjekje të
vazhdueshme për përmirësimin e klimës së biznesit dhe reduktimin e
primeve - aktuale apo të perceptuara të rrezikut në ekonomi.

“Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se stimuli monetar mund të rritet
më tej gjatë vitit 2016, ndërkohë që cikli rritës i normave të
interesit nuk do të fillojë para vitit 2017.”
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BANKA E SHQIPËRISË VENDOS TË
MBAJË TË PANDRYSHUAR NORMËN
BAZË TË INTERESIT
- 6 korrik 2016 –

Ekonomia shqiptare ka shënuar rritje në gjysmën e parë të vitit 2016.
Tregjet financiare vazhdojnë të karakterizohen nga një nivel i kënaqshëm likuiditeti dhe nga
tendenca rënëse të normave të interesit.
Qëndrimi aktual i politikës monetare vlerësohet i përshtatshëm për të përmbushur objektivat tanë.
Stimuli monetar nuk do të zbehet përgjatë gjithë vitit 2016.

Në mbledhjen e sotme, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori
në shqyrtim raportin e ndërmjetëm të politikës monetare. Në përfundim
të analizës së informacionit dhe parashikimeve të paraqitura, Këshilli
Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit,
në nivelin 1.25%.
***
Të dhënat e reja të disponuara tregojnë se ekonomia shqiptare dhe
treguesit e saj monetarë kanë ecur përgjithësisht në përputhje me
pritjet tona. Në linjë me këto parashikime, aktiviteti ekonomik dhe
inflacioni shfaqen në rritje.
Balanca e informacionit të disponuar sugjeron se ekonomia shqiptare
ka shënuar rritje në gjysmën e parë të vitit 2016. Kjo rritje duket të jetë
mbështetur nga zgjerimi i konsumit dhe i investimeve private, ndërkohë
që përkeqësimi i bilancit tregtar me jashtë dhe suficiti buxhetor i krijuar
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit, kanë vepruar në kahun e kundërt.
Zgjerimi i konsumit privat reflekton rritjen e punësimit dhe të të ardhurave të
disponueshme, si dhe është ndihmuar nga politika monetare stimuluese,
kushtet e përshtatshme të financimit dhe rritja e kredisë për konsum.
Kontributi pozitiv i investimeve reflekton zgjerimin e investimeve private,
të brendshme dhe të huaja, ndërkohë që investimet publike kanë shënuar
rënie. Zgjerimi i investimeve private ka përfituar gjithashtu nga likuiditeti i
bollshëm dhe nga normat e ulëta të interesit në tregjet financiare. Banka
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e Shqipërisë pret një rritje të kërkesës së brendshme private edhe gjatë
gjysmës së dytë të vitit. Megjithatë, besimi i biznesit dhe ai konsumator
mbeten të luhatshëm, çka ilustron pozitën ende të pakonsoliduar të
kërkesës së brendshme private si motor i rritjes ekonomike.
Grafik 13. Ecuria e konsumit privat dhe tregues të tërthortë të tij
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Paralelisht me të, ecuria e dobët ekonomike e partnerëve tanë tregtarë,
rënia e çmimit të disa prej produkteve tona tradicionale të eksportit,
si dhe fatura e lartë e importit që kanë disa prej investimeve të huaja
direkte në Shqipëri, kanë sjellë një zgjerim me 26.3% të deficitit tregtar
gjatë pesë muajve të parë të vitit. Në gjykimin e Bankës së Shqipërisë,
kjo tablo do të ruhet edhe në gjashtëmujorin e dytë, dhe shkëmbimet
tregtare me jashtë nuk do të mbështesin rritjen ekonomike gjatë vitit
2016.
Aktiviteti financiar i sektorit publik rezultoi me një suficit prej 18.2
miliardë lekësh deri në muajin maj, kundrejt një deficiti prej 10.6
miliardë lekësh në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky konsolidim
i fortë fiskal reflektoi si rritjen e të ardhurave, ashtu edhe tkurrjen e
shpenzimeve buxhetore. Në veçanti, këto të fundit pasqyruan reduktimin
e shpenzimeve kapitale, duke mbetur poshtë nivelit të planifikuar për
to. Në përputhje me projeksionet buxhetore, ne presim rritjen e tempit
të shpenzimeve publike dhe ngadalësimin e tempit të konsolidimit fiskal
gjatë gjysmës së dytë të vitit. Megjithatë, Banka e Shqipërisë gjen me
vend të ritheksojë se një shpërndarje më e njëtrajtshme e shpenzimeve
buxhetore do të ndihmonte në uljen e luhatjeve të aktivitetit ekonomik
dhe të tregjeve financiare.
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Në përgjigje të politikës monetare stimuluese, tregjet financiare
vazhdojnë të karakterizohen nga një nivel i kënaqshëm likuiditeti
dhe nga tendenca rënëse të normave të interesit. Stimuli i fundit
monetar është transmetuar edhe në tregjet financiare, ku normat e
interesit të kredive në lekë kanë rënë me rreth 1.0 pikë përqindjeje,
ndërsa kurba e normave të interesit të letrave me vlerë të qeverisë
është zhvendosur për poshtë, mesatarisht me 1.20 pikë përqindje.
Ecuria e depozitave dhe e pasivit të bilancit të sistemit bankar është
e qëndrueshme. Megjithatë, aktiviteti kreditues mbetet ende i zbehtë.
E pastruar nga efekti i pastrimit të kredive nga bilancet, kredia për
sektorin privat regjistroi një rritje vjetore prej 2.5% në muajin prill.
Si rrjedhojë, rigjallërimi i kredisë bankare mbetet parakusht për një
rritje të qëndrueshme dhe afatgjatë, dhe do të jetë një nga objektivat
afatmesëm të punës së Bankës së Shqipërisë dhe të autoriteteve të tjera
publike.
Grafik 14. Kredia dhe normat e interesit në lekë
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Inflacioni vjetor shënoi vlerën 0.7% në muajin maj, duke lëvizur në
kahun dhe me intensitetin e pritur nga Banka e Shqipërisë. Përmirësimi
i aktivitetit ekonomik solli rritjen e inflacionit bazë, ndërsa zbehja e
efekteve të goditjeve të ofertës u shoqërua me zbehjen e tendencave
dezinflacioniste të importuara nga tregjet e huaja.
Informacioni i ri dhe përditësimi i parashikimeve nuk kanë ndryshuar
pritjet tona për të ardhmen. Projeksioni ynë i rritjes ekonomike për vitin
2016 mbetet i njëjtë, ndërkohë që projeksionet afatshkurtra të inflacionit
janë zhvendosur lehtësisht për lart dhe ato afatmesme nuk kanë ndryshuar.
Në përputhje me këto parashikime, Banka e Shqipërisë pret përmirësim
progresiv të aktivitetit ekonomik në horizontin afatmesëm. Ky përmirësim
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do të ndihmojë në rritjen graduale të inflacionit dhe në kthimin e tij në
objektiv në fund të vitit 2018.
Efektet e politikës monetare lehtësuese po vazhdojnë të transmetohen
në tregjet financiare dhe qëndrimi aktual i politikës monetare
vlerësohet i përshtatshëm për të përmbushur objektivat tona.
Në përputhje me këto konkluzione, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të
mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 1.25%.
Këshilli Mbikëqyrës gjykon se, në mungesë të goditjeve të paparashikuara,
stimuli monetar nuk do të zbehet përgjatë gjithë vitit 2016. Po kështu,
Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mos ndryshojë korridorin e normave të
interesit në tregun ndërbankar, të përcaktuar nga norma e interesit të
depozitës njëditore në nivelin 0.25% dhe norma e interesit të kredisë
njëditore, në nivelin 2.25%.
Në mbyllje të analizës, Banka e Shqipërisë konstaton se balanca e
rreziqeve rreth zhvillimeve të pritura afatmesme vazhdon të qëndrojë
në kahun rënës. Në veçanti, Banka e Shqipërisë është duke ndjekur
me vëmendje fenomenin Brexit dhe pasojat që ai mund të ketë në
ekonominë shqiptare.
Analiza jonë sugjeron se ekonomia dhe sistemi financiar shqiptar
rezultojnë imunë ndaj goditjeve direkte që mund të vijnë nga dalja
e pritur e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Ekspozimi
jonë tregtar me Mbretërinë e Bashkuar, në formën e eksporteve dhe
importeve, është pothuaj i papërfillshëm. Po kështu, investimet direkte
apo financiare të origjinuara nga Mbretëria e Bashkuar në Shqipëri
janë të ulëta, ndërsa remitancat prej saj përbëjnë diçka më shumë se
10% të remitancave totale. Paralelisht me to, sistemi bankar shqiptar
ka një ekspozim të ulët edhe ndaj formave më ekstreme të luhatjeve të
paundit dhe të sistemit financiar britanik.
Nga ana tjetër, Shqipëria ka një ekspozim më të madh ndaj goditjeve
indirekte që Brexit mund të ketë në ekonominë dhe në sistemin
financiar evropian. Vendet e këtij të fundit janë partnerët tanë kryesorë
ekonomikë dhe tregtarë, dhe çdo reagim negativ i tyre ndaj Brexit do të
tentonte të transmetohej edhe në Shqipëri.
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Në lidhje me këto efekte indirekte, Banka e Shqipërisë dëshiron të
theksojë se:
•

•

•

Së pari, probabiliteti i materializimit të goditjeve ekstreme është
relativisht i ulët. Ne kemi besim se aktorët e përfshirë në diskutime
do të dinë të shmangin situata të padëshirueshme për gjithkënd.
Megjithatë, ne mbetemi në monitorim të vazhdueshëm të situatës.
Së dyti, ekonomia dhe sistemi financiar shqiptar shfaqen më
të përgatitur për të përballuar goditjet e mundshme krahasuar
me situatat e ngjashme paraardhëse. Ne do të vazhdojmë të
punojmë për të rritur gatishmërinë dhe imunitetin e tyre.
Së treti, edhe në rast përkeqësimi të mëtejshëm të situatës,
Banka e Shqipërisë disponon vullnetin dhe instrumentet e duhura
për të garantuar përmbushjen e objektivit të saj të stabilitetit të
çmimeve, si dhe për të mbështetur aktivitetin dhe shëndetin e
sistemit financiar. Në veçanti, politika monetare do të merrte një
natyrë më të fortë stimuluese, duke shfrytëzuar fillimisht hapësirat
e mbetura të përdorimit të instrumenteve tradicionale dhe duke iu
drejtuar më tej, nëse do të jetë e nevojshme, edhe instrumenteve
jotradicionale të politikës monetare.

Në mbyllje të këtij njoftimi, Këshilli Mbikëqyrës rikonfirmon edhe
njëherë mesazhin se, në mungesë të goditjeve negative, perspektiva
afatmesme e zhvillimit të vendit mbetet pozitive.

“Ekonomia dhe sistemi financiar shqiptar rezultojnë imunë
ndaj goditjeve direkte që mund të vijnë nga dalja e pritur e
Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË
INTERESIT NË 1.25%
- 3 gusht 2016 -

Ecuria e ekonomisë dhe e tregjeve financiare ka qenë në përputhje me pritjet.
Politika monetare stimuluese ka ndihmuar në uljen e kostove të financimit.
Inflacioni shënoi rritje progresive gjatë tremujorit të dytë.
Qëndrimi aktual i politikës monetare është i përshtatshëm për përmbushjen e objektivit të stabilitetit
të çmimeve në një periudhë afatmesme.
Në mbledhjen e datës 3 gusht 2016, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së
Shqipërisë mori në shqyrtim Raportin e politikës monetare për tremujorin
e dytë. Në përfundim të diskutimeve mbi analizën dhe parashikimet e
paraqitura në të, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar
normën bazë të interesit, në nivelin 1.25%. Gjithashtu, Këshilli
Mbikëqyrës la të pandryshuara normat e interesit të depozitës dhe të
kredisë njëditore, respektivisht në nivelet 0.25% dhe 2.25%.
Ecuria e ekonomisë dhe e tregjeve financiare shqiptare ka qenë
përgjithësisht në përputhje me pritjet tona. Kështu, aktiviteti ekonomik
rezultoi në zgjerim gjatë gjysmës së parë të vitit, inflacioni pati tendenca
rritjeje gjatë tremujorit të dytë, ndërsa kahu stimulues i politikës sonë
monetare ka mundësuar krijimin e një ambienti financiar likuid dhe me
norma të ulëta interesi.
Në këto rrethana, parashikimet tona afatmesme nuk kanë ndryshuar
dhe qëndrimi aktual i politikës monetare vlerësohet të jetë i
përshtatshëm për përmbushjen e objektivit të stabilitetit të çmimeve
në një periudhë afatmesme.
Inflacioni shënoi rritje progresive gjatë tremujorit të dytë. Në fund të
muajit qershor, inflacioni vjetor arriti në nivelin 1.2%. Rritja e tij erdhi
kryesisht si pasojë e rritjes së çmimeve të ushqimeve dhe të qirave.
Në terma makroekonomikë, rikthimi i inflacionit në një trajektore
rritëse u ndikua nga zbutja e presioneve të huaja dezinflacioniste
dhe nga forcimi i presioneve të brendshme. Kjo tendencë konfirmon
vlerësimet tona për natyrën kalimtare të goditjeve të ofertës që sollën
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rënien e këtij treguesi gjatë tremujorit të parë. Ajo reflekton gjithashtu
përmirësimin e aktivitetit ekonomik në vend.
Rritja ekonomike e tremujorit të parë rezultoi në kahun e sipërm
të pritjeve tona. Sipas të dhënave të INSTAT-it, ekonomia shqiptare
shënoi rritje vjetore prej 2.96% gjatë tremujorit të parë të vitit. Kjo rritje
pasqyron përmirësimin e aktivitetit në sektorët e shërbimeve dhe të
ndërtimit, ndërkohë që sektori industrial dhe ai i bujqësisë vazhduan të
shënojnë rënie. Treguesit e tërthortë të disponuar sugjerojnë për ritme të
përafërta rritjeje edhe në tremujorin e dytë.
Grafik 15. Prodhimi i brendshëm bruto nga ana e prodhimit dhe treguesit e besimit
7
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Rritja ekonomike e gjysmës së parë të vitit pasqyroi efektet e kombinuara
të politikës monetare stimuluese dhe të politikës fiskale konsoliduese
të ndjekur në Shqipëri. Kështu, zgjerimi i aktivitetit ekonomik erdhi si
pasojë e rritjes së konsumit dhe investimeve të brendshme private. Rritja
e tyre pasqyron përmirësimin e bilanceve financiare të biznesit dhe
familjeve, zhvillimet pozitive në tregun e punës, zbutjen e pasigurisë dhe
zhbllokimin e tregut të ndërtimit. Ajo është ndihmuar gjithashtu nga stimuli
monetar dhe nga përmirësimi i kushteve të financimit të aktivitetit. Nga
ana tjetër, shkëmbimet tregtare me jashtë dhe aktiviteti i sektorit publik nuk
kanë favorizuar rritjen ekonomike. Eksportet tona vazhdojnë të vuajnë
koniunkturën e pafavorshme të çmimeve në tregjet ndërkombëtare të
mallrave, por ky faktor është kompensuar disi nga përmirësimi i turizmit.
Nga ana tjetër, politika fiskale vazhdon të ruajë një natyrë konsoliduese,
madje me një intensitet më të fortë se niveli i planifikuar.
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Tendencat e faktuara gjatë gjysmës së parë të vitit dhe kushtet
financiare të ekonomisë kanë sjellë një rishikim të lehtë në kahun e
sipërm të rritjes ekonomike dhe të inflacionit të pritur gjatë vitit 2016.
Tregjet financiare shfaqen të qeta, me norma interesi në nivele të
ulëta dhe likuiditet të bollshëm. Transmetimi i stimulit tonë monetar në
këto tregje është reflektuar në uljen e kostove të financimit për ekonominë
shqiptare. Normat e interesit kanë shënuar nivele të reja minimale
historike, në të gjithë harkun e instrumenteve financiare, gjatë tremujorit
të dytë. Politika monetare stimuluese ka ulur kostot e financimit të konsumit
dhe investimeve, si dhe ka lehtësuar kostot e shërbimit të kredisë e të
borxhit, pa gjeneruar pasoja negative në treguesit e shëndetit të sistemit
financiar. Në veçanti, treguesit e likuiditetit dhe të kapitalizimit të sektorit
bankar mbeten në nivele të kënaqshme.
Grafik 16. Norma bazë e interesit dhe përcjellja tek normat e tjera të interesit
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8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

Ndryshim kumulativ nga shtator 2011, pp

-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
-7.0

04/16
11/15
06/15
01/15
08/14
03/14
10/13
05/13
12/12
07/12
02/12
09/11

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

-

0.0

repo
interes mesatar depozita
bono 12-mujore
interes mesatar kredi

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të DPM.

Ecuria e kredisë shfaqi tendenca përmirësimi në tremujorin e dytë.
E pastruar nga efekti i fshirjes së kredive të humbura nga bilanci,
portofoli i kredisë bankare shënoi rritje mesatare vjetore rreth nivelit 3%.
Kjo ecuri i detyrohet në masën dërrmuese zgjerimit vjetor me 6.4% të
kredisë në lekë, ndërkohë që portofoli i kredisë në valutë është pothuaj i
pandryshuar nga një vit më parë.
Megjithatë, ritmet e rritjes vjetore të saj mbeten ende të zbehta. Rritja
e ngadaltë e kredisë vazhdon të reflektojë si kërkesën e ulët, ashtu dhe
ofertën e shtrënguar për këtë produkt. Banka e Shqipërisë gjykon se
nxitja e kërkesës dhe përmirësimi i mëtejshëm i ofertës së kredisë mbetet
një nga parakushtet e nevojshme për rritjen e qëndrueshme afatmesme
dhe afatgjatë të vendit. Për këtë arsye, zbatimi i plotë i planit të masave
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për trajtimin e kredive me probleme ka rëndësi parësore. Po për këtë
arsye, ne përshëndesim reformën në drejtësi, pasi gjykojmë se, ndër
të tjera, ajo do t’i hapë rrugë një ambienti juridik më transparent e të
besueshëm për angazhimin e palëve në kontrata afatgjata.
Informacioni i ri i disponuar dhe përditësimi i analizave, nuk kanë
prodhuar ndryshime të ndjeshme në parashikimet tona afatmesme.
Në këtë horizont kohor, ne presim që aktiviteti ekonomik të vijë në
përmirësim progresiv, në reflektim edhe të kushteve të favorshme të
financimit. Ekonomia shqiptare pritet të kthehet në ekuilibër gjatë gjysmës
së dytë të vitit 2017, çka do të krijojë më tej premisa për kthimin e
inflacionit në objektiv në gjysmën e dytë të vitit 2018.
Këto parashikime janë të kushtëzuara nga ruajtja e kahut stimulues të
politikës monetare gjatë kësaj periudhe. Stimuli monetar parashikohet
të mbetet i pandryshuar gjatë vitit 2016.
Balanca e rreziqeve vazhdon të mbetet në kahun e poshtëm. Ajo
forcohet më tej nga pasojat e mundshme të Brexit, direkte apo indirekte,
në ekonominë dhe sistemin financiar shqiptar.
Megjithatë, Banka e Shqipërisë gjykon se trajektorja pozitive e
zhvillimeve ekonomike e financiare do të ruhet edhe në të ardhmen. Në
çdo rast, qëndrimi i politikës tonë monetare do të jetë në përputhje me
objektivin tonë të inflacionit dhe me nevojën e konsolidimit të mëtejshëm
të burimeve të rritjes ekonomike.

“Stimuli monetar parashikohet të mbetet i pandryshuar gjatë
vitit 2016.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË
INTERESIT NË 1.25%
- 5 tetor 2016 -

Kthimi i ekonomisë në ekuilibër dhe konvergimi i qëndrueshëm i inflacionit në objektiv do të
materializohen vetëm brenda një horizonti kohor afatmesëm.
Këshilli Mbikëqyrës gjykon se qëndrimi aktual i politikës monetare është i përshtatshëm.
Politikat monetare e fiskale shërbejnë dhe janë të mjaftueshme vetëm për kthimin e ekonomisë në
ekuilibër dhe për ruajtjen e stabilitetit ekonomik e financiar të vendit.
Përshpejtimi i potencialit të rritjes ekonomike varet nga gjerësia dhe ambicia e programit të
reformave strukturore.

Informacioni i ri, i marrë në analizë në raportin e radhës të politikës
monetare, ka rezultuar përgjithësisht në përputhje me pritjet tona.
Aktiviteti ekonomik vazhdon të zgjerohet, inflacioni ka ardhur në rritje,
ndërsa kostot e financimit mbeten rreth niveleve më të ulëta historike.
Informacioni i ri ka lënë gjithashtu të pandryshuara parashikimet
tona. Këto parashikime sugjerojnë se kthimi i ekonomisë në ekuilibër dhe
konvergimi i qëndrueshëm i inflacionit në objektiv do të materializohen
vetëm brenda një horizonti kohor afatmesëm.
Grafik 17. Inflacioni vjetor dhe objektivi
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës gjykon se qëndrimi aktual i
politikës monetare është i përshtatshëm. Ambienti financiar likuid dhe
me norma të ulëta interesi, i diktuar prej politikës monetare stimuluese,
është i nevojshëm për të nxitur rritjen e mëtejshme të aktivitetit ekonomik
dhe për të garantuar kthimin e inflacionit në objektiv.
Inflacioni i çmimeve të konsumit arriti në nivelin 2% në muajin gusht,
duke vazhduar të ndjekë një trajektore rritëse pas vlerave të ulëta të
shënuara gjatë tremujorit të parë. Rritja e inflacionit erdhi si pasojë e
rritjes së çmimeve të ushqimeve dhe e çmimit të naftës.
Në terma makroekonomikë, rritja e inflacionit pasqyron efektin e
rritjes së kërkesës agregate dhe reduktimin e goditjeve të ofertës të
ardhura nga çmimet e ulëta të ushqimeve dhe të lëndëve të para në
tregjet botërore.
Të dhënat e disponuara sugjerojnë se ekonomia shqiptare ka vazhduar
të rritet gjatë tremujorit të dytë e të tretë, me ritme të krahasueshme me ato
të shënuara në tremujorin e parë. Kjo rritje është mbështetur nga zgjerimi
i kërkesës së brendshme të sektorit privat, ndërkohë që shkëmbimet tregtare
me jashtë dhe politika fiskale konsoliduese kanë ndikuar në kah të kundërt.
Grafik 18. Treguesi i ndjesisë ekonomike dhe struktura e kërkesës së brendshme
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Ambienti i favorshëm financiar, rritja e punësimit, përmirësimi
i besimit të agjentëve ekonomikë dhe vazhdimi i flukseve të larta
hyrëse të investimeve të huaja direkte, kanë ndihmuar në rritjen e
konsumit dhe të investimeve private. Banka e Shqipërisë vlerëson se
këta komponentë të kërkesës agregate do të vazhdojnë të udhëheqin
rritjen ekonomike edhe në tremujorët në vazhdim.
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Nga ana tjetër, thellimi i deficitit të shkëmbimeve tregtare me jashtë
nuk ka ndihmuar rritjen ekonomike të vendit. Kjo ecuri është ndikuar
kryesisht nga rritja e importeve, në përgjigje të ciklit pozitiv të investimit
në ekonomi. Paralelisht me të, kërkesa e ulët e huaj për disa produkte
tipike të eksportit shqiptar si nafta dhe lëndët e para minerale ka
frenuar eksportet tona. Ambienti i jashtëm ekonomik pritet të mbetet i
pafavorshëm edhe në afatin e shkurtër, por bilanci tregtar me jashtë
pritet të shënojë një përmirësim gradual në horizontin afatmesëm.
Politika fiskale konsoliduese u përkthye në një suficit buxhetor
prej rreth 13.7 miliardë lekësh, gjatë tetë muajve të parë të vitit.
Respektimi i niveleve të programuara të deficitit buxhetor për vitin 2016
nënkupton se politika fiskale do të marrë një natyrë stimuluese për pjesën
e mbetur të vitit. Ky respektim kërkon gjithashtu përshpejtimin e ritmit të
shpenzimeve në pjesën e mbetur të vitit. Banka e Shqipërisë gjykon se
një shpërndarje më e njëtrajtshme e shpenzimeve buxhetore gjatë vitit,
do të përmirësonte efektivitetin e tyre dhe do të reduktonte luhatjet në
treguesit ekonomikë e financiarë.
Stimuli monetar, i përcjellë nëpërmjet reduktimit të normës bazë të
interesit, është transmetuar tashmë në tregjet financiare. Këto tregje
kanë rezultuar përgjithësisht të qeta, ndonëse segmente të caktuara kanë
pasur volatilitet të shtuar. Normat e interesit të kredive dhe të depozitave
kanë vazhduar të qëndrojnë pranë niveleve minimale historike edhe
gjatë muajit gusht. Nga ana tjetër, yield-et e letrave me vlerë të qeverisë
kanë shënuar rritje gjatë ankandeve të fundit. Kjo rritje pasqyron një
tendencë korrektuese të rënies së shpejtë të tyre gjatë gjysmës së parë
të vitit, por edhe zhbalancime të përkohshme të kërkesës dhe ofertës për
këto instrumente.
Kreditimi i ekonomisë vazhdon të shënojë rritje, por kjo ecuri mbetet
ende e brishtë. E pastruar nga efektet e fshirjes së kredive nga bilancet e
sistemit bankar dhe të luhatjes së kursit të këmbimit, kredia për ekonominë
shënoi një rritje vjetore prej 4.2% në muajin gusht. Portofoli i kredisë në
lekë shënoi një rritje vjetore prej 6.9%, ndërkohë që portofoli i kredisë
në valutë u rrit me 2.3%. Në terma sektorialë, kredia konsumatore ka
një ecuri relative më të mirë se kredia për biznese. Ngadalësimi i ritmit
mujor të rritjes së kredisë në muajt korrik e gusht pritet të jetë një fenomen
kalimtar. Megjithatë, ky zhvillim ilustron paqëndrueshmërinë e kreditimit
në vend dhe rithekson nevojën për vazhdimin e reformave strukturore,
të cilat do të mundësonin reduktimin e rrezikut të kredisë dhe rritjen e
kërkesës për të.
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Në bazë të informacionit të disponuar, Banka e Shqipërisë gjykon
se tabloja e pritur e zhvillimeve ekonomike e financiare, e paraqitur
në raportin tremujor paraardhës, mbetet ende e vlefshme. Ne
parashikojmë një përmirësim progresiv të aktivitetit ekonomik gjatë dy
viteve të ardhshme. Ky përmirësim do të ndihmojë në kthimin e ekonomisë
në ekuilibër gjatë gjysmës së dytë të vitit 2017 dhe të inflacionit në
objektiv gjatë gjysmës së dytë të vitit 2018. Njëkohësisht, informacioni
i disponuar sugjeron se balanca e rreziqeve në horizontin afatmesëm
vazhdon të qëndrojë në kahun rënës.
Duke faktorizuar edhe konsolidimin e pritur fiskal, Këshilli Mbikëqyrës
vlerëson se përmbushja e objektivit tonë të inflacionit do të kërkojë
ndjekjen e një politike monetare stimuluese gjatë kësaj periudhe.
Në përputhje me këto gjykime, Këshilli Mbikëqyrës vendosi:
-

të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin
1.25%.
të mbajë të pandryshuar normat e interesit të depozitës dhe të
kredisë njëditore, respektivisht në nivelet 0.25% dhe 2.25%.

Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se intensiteti i stimulit monetar
nuk do të ulet përgjatë vitit 2016.
Në mbyllje, Këshilli Mbikëqyrës gjen me vend të theksojë se politikat
monetare e fiskale shërbejnë dhe janë të mjaftueshme vetëm për kthimin e
ekonomisë në ekuilibër dhe për ruajtjen e stabilitetit ekonomik e financiar
të vendit. Nga ana tjetër, përshpejtimi i potencialit të rritjes ekonomike
varet nga gjerësia dhe ambicia e programit të reformave strukturore.

“Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se përmbushja e objektivit tonë
të inflacionit do të kërkojë ndjekjen e një politike monetare
stimuluese gjatë kësaj periudhe.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË
INTERESIT NË 1.25%
- 9 nëntor 2016 -

Ekonomia shqiptare ka vazhduar të shfaqë shenja përmirësimi.
Përditësimi i parashikimeve afatmesme nuk ka ndryshuar trajektoret e pritura të rritjes
ekonomike dhe të inflacionit.
Aktiviteti ekonomik i vendit do të vijë në rritje gjatë kësaj periudhe dhe ekonomia shqiptare do të
rikthehet në ekuilibër gjatë vitit 2017.
Kthimi i ekonomisë në ekuilibër dhe stabilizimi i ambientit të jashtëm do të krijojnë kushte për një
rritje progresive të inflacionit në afatin e mesëm.
Qëndrimi aktual i politikës monetare është i përshtatshëm për përmbushjen e objektivit tonë.
Ekonomia shqiptare ka vazhduar të shfaqë shenja përmirësimi gjatë
dy tremujorëve të fundit. Aktiviteti ekonomik ka shënuar rritje progresive,
inflacioni po lëviz gradualisht drejt objektivit, ndërsa tregjet financiare
mbeten të qeta dhe kostot e financimit në to janë pranë minimumeve
historike. Këto tendenca reflektojnë efektet e politikës monetare stimuluese
të ndjekur nga Banka e Shqipërisë, përmirësimin e besimit në ekonomi
dhe qetësimin e goditjeve nga ambienti i huaj.
Informacioni i ri i marrë në analizë në këtë raport ka qenë
përgjithësisht në përputhje me pritjet tona.
Gjithashtu, përditësimi i parashikimeve afatmesme nuk ka ndryshuar
trajektoret e pritura të rritjes ekonomike dhe të inflacionit.
Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se qëndrimi aktual i
politikës monetare është i përshtatshëm për përmbushjen e objektivit
tonë.
Inflacioni mesatar i tremujorit të tretë rezultoi në nivelin 1.9%, duke
shënuar rritje kundrejt vlerave të ulëta të regjistruara në dy tremujorët
paraardhës. Inflacioni zbriti në nivelin 1.5% në muajin tetor. Rritja e
inflacionit gjatë tremujorit të tretë dhe rënia e tij në muajin tetor u ndikuan
nga luhatjet e inflacionit të ushqimeve dhe të naftës.
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Rritja e inflacionit gjatë gjysmës së dytë të vitit pasqyron forcimin
e presioneve inflacioniste nga kërkesa e brendshme dhe zbutjen e
presioneve të huaja dezinflacioniste. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik në
vend ka sjellë rritje të punësimit e ulje të papunësisë. Lëvizja graduale e
ekonomisë drejt ekuilibrit krijon premisa për rritje të pagave dhe të kostove
të prodhimit në horizontin afatmesëm. Këto tendenca janë reflektuar në
rritjen e inflacionit bazë. Ashtu dhe sikundër pritej, efekti i goditjeve
të huaja në inflacion dhe presionet dezinflacioniste të importuara nga
jashtë janë zbutur. Këta faktorë kanë ndikuar dhe pritet të vazhdojnë të
mbështesin trendin rritës të inflacionit në horizontin afatmesëm.
Sipas të dhënave të INSTAT-it, aktiviteti ekonomik shënoi rritje
vjetore prej 3.2% në tremujorin e dytë të vitit. Të dhënat e disponuara
sugjerojnë se rritja ekonomike e tremujorit të tretë e të katërt do të mbetet
në nivele të krahasueshme.
Grafik 19. Ecuria vjetore dhe tremujore e PBB-së
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

E parë nga këndvështrimi sektorial, rritja ekonomike pasqyroi
zgjerimin e aktivitetit të sektorit të shërbimeve, i ardhur kryesisht si
pasojë e një sezoni të mirë turistik. Ndërkohë, sektori prodhues i cili
përmbledh aktivitetet e degëve të industrisë, të ndërtimit dhe të bujqësisë
ishte pothuaj në nivele të njëjta me një vit më parë.
E parë nga këndvështrimi i kërkesës agregate, rritja ekonomike u
mbështet nga forcimi i kërkesës së brendshme, në përgjigje edhe të
përmirësimit të konsumit familjar, ndërkohë që aktiviteti tregtar me
jashtë dha një kontribut negativ në rritje.
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Konsumi dhe investimet private kanë mbajtur peshën kryesore në
rritjen ekonomike. Zgjerimi i tyre është mbështetur nga përmirësimi i
besimit, nga rritja e punësimit dhe shfrytëzimi më i lartë i kapaciteteve
prodhuese, si dhe nga flukset hyrëse të investimeve të huaja direkte.
Paralelisht me to, politika monetare lehtësuese ka krijuar kushte
favorizuese për stimulimin e konsumit dhe për financimin e investimeve.
Nga ana tjetër, zgjerimi i kërkesës së brendshme është shoqëruar
me rritjen e shpejtë të importeve. Si pasojë e koniunkturave të
pafavorshme për produktet tona në tregjet ndërkombëtare, kjo rritje nuk
është kompensuar nga zgjerimi i njëkohshëm i eksporteve, ndonëse të
ardhurat nga aktiviteti i turizmit kanë rezultuar në rritje. Në këto rrethana,
aktiviteti tregtar me jashtë ka kontribuar negativisht në rritjen ekonomike
të tremujorit të dytë.
Së fundi, politika fiskale vazhdon të ketë një kurs konsolidues, çka ka
prodhuar dhe një suficit buxhetor prej rreth 10.6 miliardë lekësh deri
në muajin shtator. Realizimi i shpenzimeve publike sipas hapësirave të
lejuara nga plani i deficitit buxhetor për vitin 2016 sugjeron se ndikimi
frenues i konsolidimit fiskal në rritjen ekonomike do të jetë më i ulët
në tremujorin e fundit. Megjithatë, Banka e Shqipërisë gjykon se një
shpërndarje më e njëtrajtshme e huamarrjes dhe deficitit në të ardhmen
do të ndihmonin në rritjen e efektivitetit të financave publike dhe në
zbutjen e luhatjeve ekonomike e financiare të gjeneruara prej tyre.
Përditësimi i parashikimeve afatmesme ka konfirmuar pritjet tona të
mëparshme.
Sipas parashikimit të Bankës së Shqipërisë, aktiviteti ekonomik i vendit
do të vijë në rritje gjatë kësaj periudhe dhe ekonomia shqiptare do të
rikthehet në ekuilibër gjatë vitit 2017. Rritja ekonomike do të udhëhiqet
nga konsumi dhe investimet private, ndërkohë që aktiviteti tregtar me
jashtë parashikohet të luajë një rol dytësor në rritje dhe politika fiskale
pritet të mbetet në kahun konsolidues.
Kthimi i ekonomisë në ekuilibër dhe stabilizimi i ambientit të jashtëm
do të krijojnë kushte për një rritje progresive të inflacionit në afatin
e mesëm. Inflacioni vjetor pritet të shënojë vlerën 2.3% pas katër
tremujorësh dhe të kthehet në objektiv gjatë vitit 2018.
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Duke faktorizuar dhe kahun e pritur konsolidues të politikës fiskale, këto
parashikime janë të kushtëzuara dhe konsistente me ndjekjen e një
politike monetare lehtësuese gjatë këtij horizonti kohor.
Stimujt tanë monetarë, të transmetuar nëpërmjet uljes së normës bazë
të interesit, injektimeve të vazhdueshme të likuiditetit dhe orientimit
të tregut mbi të ardhmen e politikës monetare, janë përcjellë në uljen
e ndjeshme të kostove të financimit në tregjet financiare. Normat
e interesit të kredisë në lekë janë në nivele minimale historike, duke
favorizuar rritjen e qëndrueshme të portofolit të kredisë në lekë. Duke
përjashtuar efektin e nxjerrjes së kredive të humbura nga bilancet e
bankave, rritja vjetore e kredisë në lekë në fund të muajit shtator ishte
rreth nivelit 8.2%, duke mbajtur peshën kryesore në rritjen e portofolit
total të kredisë. Kredia totale për sektorin privat regjistroi rritje vjetore
prej 3.3% në fund të muajit shtator. Paralelisht me të, nivelet e ulëta të
normave të interesit lehtësojnë kostot e shërbimit të borxhit ekzistues,
ndihmojnë në përmirësimin e bilanceve të sektorit real dhe favorizojnë
rritjen e mëtejshme të konsumit e investimeve.
Grafik 20. Kredia për sektorin privat sipas monedhës dhe sipas agjentëve ekonomikë (ndryshim vjetor %)
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Nivelet e ulëta të normave të interesit, si dhe një sistem bankar likuid
dhe i mirëkapitalizuar, janë premisa pozitive për rritjen e kredisë
dhe për financimin e rritjes ekonomike të vendit. Megjithatë, politikat
kredituese të bankave mbeten ende konservatore, si pasojë e shtrëngimit
të normave mbikëqyrëse e rregullatore në nivel evropian, por edhe si
pasojë e perceptimit ende të lartë të rrezikut të kredisë në vend. Për
këtë arsye, Banka e Shqipërisë vlerëson masat e deritanishme të marra
dhe gjykon se zbatimi i plotë dhe në kohë i planit ndërinstitucional për
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reduktimin e kredive me probleme do të jetë një ndihmë e madhe për
përmirësimin e ambientit financiar në vend.
Së bashku me zbatimin e dimensioneve të tjera të reformës
strukturore, këto masa do të ndihmojnë në plotësimin e objektivave
tanë afatmesëm dhe në zgjerimin e mëtejshëm të potencialit të vendit.
***
Duke gjykuar mbi analizën dhe parashikimet e mësipërme, Këshilli
Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës monetare është i
përshtatshëm për përmbushjen e objektivit tonë të inflacionit.
Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vendosi:
•
•

Të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin
1.25%;
Të mbajë të pandryshuar normat e interesit të depozitës dhe kredisë
njëditore, respektivisht në nivelin 0.25% dhe 2.25%.

Gjithashtu, duke gjykuar mbi informacionin e disponuar, mbi zhvillimet e
pritura dhe rreziqet rreth tyre, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se intensiteti
i stimulit monetar nuk do të ulet përpara gjashtëmujorit të dytë të vitit
2017.

“Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se intensiteti i stimulit monetar
nuk do të ulet përpara gjashtëmujorit të dytë të vitit 2017.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË
INTERESIT NË 1.25%
- 21 dhjetor 2016-

Ekonomia shqiptare do të vazhdojë të shënojë përmirësim në horizontin afatmesëm.
Inflacioni parashikohet të shënojë rritje progresive dhe të kthehet në objektiv brenda vitit 2018.
Tregjet financiare kanë reflektuar të plotë stimulin monetar. Kostot e financimit në ekonomi janë
stabilizuar në nivele të ulëta historike, duke krijuar premisa për nxitjen e konsumit dhe të investimeve.
Qëndrimi aktual i politikës monetare është i përshtatshëm për përmbushjen e objektivit tonë të
inflacionit.
Informacioni i ri i marrë në analizë në këtë raport ka qenë - në
tërësinë e vet - në linjë me pritjet dhe parashikimet tona.
Të dhënat e sektorit real dhe financiar tregojnë një aktivitet ekonomik
në përmirësim, një inflacion në rritje graduale drejt objektivit, dhe një
ambient financiar të favorshëm për përmbushjen e objektivave tanë.
Përditësimi i analizës dhe parashikimeve sugjeron se ekonomia
shqiptare do të vazhdojë të shënojë përmirësim në horizontin
afatmesëm. Në përputhje me këto parashikime, aktiviteti ekonomik pritet
të kthehet në ekuilibër brenda vitit 2017 dhe inflacioni pritet të kthehet
në objektiv brenda vitit 2018.
Inflacioni shënoi vlerën 1.9% në muajin nëntor, duke u rritur me 0.4 pikë
përqindje kundrejt nivelit të muajit paraardhës. Rritja e inflacionit total në
këtë muaj erdhi si pasojë e rritjes së inflacionit të artikujve ushqimorë dhe
të naftës, ndërkohë që inflacioni i artikujve të tjerë të shportës ka mbetur
relativisht i pandryshuar.
Tendenca rritëse e inflacionit gjatë vitit 2016 është diktuar, në masën
më të madhe, nga forcimi i presioneve të brendshme inflacioniste, në
përgjigje të rritjes së kërkesës agregate dhe përmirësimit të shkallës
së shfrytëzimit të kapaciteteve. Shfrytëzimi më i mirë i kapaciteteve në
tregjet e punës dhe të kapitalit ka krijuar kushte për rritjen e punësimit dhe
të pagave, si dhe ka ndihmuar në përmirësimin e marzheve të operimit
të bizneseve. Këto tendenca janë reflektuar në rritjen e vazhdueshme të
inflacionit bazë.
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Grafik 21. Tregues të gjendjes ciklike të ekonomisë
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*Hendeku i prodhimit është mesatare e disa matjeve mbi të cilën është aplikuar metoda e mesatares lëvizëse. Hendeku i normës së
shfrytëzimit të kapaciteteve është llogaritur si devijimi i vlerës aktuale nga mesatarja historike, ndërsa hendeku i shkallës së papunësisë të
paraqitur është diferenca e normës mesatare historike me vlerën faktike. Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Paralelisht me to, rritja e inflacionit është mbështetur edhe nga
dobësimi i presioneve të huaja dezinflacioniste si dhe nga tendenca
rritëse e pritjeve për inflacionin.
Informacioni i ri mbi aktivitetin ekonomik është pozitiv. Rritja e
ekonomisë vlerësohet të jetë forcuar disi në gjysmën e dytë të vitit 2016,
pas rritjes me 3.1% në gjysmën e parë. Kjo rritje është ushqyer nga
gjallërimi i konsumit dhe i investimeve private, të mbështetur nga rritja e
pagave dhe e punësimit, nga përmirësimi i besimit, si dhe nga kushtet
e favorshme të financimit. Aktiviteti ekonomik në gjysmën e dytë të vitit
është ndihmuar edhe nga përshpejtimi i ritmit të realizimit të shpenzimeve
buxhetore dhe nga rritja e kërkesës së huaj në sektorin e turizmit.
Banka e Shqipërisë pret një përmirësim të mëtejshëm të rritjes
ekonomike gjatë dy viteve në vazhdim. Motori kryesor i rritjes do të
vazhdojë të jetë gjallërimi i kërkesës private, ndërkohë që politika fiskale
do të vazhdojë të mbetet në kahun konsolidues dhe ambienti i jashtëm
do të vazhdojë të karakterizohet nga dobësi dhe pasiguri.
Në linjë me rikuperimin e aktivitetit ekonomik, si dhe i mbështetur
nga reduktimi i pritur presioneve të huaja dezinflacioniste, inflacioni
parashikohet të shënojë rritje progresive dhe të kthehet në objektiv
brenda vitit 2018.
Kjo tablo zhvillimesh do të ndihmohet nga kombinimi i një politike
monetare stimuluese me një politikë fiskale konsoliduese. Ky kombinim
adreson në mënyrë optimale objektivat tanë dhe sfidat me të cilat
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përballemi. Nëpërmjet mbështetjes së kërkesës agregate, politika jonë
monetare krijon kushtet e duhura për kthimin e inflacionit në objektiv.
Nga ana tjetër, nëpërmjet reduktimit të borxhit publik, kahu konsolidues
i politikës fiskale ndihmon në reduktimin e primeve të rrezikut në tregjet
financiare dhe rrit hapësirat për kreditimin e sektorit privat.
Stimuli monetar është përcjellë nëpërmjet niveleve të ulëta të normës
bazë të interesit, nëpërmjet operacioneve injektuese të likuiditetit, si
dhe nëpërmjet orientimit të tregjeve financiare për kursin e ardhshëm
të politikës monetare.
Tregjet financiare e kanë reflektuar të plotë këtë stimul. Kostot e
financimit në ekonomi janë stabilizuar në nivele të ulëta historike, duke
krijuar premisa për nxitjen e konsumit dhe të investimeve. Luhatjet e
vërejtura së fundi në normat e interesit të segmenteve të caktuara të
tregjeve financiare vlerësohet se pasqyrojnë zhvillime specifike të këtyre
tregjeve dhe nuk kanë ndikuar në shtrëngimin e kushteve monetare në
ekonomi.
Grafik 22. Ecuria e normave kryesore të interesit në tregjet financiare shqiptare
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Burimi: Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të DPM.

Rikuperimi i kredisë ka vijuar edhe në muajin tetor. Duke përjashtuar
efektin e nxjerrjes së kredive të humbura jashtë bilanceve të bankave,
portofoli total i kredisë shënoi një rritje vjetore prej 2.9% në muajin
tetor. Kjo rritje ka reflektuar tërësisht ecurinë dinamike të kredisë në lekë,
portofoli i së cilës regjistroi një normë vjetore rritjeje prej 9.2% në muajin
tetor, ndërkohë që aktiviteti kreditues në valutë mbetet i zbehtë.
Banka e Shqipërisë pret një ecuri më të mirë të kredisë gjatë viteve
të ardhshme, ndonëse politikat e kreditimit të bankave vazhdojnë të
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mbeten konservatore. Në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë vlerëson se
përmirësimi i ambientit kreditues edhe në përgjigje të planit të përbashkët
të masave për reduktimin e kredive me probleme do të mundësojë një
reduktim të mëtejshëm të primeve të rrezikut dhe do t'i hapë rrugën një
ecurie më të mirë të kreditimit dhe të vetë aktivitetit ekonomik në vend.
***
Duke gjykuar mbi analizën dhe parashikimet e mësipërme, Këshilli
Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës monetare është i
përshtatshëm për përmbushjen e objektivit tonë të inflacionit.
Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vendosi:
•
•

të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin
1.25%;
të mbajë të pandryshuara normat e interesit të depozitës dhe të
kredisë njëditore, përkatësisht në nivelet 0.25% dhe 2.25%.

Gjithashtu, duke gjykuar mbi informacionin e disponuar, mbi zhvillimet e
pritura dhe rreziqet rreth tyre, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se intensiteti
i stimulit monetar nuk do të ulet përpara gjashtëmujorit të dytë të vitit
2017.

“Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se intensiteti i stimulit monetar nuk do
të ulet përpara gjashtëmujorit të dytë të vitit 2017.”
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KAPITULLI III

KONFERENCA PËR SHTYP
ME MISIONIN E FMN-SË DHE
MINISTRIN E FINANCAVE DHE
EKONOMISË
•
•

Mbi përfundimin e Rishikimit të Shtatë të Marrëveshjes me FMN-në, 22 mars 2016
Mbi përfundimin e Rishikimit të Tetë të Marrëveshjes me FMN-në, 28 qershor 2016

Konferencat për shtyp me misionin e
FMN-së dhe Ministrin e Financave dhe
Ekonomisë
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 të 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 dhe Ministrit të
- 75 Financave dhe Ekonomisë.
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MBI PËRFUNDIMIN E RISHIKIMIT TË
SHTATË TË MARRËVESHJES ME FMN-NË
- 22 mars 2016 -

Në përputhje me axhendën e paracaktuar, gjatë dy javëve të fundit
kemi zhvilluar bisedime intensive me misionin e FMN-së. Këto bisedime
u fokusuan në rishikimin e radhës të Marrëveshjes që kemi me FMNnë, si dhe - në kuadrin e diskutimeve të Artikullit IV - në identifikimin e
problemeve strukturore që pengojnë zhvillimin e vendit.
Rishikimi i Marrëveshjes konkludoi se treguesit ekonomikë dhe politikat
makroekonomike kanë qenë në përputhje me parashikimet dhe
angazhimet tona, pavarësisht sfidave me të cilat jemi përballur në këtë
periudhë. Nga ana tjetër, diskutimet e Artikullit IV theksuan nevojën e
përshpejtimit të reformave strukturore, të cilat duhet t’i hapin rrugë një
zhvillimi më të shpejtë dhe më të qëndrueshëm.
Në vijim, më lejoni t’ju paraqes në mënyrë të përmbledhur opinionin e
Bankës së Shqipërisë mbi ecurinë e ekonomisë shqiptare dhe politikat
që kemi ndjekur dhe duhet të vazhdojmë të ndjekim në të ardhmen.
Ekonomia shqiptare vazhdon të mbetet në një trajektore pozitive
zhvillimi. Rritja ekonomike u përshpejtua më tej gjatë vitit 2015,
mbështetur nga zgjerimi i investimeve dhe nga përmirësimi i bilancit të
shkëmbimeve tregtare me partnerët e huaj. Konsumi privat shfaqi shenja
gjallërimi në gjysmën e dytë të vitit, ndërsa konsumi publik vazhdoi të
mbetet i kufizuar, në përputhje me strategjinë e konsolidimit fiskal.
Zgjerimi i aktivitetit ekonomik gjatë kësaj periudhe u ndihmua,
ndër të tjera, edhe nga politika monetare dhe masat mbikëqyrëse e
rregullatore të Bankës së Shqipërisë. Politika jonë monetare lehtësuese
ka kontribuar në uljen e mëtejshme të normave të interesit, në zbutjen e
presioneve të likuiditetit, si dhe në ruajtjen e besimit të tregjeve financiare
në stabilitetin e çmimeve. Paralelisht me të, masat tona mbikëqyrëse dhe
rregullatore kanë ndihmuar në reduktimin e kredive me probleme dhe në
përmirësimin e shëndetit financiar të sektorit bankar. Këto zhvillime janë
një parakusht i nevojshëm për kreditimin e qëndrueshëm të ekonomisë
në të ardhmen.
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Inflacioni vazhdon të mbetet në nivele të ulëta dhe poshtë objektivit
tonë. Kjo ecuri ka pasqyruar kapacitetet ende të pashfrytëzuara të
prodhimit në ekonominë shqiptare, por edhe tendencat dezinflacioniste
të ardhura nga shkëmbimet tregtare me jashtë.
Në veçanti, gjatë dy muajve të parë të vitit 2016, inflacioni ka
shfaqur një rënie, duke zbritur në nivelin 0.2% në muajin shkurt.
Analizat tona sugjerojnë se kjo rënie është shkaktuar nga faktorë të
jashtëm, më konkretisht nga rënia e fortë e çmimeve të ushqimeve dhe
të naftës në tregjet ndërkombëtare. Si e tillë, rënia e shpejtë e inflacionit
dhe nivelet e ulëta të tij përfaqësojnë një goditje oferte për ekonominë
shqiptare, dhe jo një situatë deflacioniste, e cila lidhet me situata aktuale
apo të pritura recesioniste. Efekti i saj në inflacion pritet të vazhdojë
edhe për disa kohë, por ai do të jetë gjithsesi kalimtar.
Grafik 23. Kontributet në inflacion sipas kategorive (në pikë përqindje) dhe inflacioni vjetor (%)
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Burimi: Instat dhe llogaritje të stafit të Bankës së Shqipërisë

Pavarësisht këtyre konkluzioneve, Banka e Shqipërisë mbetet në
monitorim të vazhdueshëm të situatës. Ajo disponon instrumentet e
duhura për të shmangur efektet negative afatgjata që mund të vijnë nga
nivelet e ulëta të inflacionit, dhe mbetet e gatshme t’i përdorë ato nëse
do të jetë e nevojshme.
Parashikimet tona sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijë në
përmirësim progresiv gjatë dy viteve në vazhdim. Përmirësimi i ritmit të
rritjes do të ndihmojë në forcimin e mëtejshëm të ekuilibrave ekonomikë
dhe financiarë të vendit, si dhe do të jetë përcaktues për kthimin e
inflacionit në objektiv gjatë horizontit afatmesëm.
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Balanca e rreziqeve rreth këtij
parashikimi
qëndron
më
së
shumti në kahun e poshtëm. Më
konkretisht, zgjerimi i aktivitetit
ekonomik vazhdon të frenohet nga
zhvillimet e pafavorshme ekonomike
në Eurozonë, nga çmimet e ulëta
të naftës në tregjet botërore, si dhe
nga sjellja ende hezituese e shumë
agjentëve ekonomikë dhe financiarë
për të ndërmarrë projekte afatgjata
biznesi.
Në këto rrethana, Banka e Shqipërisë
gjykon se politikat ekonomike dhe
reformat strukturore duhet të fokusohen në:
•

•

•

“Banka e Shqipërisë gjykon
se politikat ekonomike dhe
reformat strukturore duhet të
fokusohen në:
- vazhdimësinë e kombinimit
aktual të politikave ekonomike;
- zbatimin pa vonesë të planit
të masave për trajtimin dhe
zgjidhjen përfundimtare të
kredive me probleme;
- përshpejtimin e reformave
strukturore.”

Vazhdimësinë e kombinimit aktual të politikave ekonomike,
bazuar në një politikë monetare stimuluese dhe një politikë
fiskale konsoliduese. Politika monetare do të vazhdojë të mbetet
stimuluese përgjatë këtij horizonti kohor dhe intensiteti i stimulit
monetar, mund të forcohet më tej nëse do të gjykohet e nevojshme.
Konsolidimi fiskal zbut dobësitë strukturore në vend dhe krijon më
shumë hapësira për zgjerimin e sektorit privat.
Zbatimin pa vonesë të planit të masave për trajtimin dhe
zgjidhjen përfundimtare të kredive me probleme. Ky plan synon
të reduktojë rrezikun e kreditimit dhe të rritë ofertën e kredisë
bankare në Shqipëri. Suksesi i tij është një parakusht thelbësor për
rritjen afatmesme dhe afatgjatë të ekonomisë së vendit.
Përshpejtimin e reformave strukturore, sidomos në plotësimin e
infrastrukturës, në përmirësimin e klimës së biznesit, në zgjerimin e
njohurive dhe përmirësimin e tregut të punës.

Në mbyllje, dëshiroj edhe një herë të falënderoj Misionin e FMN-së për
bisedimet e dobishme dhe konstruktive që kemi pasur.

- 79 -

KAPITULLI III - Konferenca për shtyp me Misionin e FMN dhe MF

- 80 -

KAPITULLI III - Konferenca për shtyp me Misionin e FMN dhe MF

MBI PËRFUNDIMIN E RISHIKIMIT TË TETË
TË MARRËVESHJES ME FMN-NË
- 28 qershor 2016 -

Sikurse jeni në dijeni, gjatë dy javëve të fundit kemi qenë të angazhuar
në bisedime intensive me përfaqësuesit e Misionit të FMN-së, në kuadër
të rishikimit të radhës të Marrëveshjes. Këto bisedime janë fokusuar në
analizën e situatës aktuale ku ndodhet ekonomia dhe sistemi financiar
shqiptar, në identifikimin e perspektivave të zhvillimit dhe të sfidave me
të cilat përballemi, si dhe në përcaktimin e politikave që duhen ndjekur
për të mbështetur zhvillimin e vendit.
1.

Konkluzionet e diskutimeve tona mund të përmblidhen në tre pika:
(i) Aktiviteti ekonomik shfaqet në rritje dhe perspektiva e zhvillimit
mbetet pozitive.
(ii) Megjithatë, ambienti i jashtëm është i pafavorshëm dhe
ekonomia shqiptare vazhdon të përballet me dobësi strukturore,
të cilat frenojnë ritmet e rritjes.
(iii) Për këtë arsye, politikat monetare dhe fiskale duhet të
vazhdojnë të gjenerojnë një stimul të kujdesshëm ekonomik,
ndërsa reformat strukturore duhen përshpejtuar më tej.

Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë gjykon se Marrëveshja me FMNnë dhe masat e parashikuara si pjesë e Rishikimit të Tetë të saj, ofrojnë
një kuadër konsistent për hartimin dhe zbatimin e programit të zhvillimit
të vendit.
Më lejoni të detajoj më tej opinionin e Bankës së Shqipërisë.
Ekonomia shqiptare vazhdon të shfaqë një përmirësim progresiv
të ritmeve të rritjes. Ky përmirësim pasqyron zgjerimin e kërkesës së
brendshme, me fjalë të tjera rritjen e konsumit dhe të investimeve private,
ndërkohë që kërkesa e huaj shfaqet e dobët dhe politika fiskale vazhdon
të ruajë një kah konsolidues. Informacioni i ri i përftuar gjatë gjysmës së
parë të vitit është në linjë me këtë gjykim.
Intensiteti i goditjeve të ofertës, të cilat sollën rënien e shpejtë të
inflacionit në pjesën e parë të vitit, duket se po zbehet. Inflacioni
shënoi një rritje të lehtë në muajin maj, duke arritur vlerën 0.7%. Kjo
ecuri konfirmon gjykimin tonë mbi natyrën kalimtare të goditjeve të

- 81 -

KAPITULLI III - Konferenca për shtyp me Misionin e FMN dhe MF

sipërpërmendura. Megjithatë, analizat tona konkludojnë se balanca e
presioneve inflacioniste është ende e dobët. Aktiviteti ekonomik mbetet
nën potencial, çka sugjeron se rikthimi i inflacionit në objektiv do të jetë
një fenomen gradual dhe afatmesëm.
Grafik 24. Tregues të gjendjes ciklike të ekonomisë
Hendeku i prodhimit (në % ndaj potencialit)
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*Hendeku i prodhimit është mesatare e disa matjeve mbi të cilën është aplikuar metoda e mesatares lëvizëse (për vlerësimin në tremujorin e
parë të vitit 2016 është përdorur parashikimi afatshkurtër i PBB-së). Hendeku i normës së shfrytëzimit të kapaciteteve dhe i shkallës së
papunësisë është llogaritur si devijim i vlerës aktuale nga mesataret përkatëse historike.
Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Politika jonë monetare ka marrë një natyrë më të fortë stimuluese gjatë
vitit 2016. Pas dy uljeve të njëpasnjëshme në muajt prill e maj, norma
bazë e interesit ndodhet aktualisht në nivelin 1.25%. Forcimi i stimulit
monetar ka sjellë uljen e normave të interesit në të gjitha segmentet e
tregut financiar, duke nxitur rritjen e konsumit dhe të investimeve private.
Banka e Shqipërisë gjykon se ambienti financiar, i karakterizuar nga
norma të ulëta interesi dhe nga likuiditet i bollshëm, duhet të inkurajojë
një qasje më pozitive të bankave ndaj kreditimit.
Treguesit e shëndetit të sektorit bankar kanë ardhur në përmirësim,
në përgjigje të gjallërimit të aktivitetit ekonomik dhe të masave të
tjera të marra nga autoritetet shqiptare. Treguesit e likuiditetit dhe të
kapitalizimit mbeten në parametra të mirë, ndërsa niveli i kredive me
probleme pavarësisht luhatjeve është vendosur nën kontroll.
Parashikimet tona për të ardhmen nuk kanë ndryshuar: Banka e
Shqipërisë pret një përmirësim progresiv të aktivitetit ekonomik gjatë
horizontit afatmesëm. Kjo ecuri do të vazhdojë të ushqehet nga kushtet
financiare stimuluese dhe nga rritja e kërkesës së brendshme private. Ajo
do të ndihmojë në përmirësimin e ekuilibrave ekonomikë e financiarë të
vendit, si dhe në kthimin e inflacionit në objektiv brenda vitit 2018.
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Përmbushja e këtyre objektivave kërkon ruajtjen e miksit aktual të
politikave ekonomike. Politika monetare do të vazhdojë të mbetet në
kahun stimulues gjatë horizontit afatmesëm, ndërkohë që intensiteti i
stimulit monetar nuk do të zbutet edhe për disa tremujorë. Nga ana
tjetër, politika fiskale duhet të ruajë kahun e saj konsolidues.
Balanca e rreziqeve lidhur me zhvillimet e pritura vazhdon të qëndrojë
në kahun e poshtëm. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik vazhdon të frenohet
nga ecuria e pafavorshme ekonomike në Eurozonë, e cila komplikohet
më tej nga fenomeni Brexit, si dhe nga sjellja ende hezituese e agjentëve
ekonomikë dhe financiarë në ndërmarrjen e projekteve afatgjata të biznesit.
Në këto rrethana, Banka e Shqipërisë gjykon se politikat ekonomike dhe
reformat strukturore duhet të fokusohen në:
-

-

Ruajtjen dhe forcimin e mëtejshëm të stabilitetit ekonomik e
financiar.
Përshpejtimin e reformave strukturore, sidomos në: përmirësimin
e ambientit ligjor dhe të klimës së biznesit; inkurajimin e investimeve
të brendshme dhe të huaja, plotësimin e infrastrukturës; rritjen e
produktivitetit; dhe përmirësimin e tregut të punës.
Zgjerimin e kreditimit, në mbështetje të zhvillimit afatmesëm të
vendit. Problemet e kreditimit ne i trajtuam gjerësisht gjatë Forumit
të katërt Financiar Shqiptar. Konkluzionet e këtij forumi do të
shërbejnë si udhërrëfyes i punës sonë të përbashkët, për rikthimin e
kreditimit në nivelet e dëshiruara.

Në mbyllje, dëshiroj të theksoj se Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të
mbetet e angazhuar për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe forcimin
e stabilitetit financiar të vendit. Paralelisht me to, dhe në përputhje
me angazhimet e marra në kuadër të kësaj marrëveshjeje, Banka e
Shqipërisë do të vazhdojë të punojë për përmirësimin e mëtejshëm
të kuadrit rregullator dhe për zhvillimin e mëtejshëm të infrastrukturës
financiare të vendit.
Ju faleminderit për vëmendjen.

“Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të mbetet e angazhuar për
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe forcimin e stabilitetit financiar
të vendit.”
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KAPITULLI IV

FJALIME DHE PREZANTIME NË
KONFERENCA
•
•
•
•
•
•
•

Fjala e Guvernatorit Sejko mbajtur gjatë analizës vjetore të KLSH-së për vitin 2015, 1
shkurt 2016
Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për analizën e punës së Bankës së
Shqipërisë për vitin 2015 dhe prioritetet e saj për vitin 2016, 3 shkurt 2016
Fjala e Guvernatorit Sejko, në takimin e diskutimit “Marrëdhëniet Biznes – Bankë:
Perspektiva e kreditimit 2016”, 3 mars 2016
Fjala e Guvernatorit Sejko në Seminarin e nivelit të lartë me temë “Rishqyrtimi i
bashkërendimit midis politikës monetare dhe politikës fiskale”, organizuar nga Banka e
Sllovenisë në bashkëpunim me FMN-në, 20 maj 2016
Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën vjetore të Bankës së Shqipërisë me temë
“Harmonizimi i politikës monetare me stabilitetin financiar – Objektivat, përgjigjet dhe
ndërveprimi mes tyre në periudha pasigurie”, 27 tetor 2016
Fjala e Guvernatorit Sejko në Workshopin e 10-të të Kërkimeve Ekonomike në Evropën
Juglindore, me temë “Përfshirja e goditjeve në vendimmarrjen e politikës monetare dhe
atë të stabilitetit financiar”, 1 dhjetor 2016
Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për analizën e punës së Bankës së
Shqipërisë për vitin 2016 dhe prioritetet e saj për vitin 2017, 21 dhjetor 2016

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 qendrore në këto zhvillime,
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO
MBAJTUR GJATË ANALIZËS VJETORE TË
KLSH-SË PËR VITIN 2015
- 1 shkurt 2016 -

I nderuar z. President i Republikës së Shqipërisë,
I nderuar z. Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit,
I nderuar z. Ministër i Drejtësisë,
I nderuar z. Ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
I nderuar z. Kryetar i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave,
Të nderuar drejtues të institucioneve të larta shtetërore,
Të nderuar deputetë, profesorë dhe të pranishëm,

Është një kënaqësi e veçantë të jem
sot i pranishëm dhe të përshëndes
analizën vjetore të veprimtarisë së
Kontrollit të Lartë të Shtetit (KLSH) për
vitin 2015. Ky institucion renditet
ndër institucionet më të rëndësishme
kushtetuese të Shtetit Shqiptar, dhe me
një objektiv që do ta konsideroja mjaft
të lartë: miradministrimin e financave
publike të vendit.

“Kontrolli i Lartë i Shtetit
renditet ndër institucionet më
të rëndësishme kushtetuese
të Shtetit Shqiptar, dhe me
një objektiv mjaft të lartë,
miradministrimin e financave
publike të vendit.”

Përdorimi me efektivitet i fondeve publike, certifikimi i tyre konform ligjeve
që rregullojnë veprimtarinë ekonomike dhe financiare të sektorit publik,
komunikimi i vazhdueshëm me publikun në lidhje me parregullsitë dhe
përgjegjësitë e rastit, janë drejtimet kryesore ku është orientuar veprimtaria
e Kontrollit të Lartë të Shtetit gjatë viteve të fundit. Në këtë kontekst, dëshiroj
të theksoj se roli dhe misioni i Kontrollit të Lartë të Shtetit janë të një rëndësie
të veçantë, ndaj dhe çështjet e ngritura nga raportet e Kontrollit të Lartë të
Shtetit duhen analizuar me kujdes, në mënyrë që ato të jenë jo vetëm të
nevojshme, por edhe parandaluese për institucionet, të cilat i nënshtrohen
auditimit nga ana e kontrollit të shtetit.
Në cilësinë e drejtuesit të një institucioni financiar siç është Banka Qendrore
e vendit, dëshiroj të theksoj se bashkëpunimi mes dy institucioneve ka qenë
i frytshëm, në lartësinë që imponon dinamika e zhvillimeve të momentit
dhe atyre të perspektivës. Në mënyrë të vazhdueshme, ne jemi përpjekur
bashkarisht që përfundimet e arritura, si dhe rekomandimet e lëna nga ana
e KLSH-së, të jenë sa më të dobishme, të natyrës udhëzuese, ndihmuese
dhe korrigjuese.
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Bazuar edhe në eksperiencën e kohës, vlerësoj se ky kombinim përbën
thelbin e punës së çdo institucioni auditimi. Kam besuar dhe vazhdoj të
besoj se auditimi është një levë shumë e rëndësishme, e cila shërben
për të perfeksionuar më tej qeverisjen e sektorit publik. Kontrolli i Lartë
i Shtetit me rolin e tij ka ndikuar dhe do të vazhdojë të ndikojë në
indentifikimin e problemeve të ndryshme në institucionet publike, në
zbulimin e shmangieve ligjore e rregullative, me efekt financiar, dhe në
korrigjimin e tyre, në përputhje me kërkesat e ligjit dhe të standardeve
ndërkombëtare.
Në vijim do të dëshiroja të ndalesha dhe tek roli i Kontrollit të Lartë të
Shtetit në të ardhmen, i cili jam i sigurt se do të kontribuojë më shumë
në drejtim të perfeksionimit të tre dimensioneve kryesore të qeverisjes së
sektorit publik: atij mbikëqyrës, atij analizues dhe atij largpamës. Më
konkretisht:
•
•

•

në drejtim të mbikëqyrjes, dilema e madhe është nëse entitetet
publike janë duke përmbushur misionin e tyre në zbulimin dhe
parandalimin e korrupsionit ose jo.
në drejtim të analizës, dilema e madhe është nëse këto institucione
janë duke marrë vendime të përgjegjshme lidhur me politikat
ekonomike, programet zhvillimore, operacionet dhe rezultatet e
arritura.
në drejtim të largpamësisë, dilema më e madhe është nëse janë
përcaktuar drejt drejtimet dhe sfidat kryesore me të cilat audituesit
duhet të përballen në të ardhmen.

Në këtë kontekst do të doja të theksoja se përafrimi i rolit auditues
me standardet më të mira ndërkombëtare dhe bashkëkohore, njohja
e specifikave dhe karakteristikave të subjekteve të audituara, si dhe
intensifikimi i mëtejshëm i bashkëpunimit ndërinstitucional gjatë procesit
janë disa elemente që do të vazhdojnë të luajnë një rol kyç në punën
dhe rezultatet e këtij institucioni.
Në përfundim, më lejoni të shpreh se kam besim të plotë që, nëpërmjet
nxitjes së faktorëve të sipërpërmendur, Kontrolli i Lartë i Shtetit do të
vazhdojë të jetë në lartësinë e detyrës dhe sfidave që imponon koha, si
dhe do të përmbushë me sukses misionin e tij në drejtim të përmirësimit
të qeverisjes së institucioneve.
Duke ju falënderuar për vëmendjen, më lejoni t’ju uroj edhe një herë
suksese të mëtejshme në punën tuaj gjatë vitit 2016!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË
KONFERENCËN PËR SHTYP PËR ANALIZËN
E PUNËS SË BANKËS SË SHQIPËRISË PËR
VITIN 2015 DHE PRIORITETET E SAJ PËR
VITIN 2016
- 3 shkurt 2016 -

Vitin 2015 do ta karakterizoja si një vit sfidues, si në drejtim të ruajtjes
dhe konsolidimit të stabilitetit ekonomik dhe financiar të vendit, ashtu dhe
në drejtim të përmirësimit të kuadrit institucional të vetë Bankës.
Banka e Shqipërisë ka dhënë një kontribut të qenësishëm në ruajtjen
dhe në konsolidimin e ekuilibrave makroekonomikë dhe të stabilitetit
financiar të vendit.
Politika monetare lehtësuese e ndjekur
përgjatë gjithë vitit 2015 ka qenë një
“Banka e Shqipërisë ka
faktor mbështetës i rëndësishëm duke
dhënë një kontribut të
siguruar një ambient ekonomik dhe
qenësishëm
në ruajtjen dhe
financiar të karakterizuar nga norma të
në
konsolidimin
e ekuilibrave
ulëta interesi në kushtet e një likuiditeti
makroekonomikë dhe të
të bollshëm. Mbikëqyrja e kujdesshme
e bankave, përmirësimet rregullatore,
stabilitetit financiar të
së bashku me shkëmbimin intensiv të
vendit.”
informacionit me institucionet analoge
evropiane dhe ato ndërkombëtare,
kontribuan në forcimin e stabilitetit financiar të sistemit bankar.
Fillimi i vitit 2015 përkoi me një sërë vendimesh institucionale të
ndërmarra nga Kuvendi i Shqipërisë dhe Këshilli Mbikëqyrës i Bankës
së Shqipërisë, të cilat mundësuan rikthimin e besimit të publikut ndaj
institucionit. Më konkretisht:
•
•
•
•
•

plotësimi i të gjithë zinxhirit drejtues të Bankës së Shqipërisë;
fillimi i veprimtarisë së Komitetit të Auditit, i përbërë nga 3 anëtarë
të Këshillit Mbikëqyrës;
rifillimi i raportimit në Këshill nga ana e Inspektorit të Përgjithshëm;
miratimi i Strategjisë Afatmesme dhe Buxhetit Afatmesëm për
periudhën 2016-2018;
miratimi i strukturës së re organizative;
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•
•

përfundimi i punimeve në selinë qendrore; si dhe
krijimi i Muzeut,

përbëjnë momentet më të spikatura, të cilat kontribuan në forcimin e
qeverisjes, llogaridhënies e për rrjedhim në rritjen e besimit të publikut
tek Banka e Shqipërisë.
Politika monetare ka forcuar më tej natyrën stimuluese gjatë vitit 2015.
Banka e Shqipërisë ka ulur dy herë normën bazë të interesit, ka
vazhduar të injektojë gjithë likuiditetin e nevojshëm në tregjet financiare
dhe ka komunikuar qartë orientimin e politikës monetare në të ardhmen.
Politika jonë monetare ka qenë e suksesshme në lehtësimin e kushteve
të financimit në ekonomi dhe ka ndihmuar në kthimin e ekonomisë
shqiptare në një trajektore pozitive zhvillimi.
Në veçanti, normat e interesit të kredive të reja në lekë dhe kostot e
shërbimit të kredive ekzistuese kanë rënë. Kredia në lekë është rritur,
duke kompensuar rënien e vazhdueshme të portofolit të kredisë në
valutë. Gjithashtu, pesha e kredisë në lekë në portofolin total të kredisë
ka ardhur në rritje, nga rreth 28% në vitin 2008 në nivelin 43% në vitin
2015. Këto aksione kanë pasur një rol thelbësor në përshpejtimin e ritmit
të rritjes ekonomike gjatë dy viteve të fundit.
Grafik 25. Ecuria e kredisë dhe e kontribuesve të saj (në përqindje)
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2015, sistemi bankar vazhdoi zgjerimin e aktivitetit të tij.
Shëndeti financiar i tij është përmirësuar, ndërkohë që kapitalizimi dhe
likuiditeti janë në parametra mëse optimalë, respektivisht në 16% dhe
41%.
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Sipas të dhënave më të fundit, ato të muajit nëntor 2015, ecuria e
depozitave ka qenë pozitive, me një rritje mbi 130 milionë euro, duke
dëshmuar nivelin e besimit të publikut tek sistemi bankar.
Pas përpjekjeve të shumta, për herë të parë pas një periudhe 7-vjeçare
rritjeje mundësuam uljen e kredive me probleme poshtë nivelit 20%.
Ulja e raportit të kredive me probleme në kushtet kur kostot e financimit
në tregjet financiare kanë zbritur në nivele minimale historike, përbëjnë
premisa për një gjallërim të besueshëm të kredisë për ekonominë në
periudhën në vijim. Ne besojmë se si rrjedhojë e planit të përbashkët që
kemi hartuar me Qeverinë, reduktimi i nivelit të kredive me probleme do
të vazhdojë më tej edhe gjatë vitit në vazhdim.
Po gjatë këtij viti, u regjistrua hyrja e një investitori të ri në tregun bankar,
Bankës Amerikane të Investimeve, i pari pas vitit 2009. E konsiderojmë
këtë investim të ri si një zhvillim mjaft pozitiv në drejtim të nxitjes së
konkurrencës brenda sistemit. Banka e Shqipërisë do të vijojë të nxisë
konsolidimin e sistemit bankar dhe t’i qëndrojë kërkesave rigoroze për
një menaxhim të përgjegjshëm dhe proaktiv të çdo banke.
Në vitin 2015, zhvillimet më delikate përkuan me situatën komplekse
politike dhe financiare të vendit fqinj, Greqisë. Sektori bankar në
përgjithësi dhe banka të veçanta përballuan me sukses të gjitha
vështirësitë me të cilat u përballën.
Banka e Shqipërisë përpos ndjekjes së pandërprerë të zhvillimeve në
bankat shqiptare me kapital grek, intensifikoi komunikimin me autoritetet
respektive në Greqi dhe në Eurozonë. Situata e mësipërme, shërbeu për
të testuar edhe efektivitetin e masave për sigurimin e likuiditetit, ndërkohë
që nga ana tjetër, nxiti më tej frymën e solidaritetit dhe konkurrencës së
ndershme mes bankave.
Një drejtim tjetër i rëndësishëm i punës sonë ka qenë kontributi në
përafrimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Gjatë vitit të kaluar
intensifikuam bashkëpunimin me Bankën Qendrore Evropiane, bankat
qendrore pjesë të Eurosistemit, si dhe me strukturat evropiane që merren
me rregullimet financiare të BE-së, ku do të veçoj marrëveshjen e
bashkëpunimit me Autoritetin Evropian të Mbikëqyrjes. Po me të njëjtin
intensitet kemi rritur bashkëpunimin me Fondin Monetar Ndërkombëtar,
Bankën Botërore, Bankën Ndërkombëtare të Rregullimeve, si dhe me
bankat qendrore të rajonit.
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Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë hapa konkretë në drejtim të zhvillimit
të sistemeve të pagesave. Në tetor 2015, u themelua Komiteti Kombëtar
i Sistemeve të Pagesave. Ky komitet ndërinstitucional, do të ndikojë në
shtimin e sigurisë dhe të efektivitetit të sistemit kombëtar të pagesave në
Shqipëri.
Është hartuar dhe pret miratimin në Kuvend, Ligji për Shoqëritë e
Kursim-Kreditit, nëpërmjet të cilit rregullohet licencimi, mbikëqyrja dhe
veprimtaria e SHKK-ve në përputhje me standardet më të mira. Në
bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë e Sigurimit të Depozitave janë
hartuar ndryshimet e Ligjit për Sigurimin e Depozitave, të cilat sjellin
norma të reja në trajtimin e SHKK-ve, si dhe përfshirjen në skemën e
sigurimit të depozitave edhe të personave juridikë.
Gjatë vitit të kaluar ka pasur një sërë arritjesh edhe në drejtim të
teknologjisë së informacionit. Ndonëse, projekte të tilla kanë shikueshmëri
më të pakët në publik, dobishmëria e tyre është e madhe. Në fillim të vitit
2015, filloi nga operimi sistemi AFISaR - regjistri qendror elektronik për
dokumentimin e çdo elementi që shoqëron emetimin dhe transaksionet e
kryera me titujt e emetuar nga shteti shqiptar. Ndërkohë, arritje të tjera
në fushën e teknologjisë së informacionit, janë:
•
•
•
•

automatizimi i sistemit raportues të bankave tek Banka e Shqipërisë;
integrimi dhe optimizimi i shfrytëzimit të rrjetit informatik, duke
reduktuar kostot operacionale të Bankës së Shqipërisë;
automatizimi i veprimeve kontabël të degëve;
si dhe rritja e kapacitetit përpunues dhe magazinues të informacionit.

Sfida akoma më të mëdha na presin në vitin 2016.
Nxitja e kreditimit në mbështetje të sektorit privat dhe sigurisht me norma
më të ulëta interesi është objektiv tjetër i rëndësishëm. Planet e biznesit të
bankave të veçanta për vitin 2016 na bëjnë optimistë në këtë drejtim.
Ndërkohë përfitoj nga rasti të përsëris edhe njëherë se politika jonë
monetare gjatë vitit 2016 do të jetë përsëri në kahun lehtësues. Për më
tepër, kërkesa e sektorit publik do të jetë e ulët përgjatë gjithë vitit 2016
duke krijuar hapësira për të kanalizuar likuiditetin e sistemit bankar
gjithmonë e më shumë drejt sektorit privat.
Dëshiroj të garantoj sistemin bankar në Shqipëri se Banka e Shqipërisë
do të jetë një partner i ndershëm, i hapur dhe serioz në përmbushjen e
mandatit të saj ligjor, duke nënkuptuar edhe funksionin e saj mbikëqyrës.
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Një nga drejtimet kryesore të punës
sonë do të jetë hartimi i një ligji të
posaçëm për trajtimin e bankave
në situata të vështira financiare, që
ndryshe në terminologjinë tonë të
përditshme njihet si Resolution Law.
Dua të sqaroj se bëhet fjalë për një
direktivë të rëndësishme bashkëkohore
të Bashkimit Evropian, të cilën po
punojmë për ta bërë pjesë të të drejtës
tonë bankare.

“Banka e Shqipërisë do të
jetë një partner i ndershëm,
i hapur dhe serioz në
përmbushjen e mandatit të
saj ligjor, duke nënkuptuar
edhe funksionin e saj
mbikëqyrës.”

Së fundmi, por jo më pak e rëndësishmja, gjatë vitit 2016 do të
vazhdojmë përpjekjet për përsosjen e mëtejshme institucionale të Bankës
së Shqipërisë duke synuar përafrimin e shpejtë me modelin e bankës
qendrore të sistemit evropian.
Struktura e re organizative dhe strategjia trevjeçare e zhvillimit të Bankës
së Shqipërisë, do të orientojnë një sërë vendimesh të Këshillit Mbikëqyrës
të Bankës së Shqipërisë për përmirësim aktesh ligjore dhe nënligjore.
Aktiviteti ditor i departamenteve të Bankës, mobilizimi dhe motivimi i
burimeve njerëzore, administrimi efikas i fondeve për financimin e
veprimtarisë, forcimi i kontrollit të brendshëm dhe administrimi i rrezikut
të veprimtarisë të Bankës së Shqipërisë, do të jenë prioritete kryesore të
punës sonë gjatë vitit 2016.
Ju faleminderit!

“Aktiviteti ditor i departamenteve të Bankës, mobilizimi dhe motivimi
i burimeve njerëzore, administrimi efikas i fondeve për financimin
e veprimtarisë, forcimi i kontrollit të brendshëm dhe administrimi i
rrezikut të veprimtarisë të Bankës së Shqipërisë, do të jenë prioritete
kryesore të punës sonë gjatë vitit 2016.”
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO, NË
TAKIMIN E DISKUTIMIT “MARRËDHËNIET
BIZNES – BANKË: PERSPEKTIVA E
KREDITIMIT 2016”
- 3 mars 2016 -

Të nderuar përfaqësues të komunitetit të biznesit në Shqipëri,
Të nderuar drejtues të sistemit bankar,
Të nderuar pjesëmarrës,
Është një kënaqësi e veçantë të hap punimet e këtij takimi mes biznesit
dhe sektorit bankar.
Gjithmonë kam besuar se biznesi është motori që shtyn përpara
ekonominë. Ai është kontribuesi kryesor në punëzënie, e për rrjedhim
edhe në përmbushjen e qëllimit të rritjes së mirëqenies të popullatës. Po
kaq të rëndësishëm, vlerësoj edhe rolin e sektorit bankar në ekonomi.
Misioni i tij për administrimin me efektivitet të kursimeve të popullatës në
mbështetje të zhvillimit ekonomik të vendit është jetësor për prosperitetin
afatgjatë të çdo vendi.
Situata post krizë na përballi me një problematikë të pamenduar më
parë. Shumë paqartësi dhe dobësi të natyrës strukturore dolën mbi
sipërfaqe me gjithë agresivitetin e tyre. Një nga zhvillimet problematike
ishte dhe përkeqësimi i cilësisë së portofolit të kredive, me një intensitet
të lartë dhe me shtrirje uniforme në të gjitha produktet. Ky zhvillim i
padëshiruar ngadalësoi kredinë për ekonominë, e cila nga ana e vet
ndikoi në rritjen e mëtejshme të kredive me probleme. Rrethi vicioz
vazhdoi për një periudhë kohe të gjatë derisa kulmoi në momentin, kur
kreditë me probleme arritën në nivelin 25% të totalit të kredive.
Vlen të theksoj se problemi nuk ishte vetëm shqiptar, por global. Të gjitha
ekonomitë në zhvillim dhe veçanërisht ato të rajonit tonë, pësuan goditje
të forta. Sistemet financiare, monedhat, konsumi dhe investimet ishin
ndër më të prekurat. Shumë prej planeve të biznesit, të hartuara dhe të
vëna në zbatim në periudhën para krizë dështuan, duke rritur paaftësinë
likuiduese të shumë prej kredimarrësve të mëdhenj. Situata vazhdoi e
tillë për një periudhë 5-7-vjeçare, deri në vitin 2015, të cilin personalisht
do ta cilësoj si vitin e kthesës së shumëpritur.
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Për herë të parë, falë përpjekjeve të koordinuara mes të gjithë aktorëve
institucionalë, mundësuam një rënie të ndjeshme në nivelin e kredive të
këqija. E kam trajtuar dhe më parë këtë zhvillim, dhe pa u përsëritur,
ajo që dëshiroj të sjell sot në vëmendjen tuaj është një përpjekje, një
tentativë, një iniciativë për të analizuar bashkërisht shkaqet dhe arsyet
pse jemi në këtë situatë. Dhe akoma çfarë është më e rëndësishme përtej
këtij reflektimi, të diskutojmë dhe të arrijmë në konkluzione të qarta mbi
mënyrën e duhur për t’i dhënë rrugë kreditimit të ekonomisë.
Grafik 26. Ecuria e portofolit të kredive me probleme dhe e portofolit të kredive krahasuar me
tremujorin paraardhës (në %)
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Rritja e kredisë me probleme
Rritja e tepricës së kredisë
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Zhvillimet e viteve të fundit, të çojnë në konkluzionin se marrëdhënia apo
ndërveprimi mes dy komuniteteve të përfaqësuara në këtë sallë është në
nivele historikisht të ulëta. Treguesi më kuptimplotë i kësaj që thashë është
niveli i ulët i kreditimit. Nga kontaktet e shumta si me industrinë bankare
ashtu dhe me përfaqësues biznesi kuptoj se palët e shikojnë problemin
tek njëra-tjetra. Më duket se në shumë raste bankat adoptojnë qëndrime
shumë të ngurta dhe përjashtuese, ndërkohë që shumë përfaqësues të
biznesit nuk kuptojnë se respektimi i marrëdhënieve kontraktuale është
baza e suksesit të ekonomisë së tregut. Mund të përmend shumë raste
në këtë drejtim, por ju siguroj, se nuk është ky qëllimi i takimit.
Të nderuar pjesëmarrës,
Ekonomia shqiptare ka hyrë në një fazë interesante dhe shenjat e
gjallërimit të saj janë të pranishme dita-ditës. Në gjashtëmujorin e dytë
të vitit 2015, ka një konsensus në rritje për një përshpejtim të aktivitetit
ekonomik përtej pritshmërive të fillimvitit. Duke u bazuar në tendencat
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aktuale, vlerësoj se përshpejtimi i rritjes ekonomike do të jetë tipar
dallues edhe gjatë vitit 2016.
Informacioni i disponuar, na çon në përfundimin se investimet private
kanë treguar një ecuri pozitive. Investimet e huaja direkte, lehtësimi i
kushteve të financimit në sektorin bankar, përmirësimi i gjendjes financiare
të bizneseve si pasojë e pagimit të detyrimeve të prapambetura, kanë
pasur ndikimin e tyre pozitiv. Reformat e ndërmarra kohët e fundit kanë
dhënë efektet e para. Me kalimin e kohës, së bashku dhe me reformat e
tjera të përfshira në axhendën e përbashkët me FMN-në, do të kemi një
shkallë më të lartë dhe më të qëndrueshme të rimëkëmbjes ekonomike.
Këtë pritshmëri tonën e përforcojnë më tepër edhe komentet më të fundit
të ardhura nga Bordi Ekzekutiv i Drejtorëve të FMN-së, gjatë miratimit
të Rishikimit të 5-të dhe të 6-të të Marrëveshjes, e cila mundësoi lëvrimin
e transhit të radhës prej 72.4 milionë euro, për Shqipërinë. Ekonomia
shqiptare po lëviz me një trajektore pozitive zhvillimi dhe kërkesa e
brendshme do të vijojë të forcohet edhe më tepër si rezultat i materializimit
të mëtejshëm të reformave, thekson FMN-ja.
Njëkohësisht, Fondi vlerëson pozitivisht
politikën monetare lehtësuese të
ndjekur nga Banka e Shqipërisë si dhe
përpjekjet e vazhdueshme në drejtim
të uljes së kredive me probleme dhe
nxitjes së kreditimit.

“Fondi Monetar
Ndërkombëtar vlerëson
pozitivisht politikën
monetare lehtësuese
të ndjekur nga Banka e
Shqipërisë, si dhe përpjekjet
e vazhdueshme në drejtim të
uljes së kredive me probleme
dhe nxitjes së kreditimit.”

FMN-ja vlerëson edhe reformat
strukturore të ndërmarra nga autoritetet
shqiptare me qëllim forcimin e financave
publike nëpërmjet konsolidimit të
mëtejshëm fiskal, duke mos lënë pa
përmendur si progresin e bërë deri
tani, edhe nevojën për të vazhduar më tej me zbatimin e atyre që synojnë
përmirësimin e klimës së biznesit dhe forcimin e rritjes ekonomike.
E gjithë sa përmenda më sipër, të çon në konkluzionin se ambienti është
më tërheqës dhe se stimujt për të rritur kreditimin janë shtuar ndjeshëm.
Besoj se Banka e Shqipërisë i ka bërë detyrat e saj. Më konkretisht:
Së pari, stimuli i fortë i politikës tonë monetare ka sjellë normat e interesit
në tregjet financiare në minimumet e tyre historike. Banka e Shqipërisë
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vlerëson se këto norma do të vazhdojnë të mbeten poshtë mesatareve
të tyre historike, edhe gjatë dy viteve të ardhshme. Në funksion të
përmbushjes së objektivit për inflacionin dhe afrimin e rritjes ekonomike
me potencialin e saj, Banka e Shqipërisë nuk do të ulë intensitetin e
stimulit monetar përgjatë gjithë vitit 2016, ndërkohë që kushtet monetare
do të mbeten stimuluese në të dy vitet në vijim.
Së dyti, emetimi i Eurobondit ka sjellë reduktimin e huamarrjes publike në
tregjet e brendshme financiare. Kjo ka shkaktuar një ulje të mëtejshme të
normave të interesit edhe përtej sinjaleve të dhëna nga politika monetare
duke forcuar më shumë stimulin monetar në ekonomi.
Për më tepër, tërheqja e sektorit publik ka mundësuar që e gjithë torta
e likuiditetit të jetë në dispozicion të sektorit privat. Në përputhje me
planin buxhetor afatmesëm, Banka e Shqipërisë vlerëson se ndikimi i
këtij faktori do të jetë i pranishëm edhe gjatë 2 viteve në vijim.
Së treti, situata e likuiditetit dhe shëndeti financiar i sistemit bankar është
shumë premtues për mbështetjen e ekonomisë me kredi. Gjatë vitit 2015,
sektori bankar zgjeroi aktivitetin, përmirësoi performancën financiare, mbeti
i mirëkapitalizuar dhe me gjendje të bollshme të likuiditetit strukturor. Sektori
bankar rezultoi me një fitim prej rreth 15.7 miliardë lekësh. Përmirësimi
i rezultatit financiar, erdhi si rezultat i rënies së kostove të financimit dhe
shpenzimeve më të ulëta për fondet rezervë të rrezikut të kreditit. Treguesit
e kthimit nga aktivet dhe nga kapitali, janë përmirësuar më tej. Numri
i bankave me fitim është shtuar. Depozitat e publikut, ndonëse me një
ritëm më të ulët, u zgjeruan gjatë vitit 2015, duke ruajtur peshën prej rreth
82% të aktivit të sektorit bankar. Masat e marra në 2-3 vitet e fundit për të
adresuar kreditë me probleme, kanë filluar të japin rezultatet e tyre.
Cilësia e kredisë u përmirësua dhe raporti i kredive me probleme zbriti
nga 25% në 18%, kryesisht si rezultat i ristrukturimeve dhe i largimit të
kredive të humbura nga bilancet e bankave.
Së katërti, zbatimi i planit të masave për reduktimin e kredive me probleme
do të çlirojë stresin dhe nervozizmin e grumbulluar prej kohësh në sistemin
bankar. Për rrjedhim, kjo do të çojë në lehtësimin e standardeve të kredisë
dhe në rritjen e ofertës së kredisë bankare nga ana e sistemit bankar.
Së pesti, pritshmëritë janë më optimiste edhe në kontekstin e përgjithshëm
ndërkombëtar, përfshirë dhe sjelljen e institucioneve mbikëqyrëse e
rregullatore dhe në nivel të vetë grupeve të mëdha bankare.
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Janë të gjitha këto arsye, që shpjegova më sipër, të cilat na kanë bindur
se ekziston një potencial i madh për të kredituar ekonominë. Në fakt ne
besojmë se rritja e kredisë për ekonominë në vitin 2016 do të jetë më
e fortë se vitin e kaluar. Kjo është pasqyruar dhe në planet e biznesit të
sistemit bankar për vitin 2016, ku banka të veçanta me peshë në kreditim,
kanë planifikuar rritje ambicioze krahasuar me vitin 2015. Shpresoj, dhe
do të insistoj, në materializimin në ekonomi të këtij objektivi.
Siç e përmenda në fillim të fjalës sime, sot dëshiroj t’ju ftoj të diskutojmë
për një fillim të ri. Tashmë kushtet janë pjekur. Ekonomia po rritet,
mundësitë për biznes janë të pranishme, likuiditeti është i bollshëm dhe
çmimi i leverdishëm.
I bëj thirrje sistemit bankar të shkëputet
nga qëndrimi relativisht pasiv. Duhet të
kuptoni se ka ardhur koha të ktheheni në
biznesin tradicional të bankës tregtare,
kreditimin e ekonomisë. Ky është misioni
i bankave tregtare në ekonomi dhe për
këtë qëllim, ju ftoj ta përmbushni atë
me sukses. Mos vazhdoni të jeni peng
i disa praktikave të vjetra të kredive të
dështuara. Nxirrni mësimet e duhura
dhe rrisni komunikimin me selitë tuaja
qendrore. Shpjegojuni atyre realitetin
shqiptar dhe oportunitetet për investim.
Bindini ata se ka shumë aktivitete ku
kthimi është i sigurt dhe për këtë arsye ato

“I bëj thirrje sistemit
bankar të shkëputet nga
qëndrimi relativisht pasiv.
Duhet të kuptoni se ka
ardhur koha të ktheheni
në biznesin tradicional të
bankës tregtare, kreditimin
e ekonomisë. Ky është
misioni i bankave tregtare
në ekonomi...”
duhen kredituar.

Dua t’ju bëj të ditur një fakt: zinxhiri drejtues i Bankës së Shqipërisë nuk
është i kënaqur me situatën aktuale, ndërkohë që arsyet apo pretendimet
e shumta që mund të ngrihen nuk mund të justifikojnë një lloj apatie dhe
mungese oreksi për rrezik në investim. Presioni ynë sa do të vijë dhe do
të rritet në këtë drejtim. Ju ftoj të merrni sa më shpejt masa korrektuese
për të mbështetur më mirë ekonominë me kredi.
Nga ana tjetër, i bëj thirrje dhe komunitetit të biznesit të rrisë shkallën
e profesionalizmit në hartimin dhe zbatimin e projekteve për të cilat
kërkon mbështetje me kredi. Biznesi duhet t’i kushtojë vëmendje të
madhe asistencës së mirëfilltë financiare dhe juridike para, gjatë dhe
pas nënshkrimit të kontratave. Adoptoni filozofi drejtimi bashkëkohore.
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Qeverisja e sipërmarrjeve tuaja duhet të jetë e përgjegjshme,
ndërkohë që është në të mirën tuaj të ndërtoni projekte realiste, për sa
i takon madhësisë, vendndodhjes dhe burimeve. Mbani parasysh që
produktiviteti ju garanton kthim të lartë. Mos neglizhoni punën kërkimore
dhe investoni në burime njerëzore të kualifikuara. Pavarësisht se duken
këshilla të thjeshta, më lejoni t’ju sqaroj se në shumë prej praktikave që
kanë dështuar, shkaqet janë pikërisht elementet që përmenda.
Nga ana jonë, ju siguroj se Banka e Shqipërisë do të jetë një partner
i ndershëm, i hapur dhe serioz në përmbushjen e mandatit të saj
ligjor, duke nënkuptuar edhe funksionin mbikëqyrës. Ne do të vijojmë
me përmirësimin e bazës ligjore dhe asaj nënligjore për reflektimin e
standardeve më të mira të fushës dhe të direktivave evropiane në drejtim
të mbikëqyrjes mikro dhe makroprudenciale.
Banka e Shqipërisë do të vendosë në qendër të përpjekjeve të saj
përmbushjen e të gjitha angazhimeve që rrjedhin nga ”Plani Kombëtar i
Veprimit për Trajtimin e Kredive me Probleme”. Ne do të bashkëpunojmë
pa asnjë hezitim me autoritetet e tjera shtetërore, me Bankën Botërore
dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, në drejtim të rënies së mëtejshme të
nivelit të kredive me probleme.
Njësoj si në të kaluarën, stabiliteti financiar i sistemit bankar përbën një
prioritet mbi të gjitha prioritetet. Në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë
do të vazhdojë të japë kontributin e saj edhe në kuadër të Komitetit të
Stabilitetit Financiar të Vendit.
Të nderuar përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe të sistemit bankar,
Në përfundim të fjalës sime, dua të nënvizoj edhe njëherë faktin se në këtë
sallë përfaqësojmë tre grupe interesi, të cilët për të qenë të suksesshëm, kanë
nevojë të ndihmojnë dhe të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin. Ju bëj apel edhe
njëherë që të rrisni shkallën e mirëkuptimit dhe të kooperimit të ndërsjellë.
Ju faleminderit.

“Stabiliteti financiar i sistemit bankar përbën një prioritet mbi të
gjitha prioritetet. Në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë
të japë kontributin e saj edhe në kuadër të Komitetit të Stabilitetit
Financiar të Vendit.”
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË SEMINARIN
E NIVELIT TË LARTË ME TEMË “RISHQYRTIMI I
BASHKËRENDIMIT MIDIS POLITIKËS MONETARE
DHE POLITIKËS FISKALE”, ORGANIZUAR NGA
BANKA E SLLOVENISË DHE FMN
- 20 maj 2016 -

I nderuar moderator i panelit,
Të nderuar panelistë,
Besoj se ky seminar na ofron një platformë të përsosur për të shkëmbyer
ide mbi bashkërendimin e politikës monetare me atë fiskale. Kjo çështje
përbën shumë interes nga këndvështrimi i sfidave me të cilat po përballen
bankat qendrore sot. Para se ta trajtoj më në hollësi temën e këtij paneli
“Zbatimi i politikës monetare kur hapësira fiskale është e kufizuar”, do
të doja të ndaja me ju disa mendime mbi bashkërendimin e politikës
monetare me atë fiskale.
Objektivi i bankës qendrore për arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të
çmimeve si dhe pavarësia e saj operacionale nuk e reduktojnë nevojën për
bashkërendim midis politikës monetare dhe asaj fiskale. Në nivel strategjik,
objektivi parësor i politikës makroekonomike është rritja e qëndrueshme, në
kontekstin e stabilitetit të çmimeve dhe një llogari e jashtme e qëndrueshme.
Ky qëllim kërkon kontributin si të politikës fiskale edhe të asaj monetare,
brenda sferës së tyre të veprimit, si dhe një nivel të mjaftueshëm
bashkërendimi midis tyre. Në shkallën makro, një miks i balancuar i
politikave dhe një bashkërendim efektiv i tyre kërkon:
-

Qëndrueshmëri të politikave: politika monetare dhe ajo fiskale
duhet të qëndrojnë në një trajektore të qëndrueshme. Sipas
konsensusit mbizotërues akademik, kjo qëndrueshmëri duhet të
ankorohet në rregulla të thjeshta dhe të efektshme të politikave, të
tilla si regjimi i inflacionit të shënjestruar, si dhe një akt ligjor për
qëndrueshmërinë fiskale. Për më tepër, qëndrueshmëria vepron si
përforcues i ndërsjellë: pritjet për inflacionin mund të ankorohen
vetëm nëse politika fiskale nuk shkakton frikë destabilizuese; në të
njëjtën kohë, politika fiskale mund të jetë më e qëndrueshme nëse
nuk rëndohet me norma interesi tejet të larta, të nxitura nga një
politikë monetare jo aq e besueshme.
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-

-

Besueshmëri të politikave: politika monetare dhe ajo fiskale duhet
të jenë të besueshme. Besueshmëria e politikave vjen nga ndërthurja
e një kuadri të qartë dhe të qëndrueshëm të politikave, struktura e
duhur e incentivave, si dhe një historik me arritje pozitive.
Ndërgjegjësim për politikat: me fjalë të tjera njohje e qëllimeve
të ndryshme, kanaleve të ndryshme të transmetimit dhe afateve
kohore të ndryshme, që informojnë dhe kufizojnë politikën
monetare dhe atë fiskale.

Në afat të gjatë, një miks i balancuar
i politikave do të minimizonte luhatjet
“Besueshmëria e politikave
e kërkesës, do të përmirësonte
vjen nga ndërthurja e një
shpërndarjen e burimeve dhe do të
kuadri të qartë dhe të
nxiste rritjen afatgjatë. Bashkërendimi
qëndrueshëm të politikave,
i efektshëm i politikave do të kufizonte
deficitin fiskal, deri në pikën, kur ky deficit
struktura e duhur e
të mund të financohet nëpërmjet tregjeve
incentivave, si dhe një
të kapitalit, pa iu drejtuar financimit
historik me arritje pozitive.”
monetar, pa dëmtuar shpërndarjen e
burimeve dhe pa huamarrje të jashtme
të paqëndrueshme. Bashkërendimi i
efektshëm i politikave do ta orientonte politikën monetare drejt përmbushjes
së objektivit të saj për arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, duke ulur
kështu primet afatgjata të rrezikut dhe duke mbështetur stabilitetin financiar.
Nga sa fola më lart, mund të arrijmë në përfundimin se një qëndrim
i dobët në fushën e njërës politikë rëndon fushën e politikës tjetër me
kërkesa të tepruara.
Kjo na sjell në çështjen specifike të këtij paneli: zbatimi i politikës
monetare kur hapësira fiskale është e kufizuar.
Pas krizës së fundit, të gjitha ekonomitë në rajon po luftojnë me
pasojat e saj. Pjesa më e madhe e tyre po përpiqen nga njëra anë
për rigjallërimin e ekonomisë, ndërsa nga ana tjetër po përballen me
nevojën e ngutshme për konsolidimin e financave publike. Shqipëria
nuk bën përjashtim. Megjithëse pasojat e krizës nuk ishin aq të rënda,
rritja ekonomike pothuajse është përgjysmuar krahasuar me trajektoren
e saj para krizës. Kërkesa agregate nuk është në gjendje të gjenerojë
shfrytëzim të plotë të punës apo kapitalit, ndërsa inflacioni i IÇK-së ka
qenë në vazhdimësi nën objektivin e bankës qendrore. Në këtë sfond
ekonomik, politika jonë monetare është bërë edhe më stimuluese: norma
bazë e interesit - tashmë në 1.25% - është në nivelin më të ulët historik,
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nivel ky i paimagjinueshëm vetëm disa vite më parë. Ndërkohë, kemi
rritur operacionet e injektimit të likuiditetit si dhe kemi zgjeruar gamën e
kolateralit të pranuar; dhe kemi përdorur komunikimin e kahut të ardhshëm
të politikës monetare si një instrument alternativ të saj.
Nga ana tjetër, borxhi publik u rrit ndjeshëm, nga rreth 55% të PBB-së në
vitin 2008 deri në rreth 72% të PBB-së aktualisht, për shkak të veprimit
të përbashkët të stabilizuesve automatikë dhe një mase të caktuar të
stimulit fiskal kundërciklik. Megjithatë, u vlerësua se zgjerimi fiskal ishte
i paqëndrueshëm, sidomos duke pasur parasysh kushtet e financimit në
tregjet financiare ndërkombëtare. Gjithashtu, ky zgjerim u vlerësua të ishte
kundërproduktiv, për shkak të shqetësimeve për reduktimin e hapësirave
për sektorin privat - i ashtuquajturi efekti crowding out - në prani të kushteve
të shtrënguara të likuiditetit në tregjet financiare vendase dhe të efekteve
anësore negative nëpërmjet primeve më të larta të rrezikut.
Për rrjedhojë, politika jonë fiskale tashmë është e pozicionuar në mënyrë
të qëndrueshme në rrugën e konsolidimit, me synim uljen e borxhit publik
nën 60% të PBB-së brenda fundit të kësaj dekade. Kjo do të thotë se
politika monetare mbetet i vetmi instrument kundërciklik për nxitjen e
aktivitetit ekonomik. Duke marrë parasysh të gjitha sa parashtrova, besoj
se konsolidimi fiskal së bashku me një politikë monetare ekspansioniste
na jep miksin e duhur të politikave në vend.
Megjithatë, nisur nga përvoja e deritanishme, dëshiroj ta mbyll fjalën
time me tre vëzhgime:
- Së pari, politika monetare mbetet e efektshme edhe në prani të
konsolidimit fiskal. Në Shqipëri, ne kemi pasur mundësinë t'i sjellim
normat e interesit në një trajektore zbritëse dhe të nxisim rritjen e kreditimit
në monedhën vendase. Megjithatë, efektshmëria e politikës monetare
është frenuar nga tkurrja fiskale. Lëvizja në kahe të kundërta e këtyre dy
politikave nuk do të ishte ideale në ditë të mira, dhe aq më pak e tillë në
prani të rregullimit të bilanceve të sektorit privat dhe primeve më të larta të
rrezikut dhe uljes së levës financiare (deleveraging) në sektorin financiar.
- Së dyti, politika monetare mundet ta përmbushë objektivin e stabilitetit
të çmimeve edhe në prani të konsolidimit fiskal. Megjithatë, kjo duhet
shtjelluar më tej. Nga një këndvështrim më afatgjatë, inflacioni mbetet
një dukuri monetare. Nëse një bankë qendrore është e angazhuar për
objektivin e stabilitetit të çmimeve dhe asaj i jepet kohë e mjaftueshme
në mënyrë që mekanizmi i transmetimit të funksionojë, nuk duhet të
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ketë arsye pse të mos jemi në gjendje t'i arrijmë objektivat e inflacionit.
Gjithsesi, këtu ka dy parakushte që duhen mbajtur parasysh:
1.

Në funksion të arritjes së objektivit të inflacionit, banka qendrore
mund të detyrohet të përdorë instrumente jotradicionale të politikës
monetare. Ky është rasti kur bankat qendrore luajnë në limitet e
instrumenteve konvencionale të politikës monetare (kufiri i poshtëm
zero i normave bazë apo niveli ekstrem i mosmarrjes së rrezikut
nga sistemi financiar). Siç e dimë, instrumentet jotradicionale mund
të sjellin shtrembërime dhe, në të njëjtën kohë, të paraqesin rreziqe
me pasoja të paqëllimshme për stabilitetin financiar. Në rrethana
të caktuara, rreziku që shoqëron përdorimin e instrumenteve
jotradicionale të politikës monetare mund të jetë aq i fortë sa të
kërkojë rishikimin e qëndrimit apo shpejtësisë së konsolidimit fiskal.
2. Një periudhë e tejzgjatur me norma inflacioni nën objektiv mund t'i
veçojë pritjet për inflacionin nga objektivi i bankës qendrore për të,
duke kërkuar kështu një politikë monetare më aktive. Ky nuk është
një argument kundër miksit të politikave në vetvete; për më tepër, ai
është një sinjal i qartë për rolin kyç që duhet të ketë komunikimi i
bankës qendrore dhe administrimi i pritjeve të agjentëve.
3. Së treti, nuk duhet ta mbingarkojmë politikën monetare me një mori
qëllimesh, përndryshe rrezikojmë të humbasim besueshmërinë tonë.
Ndërkohë që financat publike janë zhytur në detyrime, politikanët
janë mëse të kënaqur që barrën e rimëkëmbjes ekonomike t'ua
ngarkojnë bankave qendrore. Si bankierë qendrorë, mund të
gëzojmë vizibilitetin, por duhet të tregohemi të kujdesshëm që
kjo të mos na marrë përpara. Duhet që t'i kujtojmë vetes se çfarë
mund dhe nuk mund të arrijë politika
monetare: ne mund të ndikojmë mbi
“... nuk duhet ta
variablat nominalë të ekonomisë,
domethënë nivelin e çmimeve, por
mbingarkojmë politikën
nuk mund të ndikojmë as mbi rritjen
monetare me një mori
afatgjatë dhe as mbi prosperitetin e
qëllimesh, përndryshe
përgjithshëm në ekonomi. Në këtë
rrezikojmë të humbasim
drejtim, mendoj se duhet t'u kujtojmë
besueshmërinë tonë. Duhet
politikanëve përmbushjen e detyrave të
që gjithmonë t'i kujtojmë
tyre lidhur me reformat strukturore dhe
vetes se çfarë mund dhe
shfrytëzimin sa më mirë të frymëmarrjes
nuk mund të arrijë politika
që u jep politika monetare.

monetare...”

Faleminderit për vëmendjen!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË
KONFERENCËN VJETORE TË BANKËS SË
SHQIPËRISË ME TEMË “HARMONIZIMI I
POLITIKËS MONETARE ME STABILITETIN
FINANCIAR – OBJEKTIVAT, PËRGJIGJET DHE
NDËRVEPRIMI MES TYRE NË PERIUDHA
PASIGURIE"
- 27 tetor 2016 -

I nderuar zoti Kryeministër,
Të nderuar zonja dhe zotërinj Ministra e Ambasadorë,
I nderuar zoti Anastasakis,
Të nderuar pjesëmarrës,
Është kënaqësi e veçantë të hap punimet e Konferencës Vjetore të Bankës
së Shqipërisë dhe t’i uroj mirëseardhjen të gjithë të pranishmëve në sallë.
Edhe këtë vit, ky aktivitet organizohet në bashkëpunim me Qendrën e
Studimeve Evropiane të St. Antony’s College të Universitetit të Oksfordit.
Konferenca e këtij viti do të ndalet në dy prej temave kryesore që po
dominojnë analizat dhe debatet si në rrethet politikëbërëse, ashtu dhe
në ato akademike dhe profesionale. Dy tematikat janë:
•
•

së pari, efektet e mundshme të daljes së Mbretërisë së Bashkuar
nga Bashkimi Evropian ose i ashtuquajturi fenomeni “Brexit”; dhe,
së dyti, përcaktimi i modaliteteve për koordinimin e politikës
monetare me politikën dhe masat makroprudenciale, në realitetin e
ri me të cilin po përballemi.

Së bashku me të ftuarit nga bankat qendrore evropiane dhe të rajonit,
nga institucionet ndërkombëtare dhe nga akademia, do të diskutojmë
mbi sfidat me të cilat përballemi, si dhe mbi politikat dhe instrumentet e
duhura, të cilat duhet të përdorin bankat qendrore.
Jam i bindur se punimet e kësaj konference do të prodhojnë më shumë
qartësi për të gjithë pjesëmarrësit, qofshin ata politikëbërës apo
përfaqësues të sektorit privat.
Më lejoni që, në vazhdim të fjalës sime, të shtjelloj këndvështrimin e
Bankës së Shqipërisë mbi këto dy çështje:
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-

Në fillim, dëshiroj të paraqes një kontekst të situatës ekonomike
dhe financiare në të cilën ndodhemi.
Më tej, dëshiroj të ndaj me ju një këndvështrim shqiptar dhe rajonal
mbi pasojat e mundshme të fenomenit Brexit.

Në mbyllje, do të bëj një përmbledhje të sfidave me të cilat përballen
dy politikat kryesore të bankave qendrore: ajo monetare dhe ajo
makroprudenciale.

1. Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor në periudhën pas krizës
Kriza e fundit botërore ndikoi të gjitha dimensionet e aktivitetit njerëzor:
atë ekonomik, atë financiar dhe atë shoqëror. Për nga madhësia e
goditjes, nga kompleksiteti i sfidave dhe nga ndërvarësia e kanaleve të
transmetimit, ajo ishte një krizë e paprecedentë gjatë dekadave të fundit.
Ajo nisi si një turbullirë në segmente të caktuara të sistemit financiar, për
t’u transformuar në një krizë të plotë të këtij sistemi dhe, shumë shpejt, u
transferua në sektorin real. Kjo goditje solli humbje të mëdha në prodhim
e punësim, reduktoi mirëqenien dhe testoi qëndrueshmërinë e modeleve
të rritjes e të zhvillimit të shumë vendeve.
Vendet e Ballkanit Perëndimor nuk ishin në syrin e ciklonit të krizës
botërore. Megjithatë, edhe pse në periferi të tij, efektet e krizës me
kalimin e kohës u ndjenë të forta edhe në rajon. Rënia e kërkesës së
huaj, rritja e pasigurisë, shtrëngimi i kushteve të financimit dhe tërheqja
e fondeve të huaja nga rajoni, e frenuan aktivitetin ekonomik dhe
evidentuan një sërë problemesh strukturore. Pa dashur të listoj të gjitha
kanalet dhe pasojat e krizës botërore, dëshiroj të them se përballimi i
saj kërkoi rishikimin e shumë politikave dhe praktikave konvencionale.
Së pari, bankat qendrore u detyruan të eksplorojnë në territore
të pashkelura. Politika monetare stimuluese mori një intensitet të
paimagjinueshëm deri para disa vitesh. Në jo pak raste, kjo politikë u
mbështet në përdorimin e instrumenteve jokonvencionale, të patestuara
më parë, të cilat tashmë kanë një pretendim legjitim për t’u përfshirë në
arsenalin e bankave qendrore.
Së dyti, për të garantuar zhvillimin e qëndrueshëm dhe afatgjatë të
ekonomisë, rëndësi e veçantë iu kushtua edhe stabilitetit financiar, si në
nivel sistemi, ashtu dhe në nivel institucionesh. Për këtë qëllim u adoptuan
një sërë politikash të reja mbikëqyrëse e rregullatore.
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Së treti, doli në pah nevoja për
ndërveprimin e shëndetit fiskal me
stabilitetin ekonomik dhe financiar të
një vendi, duke kushtëzuar hapësirën
për veprim dhe reagimin e financave
publike.
Së fundi, shumë modele zhvillimi,
të bazuara më shumë në borxh
dhe konsum, sesa në investime dhe
produktivitet, u provuan të jenë
jetëshkurtra. Këto modele kërkuan
dhe vazhdojnë të kërkojnë zbatimin
e reformave rrënjësore strukturore, për
të rikonceptuar modelet e biznesit të
shumë vendeve dhe për të garantuar
një rritje të qëndrueshme dhe afatgjatë.

“... bankat qendrore u
detyruan të eksplorojnë
në territore të pashkelura.
Në jo pak raste, politika
monetare u mbështet në
përdorimin e instrumenteve
jokonvencionale, të
patestuara më parë, të cilat
tashmë kanë një pretendim
legjitim për t’u përfshirë
në arsenalin e bankave
qendrore.”

Ndonëse debatet mbi përshtatshmërinë dhe efikasitetin e instrumenteve
të përdorura për përballimin e krizës vazhdojnë, është e padiskutueshme
që - në tërësinë e tyre - këto instrumente arritën të shmangin më të keqen
dhe gradualisht, të krijojnë premisa për rritje të mëtejshme të ekonomisë
botërore.
Tabloja e mësipërme është e vërtetë edhe për vendet e Ballkanit
Perëndimor. Politikat stimuluese ekonomike, reformat strukturore dhe
korrigjimi i zhbalancimeve të brendshme e të jashtme, kanë dhënë
efektet e tyre. Ekonomitë e rajonit duket se janë në rrugën e rritjes, por
tashmë ato mbështeten në një kuptim më të mirë të faktorëve përcaktues
të zhvillimit afatgjatë, si dhe në një kuadër më të plotë politikash
mbështetëse. Eksperienca e grumbulluar dhe mësimet e nxjerra janë pa
dyshim elemente të cilat do të na ndihmojnë pozitivisht në lundrimin tonë
drejt viteve që vijnë.
Si një vend tipik i Ballkanit Perëndimor, Shqipëria ndodhet në një stad
të ngjashëm zhvillimi.
Analizat dhe parashikimet tona konfirmojnë se ekonomia shqiptare
ndodhet në një trend pozitiv. Rritja ekonomike pritet të vijë në përmirësim
progresiv gjatë tre viteve të ardhshme. Kjo rritje vazhdon të ushqehet
nga gjallërimi i kërkesës së brendshme private.
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Grafik 27. Struktura e kërkesës së brendshme dhe ecuria e komponentëve kryesorë
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Politika monetare lehtësuese e ndjekur nga Banka e Shqipërisë, kushtet
e përmirësuara të financimit dhe forcimi i besimit të agjentëve privatë
vlerësohen si elementet kryesore që qëndrojnë pas këtij gjallërimi.
Rikthimi gradual i ekonomisë në ekuilibër do të ndihmojë në përmirësimin
tërësor të treguesve ekonomikë, me të cilët më konkretisht kam parasysh:
•
•
•
•

rritjen e punësimit;
kthimin e inflacionit në objektiv;
reduktimin e borxhit publik; dhe
forcimin e mëtejshëm të bilanceve financiare të sektorit privat.

Përshpejtimi i rritjes ekonomike në
Shqipëri është dëshmi e dinamizmit
“Politika monetare
të sektorit privat. Ky zhvillim është
lehtësuese e ndjekur nga
inkurajues, për vetë faktin se politika
Banka e Shqipërisë, kushtet
fiskale e ndjekur gjatë kësaj periudhe
e përmirësuara të financimit
është fokusuar drejt kujdesit dhe
dhe forcimi i besimit të
shëndoshjes së financave publike,
agjentëve privatë vlerësohen
ndërkohë që politika dhe masat
makroprudenciale të Bankës së
si elementet kryesore që
Shqipërisë kanë synuar forcimin e
qëndrojnë pas gjallërimit të
mëtejshëm të stabilitetit financiar. Si
kërkesës së brendshme.”
pasojë e masave tona, sistemi bankar
shqiptar paraqitet i shëndetshëm, me
një shkallë të lartë kapitalizimi e likuiditeti, si dhe me një nivel pozitiv
rentabiliteti.
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Kushtet për kreditim në Shqipëri janë përmirësuar dhe do të vazhdojnë
të vijnë në përmirësim. Në përmbushje të misionit të tij, sektori bankar
duhet t’i shndërrojë këto premisa pozitive në më shumë kredi:
•
•
•

duke u treguar largpamës në vendimmarrje;
duke vlerësuar drejt perspektivat e zhvillimit dhe realitetin shqiptar;
duke shfrytëzuar potencialet që ofrojnë sektorë të ndryshëm të
ekonomisë.

Nga ana tjetër, fenomeni i kredive me probleme - i cili në masën
dërrmuese pasqyron efektin prapaveprues të goditjes që morëm nga
kriza - është drejt adresimit, ndonëse mbetet ende shumë punë për të
bërë deri në zgjidhjen përfundimtare të tij.
Të nderuar pjesëmarrës,
Vazhdimisht kur diskutojmë për perspektivat e zhvillimit, si politikëbërës,
nuk mund të injorojmë rreziqet dhe sfidat me të cilat përballemi.
Marrëdhëniet me partnerët tanë ekonomikë dhe financiarë në Eurozonë
kanë qenë dhe mbeten një burim progresi, por edhe një kanal i hapur
goditjesh. Si rajon, ne kemi gjeneruar dhe konsumuar kriza, por së
fundmi peshorja anon dukshëm në kahun e konsumit.
Sikundër thashë dhe më lart, përtej problemeve ekonomike e financiare,
kriza botërore u reflektua edhe në probleme të theksuara sociale. Këto
probleme kanë marrë trajta e forma të ndryshme në vende të ndryshme,
por lëvizja kundër globalizimit është një fill i përbashkët tensioni në
zhvillimet ekonomike botërore. Kjo lëvizje ka prodhuar rezultate të
ndryshme: diku ajo ka marrë formën e rritjes së barrierave proteksioniste,
diku ka marrë formën e politikave izolacioniste, diku tjetër formën e
riatdhesimit të kapitaleve dhe rifokusimit të aktivitetit në vendet e origjinës.
Rezultati i referendumit të 23 qershorit, mbi marrëdhëniet e Mbretërisë së
Bashkuar me Bashkimin Evropian, është një prej tyre.
Lëvizja antiglobaliste dhe barrierat ndaj lëvizjes së lirë të mallrave, të
njerëzve dhe të kapitalit, paraqiten të dëmshme për ekonominë botërore në
tërësi. Megjithatë, efektet negative të tyre bien në mënyrë disproporcionale
mbi vendet në zhvillim, si Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor.
Më lejoni të përmbledh vlerësimin tonë mbi pasojat e mundshme negative
të Brexit dhe efektet që mund të kenë ato për bankat qendrore në rajon.
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2. Ndikimi i mundshëm i Brexit në Shqipëri dhe rajon
Brexit përbën pa dyshim një fenomen përcaktues për Bashkimin
Evropian dhe Eurozonën. Si i tillë, ai nuk mund të kalojë pa lënë gjurmë
në Shqipëri dhe në rajon. Ai mund të shoqërohet me efekte negative,
direkte apo indirekte, afatshkurtra apo afatgjata, në tregjet e punës, të
mallrave dhe të shërbimeve.
Përgjithësisht, efektet e drejtpërdrejta në Shqipëri dhe në rajon vlerësohen
të jenë të vogla, pasi bashkëpunimi tregtar me Mbretërinë e Bashkuar
është i ulët. Për ilustrim, eksporti i mallrave shqiptare në Mbretërinë
e Bashkuar përbën vetëm 0.2% të totalit gjatë dhjetë viteve të fundit,
ndërsa pesha e importit është luhatur rreth nivelit 1.1%.
Raporte të ulëta paraqet edhe stoku i investimeve të huaja britanike në
Shqipëri, ndërkohë që ndikimi në treguesit e emigrimit dhe të remitancave
është disi më i lartë, por gjithsesi jopërcaktues.
Nga ana tjetër, efektet e tërthorta do të varen nga ndikimi që do të
ketë Brexit në ekonominë dhe sistemin bankar evropian. Brexit mund
të përkthehet gjithashtu në zhvillime institucionale që do të ndikojnë
rregullat e zhvillimit të ekonomisë dhe tregjeve financiare evropiane,
si dhe mund të ndikojë ecurinë e proceseve integruese. Me fjalë të
tjera, pasojat e tij për Shqipërinë e rajonin ekzistojnë potencialisht, por
mbeten ende të vështira për t’u identifikuar. Duke mos dashur të zgjatem
më shumë, besoj se diskutimi i sotëm do të na ndihmojë t’i kuptojmë këto
procese dhe të vlerësojmë paraprakisht ndikimet potenciale që pasojat
politiko-ekonomike të Brexit, mund të kenë për ne.
Ajo që dëshiroj të theksoj këtu është se ne, si Ballkan Perëndimor,
mbetemi me shpresë se Brexit nuk do të gjenerojë forca centrifugale
të cilat dëmtojnë proceset integruese evropiane, iniciojnë ngritjen e
barrierave në tregti dhe në lëvizjen e lirë të njerëzve apo inkurajojnë
fragmentarizimin e mëtejshëm të sistemit financiar evropian.

3. Politika monetare dhe stabiliteti financiar post-Brexit
Koordinimi i politikës monetare me masat e nevojshme për ruajtjen e
stabilitetit financiar mbetet një çështje ende sfiduese për politikëbërësit,
edhe në kohërat më të mira. Sfidat ndaj këtij koordinimi vetëm sa mund
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të forcohen, nëse pasojat e Brexit do të marrin dimensionet negative të
renditura më sipër.
Më lejoni të theksoj se, në vizionin e Bankës së Shqipërisë, një politikë
monetare e orientuar drejt stabilitetit të çmimeve dhe një politikë
mbikëqyrëse e rregullatore e orientuar drejt stabilitetit financiar, janë në
interes të zhvillimit të qëndrueshëm dhe afatgjatë, dhe komplementare
me njëra-tjetrën. Kjo kredo është tërësisht e testuar nga eksperienca
botërore dhe shqiptare.
Në një horizont afatgjatë, Banka e
Shqipërisë është e bindur se investimi
që kemi bërë në promovimin e
stabilitetit financiar do të japë fryte në
drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm të
vendit, si dhe do të rrisë hapësirat e
manovrimit të politikës monetare. Po
ashtu, përmbushja e objektivit tonë
të stabilitetit të çmimeve, do të rrisë
besimin në monedhën kombëtare, do
të ulë luhatshmërinë dhe do të forcojë
transparencën në tregjet financiare,
duke ndihmuar kështu zhvillimin e
qëndrueshëm të sistemit financiar.

“Banka e Shqipërisë është
e bindur se investimi që
kemi bërë në promovimin
e stabilitetit financiar do
të japë fryte në drejtim të
zhvillimit të qëndrueshëm
të vendit, si dhe do të rrisë
hapësirat e manovrimit të
politikës monetare.”

Nga ana tjetër, në afat të shkurtër, koordinimi i politikës monetare me
stabilitetin financiar paraqet shpesh sfida dhe kompromise. Në këtë
kontekst, vendosja e prioriteteve të qarta, përdorimi i instrumenteve
të duhura, dhe komunikimi transparent i aksioneve dhe objektivave të
bankës qendrore, mbeten elemente kyç të suksesit të punës sonë.
Në përfundim, dëshiroj të theksoj edhe njëherë bindjen time se të
gjitha çështjet që trajtova më sipër do të shtjellohen më në detaje gjatë
punimeve të Konferencës të ditës së sotme. Kam besim se kontributi i
panelistëve të nderuar, së bashku me ndërhyrjet aktive të pjesëmarrësve
nga salla do të jenë një vlerë e shtuar në këtë drejtim.
Duke i uruar punime të frytshme Konferencës së sotme,
Ju falënderoj për vëmendjen!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË
WORKSHOPIN E 10-TË TË KËRKIMEVE
EKONOMIKE NË EVROPËN JUGLINDORE,
ME TEMË “PËRFSHIRJA E GODITJEVE NË
VENDIMMARRJEN E POLITIKËS MONETARE
DHE ATË TË STABILITETIT FINANCIAR”
- 1 dhjetor 2016 -

Të nderuar pjesëmarrës,
Është një kënaqësi të hap punimet e Workshop-it X të Kërkimeve
Ekonomike për Evropën Juglindore të organizuar nga Banka e Shqipërisë
dhe t’i uroj mirëseardhjen të gjithë miqve të rinj dhe atyre që rikthehen.
Përgëzoj gjithashtu punonjësit e Bankës së Shqipërisë që, si çdo vit,
sjellin për të diskutuar materialet e punës së tyre kërkimore.
Workshop-i i këtij viti është ndërtuar rreth temave kryesore që dominojnë
debatet ekonomiko-politike dhe akademike në fushën e ekonomisë, financës
dhe bankingut qendror. Konkretisht, tematika është “Përfshirja e goditjeve
në vendimmarrjen e politikës monetare dhe atë të stabilitetit financiar”.
Fokusi drejt këtyre tematikave, justifikohet nga fakti se banka qendrore
dhe politikat duhet të përfshijnë në vendimmarrje një numër gjithnjë e
më të madh goditjesh që po vijnë jo vetëm si rrjedhojë e fenomeneve
ekonomike, por edhe e atyre politike, ligjore e rregullative. Sfidat me
të cilat përballet politika monetare dhe stabiliteti financiar reflektojnë
problematikat e shoqërisë në aspektin ekonomik, social e gjeopolitik.
Këto sfida e gjejnë shembullin më të mirë në mosfunksionimin eficient të
mekanizmave të transmisionit që duhet të përçojnë dhe të amplifikojnë
efektet pozitive të vendimmarrjes nga bankat qendrore. Ato (sfidat)
shkaktojnë rritjen e paqartësisë, pasigurisë dhe luhatshmërisë së tregjeve
të mallrave e shërbimeve dhe atyre financiare; zgjerojnë dhe gërshetojnë
natyrën e goditjeve dhe i vendosin autoritetet përballë fenomeneve të
reja të paevidentuara më parë.
Këto zhvillime e bëjnë më të vështirë miradministrimin e politikave
monetare e të stabilitetit financiar. Rrjedhimisht, është e nevojshme
që kërkimi shkencor të hulumtojë e të propozojë zgjidhje të reja dhe
modele teorike e empirike më efikase për implementimin e politikave
nga bankat qendrore, të vlerësojë efektet e politikave të adaptuara,
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si dhe të ndjekë me kujdes efektet anësore në ekonomi apo sistemin
financiar që potencialisht mund të shoqërojnë këto politika.
Bankingu qendror, për shkak të
politikave monetare të pandodhura
“... është e nevojshme
më parë, gjendet praktikisht në territore
që kërkimi shkencor të
të pashkelura dhe është e nevojshme
hulumtojë e të propozojë
të vlerësohet se si ekonomia reagon
zgjidhje të reja dhe modele
ndaj goditjeve në këto kushte. Banka
teorike e empirike më
e Shqipërisë ka interes në identifikimin
e goditjeve potenciale dhe modelimin
efikase për implementimin
e tyre për të garantuar zgjidhjen
e politikave nga bankat
optimale në terma të çmimeve,
qendrore”.
aktivitetit ekonomik, punësimit dhe
shëndetit të sistemit financiar. Prandaj
ju ftoj të diskutojmë me transparencë e në detaje të gjitha materialet që
do të prezantohen gjatë këtyre dy ditëve. Kjo do të na shërbente për
të diskutuar e përmirësuar materialet e paraqitura dhe për të vlerësuar
efektshmërinë e tyre për vendimmarrjen e BSH-së.
Banka e Shqipërisë vlerëson se
aktualisht ekonomia dhe sistemi
“Banka e Shqipërisë ka
financiar paraqiten të shëndetshëm
interes në identifikimin e
dhe në përputhje me pritshmëritë
goditjeve potenciale dhe
e parashikimet ekonomike që ne
modelimin e tyre për të
bëjmë. Treguesit aktualë të çmimeve
garantuar zgjidhjen optimale
dhe rritjes ekonomike nuk janë ende
në terma të çmimeve,
në ekuilibrat e tyre afatgjatë, por
njëkohësisht nuk paraqesin surpriza që
aktivitetit ekonomik,
kërkojnë vëmendje të menjëhershme të
punësimit dhe shëndetit të
Bankës së Shqipërisë dhe ndryshimin
sistemit financiar.”
e politikave të saj monetare e të
stabilitetit financiar. Ato janë në
përputhje me pritshmëritë dhe shërbehen shumë mirë nga kursi aktual i
vendimmarrjes së institucionit.
Konkretisht, çmimet e konsumit, të cilat përbëjnë dhe objektivin kryesor
të politikës monetare, janë kthyer në trajektoren rritëse dhe pritet që
në të ardhmen të afrohen gjithmonë e më shumë drejt objektivit prej
3%. Aktiviteti ekonomik mbetet i qëndrueshëm në shifra pozitive, duke
shfaqur një tendencë të lehtë rritjeje dhe pritet të shfaqet njësoj edhe në
të ardhmen.
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Megjithatë, në vlerësimin tonë, shifrat aktuale mbeten larg kushteve
optimale dhe ka vend për përmirësim të mëtejshëm si në normën e
inflacionit, ashtu dhe në aktivitetin ekonomik. Ne gjykojmë gjithashtu
se ka vend për një rritje më të shpejtë të kreditimit dhe ekspansionit
monetar, por kjo mbetet e ndikuar nga situata e bilanceve të sektorit
privat dhe sistemit bankar. Rënia e normave të interesit është përçuar në
të gjitha segmentet e tregut financiar, duke ndikuar në uljen e kostos së
kredive ekzistuese dhe duke mundësuar investime në projekte të reja.
Përçimi i vendimmarrjes së politikës monetare ka ndihmuar sadopak në
zbutjen e efekteve negative dhe në përmirësimin e bilanceve të familjeve
dhe bizneseve. Gjithashtu, vlen të theksohet se gjatë kësaj kohe është
vënë re një rritje e kreditimit në monedhën vendase që në vetvete përbën
një arritje për transmetimin e politikës monetare dhe shëndetin e sistemit
financiar e atë të sektorit privat.
Mbi të gjitha, vendimmarrja e politikës monetare ka ndihmuar ekonominë
duke mos shkaktuar ndikime negative në treguesit e shëndetit bankar.
Politikat monetare lehtësuese kanë potencialisht efekte anësore negative,
të cilat nuk janë materializuar, si pasojë e administrimit të kujdesshëm
të ndërhyrjeve në masë dhe në kohë të politikës monetare. Ruajtja e një
sistemi të shëndetshëm është në fokus të veçantë të punës së përditshme
dhe çdo vendim i Bankës merr në konsideratë edhe implikimet mbi
sistemin bankar në vend.
Në perspektivë, goditjet afatshkurtra të së shkuarës janë kthyer në ekuilibra
të qëndrueshëm në afatin e mesëm dhe politikat jotradicionale, të cilat
po kthehen në mjete konvencionale të politikëbërjes nga partnerët tanë,
kanë nxitur një sjellje të re ndërmjet agjentëve ekonomikë e financiarë.
Këto ndryshime ndikojnë mbi aftësinë e Bankës së Shqipërisë për të
stimuluar ekonominë e për të zbutur efektet e goditjeve ekonomike gjatë
vështirësive që mund të lindin në të ardhmen. Mbetet për t’u vlerësuar
nga studimet nëse po përjetojmë një ekuilibër të ri apo ka probleme të
tjera në transmetimin e politikave lehtësuese dhe nëse qëndrueshmëria
dhe reagimi ndaj goditjeve mbetet si në periudhat para krizës.
Ndërkohë, proceset rregullatore e axhustuese që po shoqërojnë
vendimmarrjen e politikës monetare (dhe sidomos ato që do të pasojnë
kthimin në normalitetin e të shkuarës) mund të nxisin goditje të përkohshme
me efekte si në ekonominë evropiane, ashtu edhe në ekonomitë e vogla
të lidhura me të. Është përsëri detyrë e kërkimit shkencor të hetojë e
analizojë goditjet potenciale e t’i modelojë ato në kuadrin e modeleve
ku bazohet vendimmarrja e bankës qendrore. Kjo situatë nuk është unike
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për Shqipërinë, por është një problematikë globale. Prandaj jemi të
lumtur të kemi pjesëmarrës nga të gjitha rajonet, të cilët me kërkimin e
tyre do të sjellin eksperienca të reja nga të cilat do të përfitojmë jo vetëm
prej konkluzioneve të studimeve, por edhe prej metodologjive të kërkimit
që janë përdorur.
Fatmirësisht, temat që do të diskutohen prekin të gjithë spektrin e interesit
të bankës qendrore dhe do të pasurojnë përvojën tonë me gjykimin dhe
fokusin e kërkimit tuaj shkencor. Uroj që dhe eksperienca e Bankës së
Shqipërisë të jetë interesante për ju dhe të sjellë informacion të vlefshëm
për kërkimin tuaj shkencor aktual dhe në të ardhmen.
I jam mjaft mirënjohës bankave qendrore të rajonit dhe atyre evropiane,
që vlerësojnë lart Workshop-in tonë të kërkimit shkencor dhe që
kontribuojnë në ngritjen e reputacionit të tij me pjesëmarrjen e tyre.
Në përfundim, dëshiroj t’ju uroj punë të mbarë gjatë këtyre dy ditëve të
Workshop-it dhe shpresoj të shihemi përsëri në aktivitetet e ardhshme të
Bankës së Shqipërisë.
Ju faleminderit!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË
KONFERENCËN PËR SHTYP PËR ANALIZËN
E PUNËS SË BANKËS SË SHQIPËRISË PËR
VITIN 2016 DHE PRIORITETET E SAJ PËR
VITIN 2017
- 21 dhjetor 2016 -

Të nderuar përfaqësues të medias,
Meqenëse kjo konferencë për shtyp është njëkohësisht edhe e fundit
për vitin 2016, do të dëshiroja që shkurtimisht t’ju njoh, ju dhe gjithë
publikun shqiptar, me disa nga momentet kryesore të punës së Bankës
së Shqipërisë gjatë vitit që po mbyllim.
AKTIVITETI VENDIMMARRËS
Veprimtaria e Këshillit Mbikëqyrës për vitin 2016 është ushtruar
në përputhje me kompetencat e përcaktuara në Ligjin për Bankën e
Shqipërisë dhe në aktet nënligjore.
Gjatë vitit 2016, Këshilli Mbikëqyrës zhvilloi 15 mbledhje të zakonshme.
Tetë prej këtyre mbledhjeve i janë dedikuar vendimmarrjes së politikës
monetare, të ndara në katër mbledhje tremujore dhe katër mbledhje
mujore të ndërmjetme. Katër mbledhje të tjera janë përqendruar në
çështjet e mbikëqyrjes bankare dhe të stabilitetit financiar, ndërsa pjesa
tjetër i është kushtuar vendimmarrjes mbi çështje specifike, me rëndësi
për punën e institucionit.
Këshilli Mbikëqyrës ka miratuar 130 vendime, rregullore dhe udhëzime
me zbatim të përgjithshëm, prej të cilëve, 78 akte të miratuara për herë
të parë dhe 52 ndryshime ose plotësime aktesh ekzistuese.
Ndër vendimet e marra do të veçonim:
a) Miratimin, për herë të parë, të Politikës për Administrimin e
Rrezikut Operacional në nivel institucioni dhe krijimin e Njësisë për
Administrimin e Rrezikut Operacional.
b) Ngritjen dhe funksionimin e komiteteve dhe njësive të specializuara,
të cilat mundësojnë përmirësimin e administrimit dhe kontrollit të
vlerave financiare dhe të aseteve fizike të Bankës.
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Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka përmbushur
në kohë dhe me transparencë detyrimin ligjor për llogaridhënie në
Kuvendin e Shqipërisë, ndërkohë që Kryetari i tij, Guvernatori i Bankës
së Shqipërisë, ka marrë pjesë në dëgjesa për çështje specifike të
kërkuara nga Komisionet Parlamentare.
Një rëndësi të veçantë në punën e tij, Këshilli Mbikëqyrës, i ka kushtuar
raporteve të Auditorit të Jashtëm, të Inspektorit të Përgjithshëm, si dhe të
Kontrollit të Lartë të Shtetit. Në të gjitha rastet, këto raporte janë shqyrtuar
nga Komiteti i Auditimit, i cili ka bërë me dije Këshillin Mbikëqyrës në
lidhje me rekomandimet e lëna dhe statusin e realizimit të tyre.
POLITIKA MONETARE GJATË VITIT 2016
Shkurtimisht do të doja të nënvizoja edhe njëherë se ekonomia shqiptare,
pavarësisht situatës sfiduese në partnerët kryesorë, ka shfaqur shenja
të qarta përmirësimi gjatë gjithë vitit 2016. Pa dyshim, politika jonë
monetare stimuluese ka luajtur rol parësor në këtë drejtim.

“Banka e Shqipërisë
vlerëson se politika
monetare, e ideuar dhe e
zbatuar prej saj, ka dhënë
një kontribut të qenësishëm
në mbështetjen e zhvillimit
të qëndrueshëm dhe
afatgjatë të vendit.”

Ndërhyrjet tona - nëpërmjet reduktimit
të normës bazë të interesit, furnizimit
të tregut financiar me likuiditet, apo
orientimit të pritjeve për të ardhmen
- kanë qenë në kohën dhe me
intensitetin e duhur. Ato shërbyen për
qetësimin e presioneve në tregjet
financiare, mundësuan uljen e kostove
të financimit në nivele minimale
historike, kontribuan në përshpejtimin
e gjallërimit të aktivitetit ekonomik, si
dhe ndikuan në kthimin e trajektores së
inflacionit në drejtimin e synuar.

Në këtë mënyrë, Banka e Shqipërisë vlerëson se politika monetare, e
ideuar dhe e zbatuar prej saj, ka dhënë një kontribut të qenësishëm në
mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe afatgjatë të vendit.
SEKTORI BANKAR DHE STABILITETI I TIJ
Gjatë vitit 2016, sektori bankar ka vijuar të zgjerojë aktivitetin e tij,
ndërkohë që treguesit e likuiditetit dhe kapitalizimit mbeten në nivele të
larta dhe rezultati financiar paraqitet pozitiv.
Këtu dëshiroj të theksoj se, në sajë të zbatimit konseguent të planit të
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masave për reduktimin e kredive
me probleme, niveli i kredive me
probleme paraqitet i kontrolluar dhe
mbulimi i rrezikut të kredisë përmes
provigjionimit vlerësohet i kënaqshëm.
Në një masë të madhe, kjo ecuri
pasqyron punën tonë të kujdesshme
në drejtim të mbikëqyrjes bankare.
Paralelisht me të, Banka e Shqipërisë
ka përmirësuar më tej kuadrin ligjor
dhe rregullativ.

“Në sajë të zbatimit
konseguent të planit të
masave për reduktimin e
kredive me probleme, niveli
i kredive me probleme
paraqitet i kontrolluar dhe
mbulimi i rrezikut të kredisë
përmes provigjionimit
vlerësohet i kënaqshëm.”

Më lejoni të identifikoj disa nga
drejtimet kryesore të punës sonë në
këtë fushë gjatë vitit 2016.

Plani ndërinstitucional për reduktimin e kredive me probleme
Plani ndërinstitucional, i ideuar që në vitin 2015, mori formë të plotë në
vitin që po mbyllim.
Së pari, nëpërmjet miratimit nga Këshilli Mbikëqyrës të ndryshimeve
rregullatore, tashmë janë qartësuar më shumë kriteret dhe procedurat e
nxjerrjes së kredive të humbura jashtë bilancit të bankave, si dhe të trajtimit
të pronave të patundshme të marra në pronësi. Këto ndryshime rregullative
lehtësojnë krijimin e një tregu funksional të kredive me probleme, si dhe
evidentimin më të shpejtë të informacionit në Regjistrin e Kredive.
Së dyti, miratimi nga Kuvendi i Shqipërisë i paketës ligjore, që lidhej,
ndërmjet të tjerash, me falimentimin dhe proceset përmbaruese, plotësoi
dhe kolonën e dytë dhe më të rëndësishme të këtij plani.
Banka e Shqipërisë vlerëson se efektet e ndryshimeve ligjore, përvoja
e fituar nga bankat, nxjerrja e kredive të humbura jashtë bilanceve
të bankave si edhe gjallërimi i mëtejshëm i ekonomisë, do të krijojnë
stimuj për një ulje graduale dhe të qëndrueshme të nivelit të kredive me
probleme gjatë vitit 2017.

Projektligji “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme
në banka në Republikën e Shqipërisë”
Ky projektligj synon mbrojtjen e interesit të publikut në rastin e një situate
të stresuar të sektorit financiar, duke shmangur përdorimin e parave
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të taksapaguesve. Kjo realizohet përmes ndryshimeve strukturore, të
detyrueshme dhe paraprake, si dhe krijimit të një fondi me kontributet e
vetë institucioneve financiare, me të vetmin qëllim: mbulimin e nevojave
për financim në rast krize.
Dëshiroj të theksoj se kjo është një masë parandaluese, e cila forcon më
tej rrjetet e sigurisë në Shqipëri.

Ligji “Për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre”
Në përpjekje për një rregullim më adekuat të shoqërive të kursim-kreditit,
gjatë vitit 2016 u bë i mundur miratimi nga ana e Kuvendit të Ligjit të ri
“Për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre”.
Ligji i ri sjell një rregullim të plotë të veprimtarisë së një shoqërie të
kursim-kreditit, duke filluar nga momenti i themelimit dhe i licencimit, e
deri në momentin e shpërndarjes e likuidimit të saj. Në zbatim të ligjit,
Banka e Shqipërisë rishikoi në tërësi aktet nënligjore të cilat rregullonin
funksionimin e shoqërive të kursim-kreditit dhe unioneve të tyre.
AKTIVITETE TË TJERA
Rëndësi të veçantë i kemi kushtuar edhe administrimit financiar dhe
material të institucionit. Për herë të parë, në muajin mars 2016,
mundësuam përgatitjen dhe miratimin e pasqyrave financiare të Bankës
së Shqipërisë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit
Financiar.
Përgjatë gjithë vitit të kaluar, kemi vijuar të mbështesim dhe të
promovojmë përdorimin e instrumenteve elektronike të pagesave.
Në kuadër të funksionimit të Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave
dhe bashkëpunimit me Bankën Botërore, në fushën e pagesave janë
ndërmarrë projekte, të cilat synojnë nxitjen e përdorimit të instrumenteve
moderne dhe rritjen e përfshirjes financiare të popullatës, me qëllim
reduktimin e përdorimit të parasë cash në ekonomi.
Po kështu, Banka e Shqipërisë ka intensifikuar punën për përafrimin
metodologjik të statistikave financiare me standardet ndërkombëtare
dhe harmonizimin e tyre me ato të Bashkimit Evropian.
Gjatë vitit 2016, kuadri rregullator i emisionit të parasë dhe administrimit
të vlerave monetare është pasuruar më tej, nëpërmjet miratimit të gjashtë
rregulloreve të reja, pesë udhëzimeve dhe katër manualeve me karakter
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normativ. Përtej administrimit më efektiv të proceseve të punës në aktivitetin
e cash-it, qëllimi final ka qenë minimizimi i rreziqeve operacionale.
Kërkimi shkencor gjatë vitit 2016 ka dhënë ndihmesën e tij në procesin
vendimmarrës të Bankës së Shqipërisë. Puna jonë kërkimore është
diskutuar gjerësisht në aktivitete shkencore, të cilat kanë ngjallur interes
jo vetëm te vendimmarrësit por edhe te publiku.
Në fushën e teknologjisë së informacionit, viti 2016 do të përmendet për
automatizimin e proceseve, ku vlen të theksojmë në veçanti integrimin e
plotë të degëve të Bankës së Shqipërisë, në sistemet qendrore të institucionit.
Një aspekt tjetër i punës sonë është edhe edukimi financiar i publikut.
Për vitin 2016, aktivitetet në fushën e edukimit ekonomiko-financiar kanë
përfshirë rreth 21 institucione dhe 13,000 fëmijë, të rinj dhe mësues të
vendit, ndërsa Muzeu i Bankës së Shqipërisë ka pritur rreth 1900 vizitorë.
•

Në përfundim

Do të doja të nënvizoja se Banka e Shqipërisë është e përgatitur për
të hyrë në një vit tjetër sfidues. Me kënaqësi, vlerësoj se Banka e
Shqipërisë zotëron potencialin e duhur për të kontribuar në përmbushjen
e objektivave themelorë, për gjallërimin e mëtejshëm të ekonomisë,
kontrollin e çmimeve dhe garantimin e stabilitetit financiar. Banka e
Shqipërisë do të vazhdojë të jetë një partner serioz, transparent dhe
plotësisht i përgjegjshëm në përmbushjen e të gjitha detyrimeve ligjore.
Në mbyllje të kësaj deklarate, dëshiroj të bëj një falënderim të veçantë për
të gjithë ju, përfaqësuesit e medias, për kohën, vëmendjen dhe rëndësinë
që i keni dhënë të gjitha komunikimeve tona për shtyp. Hapësira që ju i
keni dedikuar deklaratave tona i ka shërbyer shpërndarjes së mesazheve të
Bankës së Shqipërisë për agjentët ekonomikë dhe publikun e gjerë.
Ndaj, në emër edhe të Këshillit Mbikëqyrës, ju falënderoj për këtë rol të
çmuar!

“Banka e Shqipërisë zotëron potencialin e duhur për të kontribuar në
përmbushjen e objektivave themelorë, për gjallërimin e mëtejshëm të
ekonomisë, kontrollin e çmimeve dhe garantimin e stabilitetit financiar.”
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KAPITULLI V
INTERVISTA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervistë e Guvernatorit Sejko për Top Channel, 14 janar 2016
Intervistë e Guvernatorit Sejko për emisionin “Top Story”, Top Channel, 1 mars 2016
Intervistë e Guvernatorit Sejko për televizionin Abc News, 16 mars 2016
Intervistë e Guvernatorit Sejko për Zërin e Amerikës, 20 prill 2016
Intervistë e Guvernatorit Sejko dhënë për revistën “Monitor”, 23 maj 2016
Intervistë e Guvernatorit Sejko për emisionin “Kapital”, Vizion Plus, 27 maj 2016
Intervistë e Guvernatorit Sejko për emisionin “Ekopolitikë”, Ora News, 14 korrik 2016
  Intervistë e Guvernatorit Sejko për televizionin Top Channel, 7 dhjetor 2016
Intervistë e Guvernatorit Sejko për Radio Televizionin Shqiptar, 24 dhjetor 2016
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INTERVISTË E GUVERNATORIT SEJKO
PËR TOP CHANNEL
- 14 janar 2016 -

TCH: Sapo kemi lënë pas një vit të vështirë për ekonominë. Cilat janë
pritshmëritë? A do të jetë 2016-ta një vit më i mirë për ekonominë,
biznesin dhe individin?
Guvernatori: Viti 2015 ka qenë një vit i vështirë, por në vlerësimet
11-mujore të muajit nëntor, shohim se 2015 ka pasur disa rezultate
pozitive. Pa hyrë në detaje shifrash, presim që viti 2015 të ketë nivelin
e rritjes së PBB-së prej 2.7%, sa ç’ka qenë parashikimi i Bankës së
Shqipërisë, por edhe i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për vitin 2016
kemi një pritshmëri pozitive. Presim një rritje ekonomike mbi nivelin 3%.
Kjo do të vijë nga rritja e kërkesës dhe e konsumit të brendshëm, por
edhe nga rritja e nivelit të investimeve të huaja. Në vitin 2015 kemi
pasur një rritje të nivelit të investimeve të huaja dhe presim të njëjtën
gjë edhe për 2016-ën. Përmirësim presim gjithashtu edhe nga rritja e
mbështetjes me financim, me kredi, nga ana e bankave të nivelit të dytë.
Grafik 28. Ecuria e të ardhurave parësore nga investimet
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Investime direkte

Investime të tjera
Burimi: Departamenti i Statistikave Financiare

TCH: Banka e Shqipërisë është e angazhuar në një seri lehtësimi të
politikës monetare. Keni ulur normën bazë të interesit 14 herë me
radhë dhe rezultatet kanë qenë deri diku të diskutueshme. A jeni duke
shqyrtuar forma të tjera lehtësimi të politikës monetare përtej atyre
tradicionale?
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Guvernatori:
Politika
monetare
lehtësuese e Bankës së Shqipërisë ka
“Ne si Bankë e Shqipërisë,
dhënë efektet e saj. Ulja e normës
në mënyrë të vazhdueshme
së interesit ka ndikuar në rritjen e
marrim në analizë dhe
portofolit të kredisë, por pritshmëritë
studiojmë të gjitha
tona janë më ambicioze. Kërkesa
mënyrat
dhe format e tjera
jonë është për një rritje ekonomike
alternative
për nxitjen e
më të lartë se ajo e parashikuar, në
mundshme dhe formën e
mënyrë që edhe individët dhe bizneset
investimit, për gjallërimin e
ta ndjejnë efektin e kësaj rritjeje. Ne
ekonomisë.”
si Bankë e Shqipërisë, në mënyrë të
vazhdueshme marrim në analizë dhe
studiojmë të gjitha mënyrat dhe format
e tjera alternative për nxitjen e mundshme dhe formën e investimit, për
gjallërimin e ekonomisë. Një nga këto forma është edhe lehtësimi sasior.
Lehtësimi sasior për herë të parë është aplikuar nga Banka Qendrore
Amerikane. Ne kemi një situatë më specifike pasi bankat kanë tepricë
likuiditeti, pra nuk kanë nevojë për likuiditet. Sfida është për ta transferuar
këtë likuiditet nga sektori financiar në ekonomi. Nuk kemi dalë akoma
me përfundime, por jemi duke bërë analiza. Është herët për të dhënë
përfundime. Në momentin që do të gjykojmë se do të jetë e nevojshme
të ndërhyhet, qoftë me lehtësim sasior (që unë e shikoj pak më të
komplikuar sepse nuk ka nevojë), qoftë me mekanizma ose instrumente
të tjera përmes mekanizmave financiarë për të mbështetur kreditimin dhe
investimet, kjo do të bëhet publike.
TCH: Kjo do të thotë që një opsion janë skemat e targetuara të
kreditimit?
Guvernatori: Të gjitha opsionet janë në analizë, përfshirë edhe skemat e
targetuara të kreditimit. Sigurisht që një nga synimet kryesore është rritja
e kreditimit. Paralelisht, ne monitorojmë edhe zhvillimin e ekonomisë.
Nëse do të kemi një ecuri të mirë të ekonomisë, një ecuri ose rritje të
kreditimit nga ana e bankave, nuk do të jetë e nevojshme që të bëjmë
ndërhyrje. Nëse do të shohim që rritja ekonomike dhe kreditimi nuk ecin
sipas parashikimit, atëherë ndërhyrja do të jetë e nevojshme.
TCH: Së bashku me Qeverinë, ju keni hartuar një plan për reduktimin
e kredive të këqija. Si është duke ecur ky plan dhe çfarë parashikoni
më tej?
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Guvernatori: Ky plan masash ka dhënë efekte. Unë jam i kënaqur të
them që rënia e kredive me probleme në fund të vitit ishte nga niveli 25%
në nivelin 20% dhe ne presim një rënie të vazhdueshme të kredive me
probleme si rezultat i planit të masave. Ky plan masash ka konsistuar
në fshirjen e kredive nga bilanci, por gjithashtu konsiston edhe në
ristrukturimin e portofoleve që kanë projekte pozitive dhe optimiste për të
ardhmen. Ne, së bashku me bankat e nivelit të dytë, jemi të orientuar drejt
negocimeve dhe marrëveshjeve të shëndetshme të biznesit. Synojmë ato
biznese që kanë projeksione pozitive dhe meritojnë të ristrukturohen dhe
të mbështeten për të ardhmen. Sikurse duhen rivlerësuar nga bankat e
nivelit të dytë me monitorimin e Bankës së Shqipërisë, edhe ato biznese
që nuk kanë më shpresë dhe që nuk kanë të ardhme dhe që është në
të mirën e tyre të ndalojnë politikën e humbjeve të mëtejshme. Natyrisht
që edhe kjo do të dojë kohën e saj. Ajo që ne shohim dhe gjykojmë
pozitive është se ky plan masash po jep efekt dhe pritshmëritë janë që
efekti të jetë pozitiv edhe në vitin 2016.
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INTERVISTË E GUVERNATORIT SEJKO
PËR EMISIONIN "TOP STORY", TOP
CHANNEL
- 01 mars 2016 -

Sokol Balla: Jeni në përvjetorin e parë në krye të Bankës së Shqipërisë,
çfarë ka ndryshuar në një vit?
Guvernatori Sejko: Shumë gjëra kanë ndryshuar sidomos në aspektin
e qeverisjes. Banka e Shqipërisë (BSh) është krijuar pas rënies së
komunizmit dhe pasi kaloi një periudhë tranzicioni, është konsoliduar
dhe forcuar. Ngjarja e vjedhjes së Thesarit tronditi themelet e besimit,
por unë pata fatin që të isha Guvernator fill pas ngjarjes. U desh që të
adresoja problematikat që kishin të bënin me Thesarin, përmirësimin e
qeverisjes, kontrollit të brendshëm. Dua të theksoj që BSh, në funksionet
e saj kryesore ka qenë konstante në drejtim të përmirësimit.
Sokol Balla: Skandali që e përfshiu është më i madhi, ose nga më të
mëdhenjtë në Shqipëri. T'i rikthehemi shtatorit 2014 dhe arrestimit të
ish-guvernatorit, ç'ndjetë në ato momente si bankier që jeni dhe a e
prisnit që të bëheshit guvernator?
Guvernatori Sejko: Nuk më shkoi ndërmend që do ta zë unë atë vend.
Ajo që ndjeva ishte një tronditje pasi BSh është banka më e lartë në
vend dhe ne bankierët jemi të ndjeshëm ndaj çdo ngjarjeje që ka lidhje
me sistemin financiar.
Sokol Balla: A pati kjo ngjarje ndikim tek sistemi bankar?
Guvernatori Sejko: De facto jo, por pati ndikim psikologjik në gjithë
sistemin financiar.
Sokol Balla: Fullani tashmë është i pafajshëm dhe kërkon dëmshpërblim
për largimin nga puna, mendoni që po bën gjënë e duhur dhe cila
është përgjegjësia e tij këtu?
Guvernatori Sejko: Procesi ka përfunduar dhe e kanë vlerësuar organet
e hetimit dhe gjykatat. Është e drejtë e çdo qytetari për të kërkuar të
drejtën legjitime qoftë morale, qoftë materiale.
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Sokol Balla: Në momentin që u dekretuat, ishit i panjohur. Njiheshit
në rrethet bankare si drejtues i një banke të nivelit të dytë, por si kaloi
emri juaj nga banka tek tryeza e politikës, apo direkt tek Presidenti?
Guvernatori Sejko: Shkoi direkt nëpërmjet aplikimit që bëra. Diskutimi
për emërimin lindi pas shkarkimit të Fullanit. Pati një deklaratë të
kryeministrit Rama, ku tha se Guvernatori i ri do të ishte nga radhët
e sistemit bankar dhe financiar. Mesa mbaj mend shumë bankierë të
vjetër, midis tyre dhe unë, iu përgjigjën ftesës së Presidentit të Republikës.
U ndjeva i nderuar dhe i privilegjuar kur u dekretova. Mbështetja nga të
gjitha partitë politike më rriti përgjegjësinë dhe dëshirën për të vazhduar
punën në BSh.
Sokol Balla: Megjithatë, ju nuk futeshit për herë të parë në godinën e
BSh-së?
Guvernatori Sejko: Kam nisur karrierën në atë godinë në vitin 1992, si
Përgjegjës i Sektorit të Kredisë në Bankën Kombëtare Tregtare.
Sokol Balla: Ju ra fati që të përuroni godinën e re, meritë për të cilën
ka edhe Fullani...
Guvernatori Sejko: Fullani ka meritë që ndërmori nisjen e projektit për
godinën e re. Kishte shumë vite që diskutonim për rinovimin e godinës,
që prej viteve '93-'94. Ambientet ishin rrënuar në ato përmasa që ishte
shumë e vështirë të punoje. Zgjedhja e projektit ishte një nga gjërat më
të mira që ndodhi.
Sokol Balla: A ishte vendim jo i lehtë të mos e ftonit Fullanin në
ceremoninë e përurimit?
Guvernatori Sejko: Unë kam qenë dy javë në udhëtim dhe nuk jam
marrë me protokollin, por për të qenë korrekt, ish-Guvernatori nuk kishte
marrë ende pafajësinë dhe ai vetë ishte më i përqendruar për të punuar
për të.
Sokol Balla: BSh është institucioni ku të gjithë ne i kemi sytë. E morët në
një hije jo të mirë korrupsioni, abuzimesh financiare dhe hajdutërie, a
reflektohej kjo ditën e parë të detyrës tuaj?
Guvernatori Sejko: Reflektohej. BSh kaloi një situatë jashtëzakonisht të
vështirë dhe imazhi i saj u trondit rëndë gjatë kohës që Fullani nuk ishte
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më prezent. Jemi dëshmitarë kur mediat dhe opinioni publik protestonte në
mënyrë të drejtë për atë që kishte ndodhur. Kur kam nisur punë, kam gjetur
një situatë të rënduar psikologjike. Banka kishte nevojë të merrte frymë dhe
të forconte vetësigurinë. Shumë gjëra ndryshuan. Një ndikim të madh pati
jo vetëm emërimi i Guvernatorit, por edhe plotësimi i Këshillit Mbikëqyrës.
Në vazhdimësi u përpoqëm të rregullonim imazhin e BSh-së.
Sokol Balla: Çfarë masash keni marrë që mos ndodhin më gjëra të
tilla?
Guvernatori Sejko: Janë marrë shumë masa. Duhet theksuar se nuk ka
qenë dështim vetëm i sistemit të kontrollit të brendshëm, kanë dështuar
edhe institucione të tjera në verifikimin e figurës së këtij personi, pasi ai
kishte certifikatë sigurie dhe kishte kaluar edhe filtra të tjerë. Në këtë histori
dështuan sistemet e brendshme të kontrollit, si dhe pati mungesë vigjilence.
Sokol Balla: Kush e jep këtë certifikatë?
Guvernatori Sejko: Këto janë certifikime standarde. Bëhet një filtrim i
të gjithë biografisë së personit, që nga shkolla e mesme, shoqëruar dhe
me shumë deklarata. Institucionet janë SHISH, Ministria e Brendshme
etj. Rasti i vjedhjes nuk ka ndodhur vetëm tek ne. Kjo ka ndodhur edhe
në Francë, Angli. E keqja këtu tek ne është që ngjarja ka vazhduar për
shumë kohë. Megjithatë, nuk jam organ hetimi.
Sokol Balla: Ju keni bërë një auditim besoj, si është gjendja?
Guvernatori Sejko: Ne kemi bërë
“Që nga nisja e 2015më shumë se një auditim. Kemi bërë
ës jemi përpjekur të
ndryshime rrënjësore. Që nga nisja e
përmirësojmë sistemet e
2015-ës jemi përpjekur të përmirësojmë
sistemet e kontrollit të brendshëm,
kontrollit të brendshëm,
të kryejmë ndryshime radikale në
të kryejmë ndryshime
të gjithë elementet monitoruese dhe
radikale në të gjithë
parandaluese. Kemi marrë përvojën
elementet monitoruese dhe
e Bankës së Francës. Kur ajo pa
parandaluese.”
elementet tona të sigurisë, vlerësoi se
në disa elemente ne qemë edhe më të
modernizuar se ata. Kjo tregon që faktori njeri është element kyç.
Sokol Balla: Tashmë ka kaluar 1 vit e gjysmë, a mund t'i besohet sot
BSh-së?
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Guvernatori Sejko: Në mënyrë absolute mund t'i besohet dhe për shumë
arsye. Përmenda masat që kemi marrë për ruajtjen e Thesarit, por BSh
është një koncept më i gjerë dhe me shumë elemente të tjera. Është një
nga institucionet më të mira të shtetit shqiptar. Kjo është vlerësuar edhe
nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe kompanitë botërore si
FMN, S&P dhe Banka Botërore. BSh është institucioni më i vlerësuar dhe
kjo ka ardhur si rezultat i punës së ekspertëve dhe gjithë stafit të BSh-së.
Sokol Balla: Keni ulur 2 herë normat e interesit dhe kjo s'është shenjë
e mirë për ekonominë...
Guvernatori Sejko: Kemi ushtruar rolin tonë që të stimulojmë rritjen
ekonomike dhe atë të mirëqenies së qytetarëve. Është një instrument që
përdoret kudo. Jemi përpjekur që përmes politikës tonë monetare të ulim
normat e interesit. E rëndësishme është që politika monetare ka dhënë
efektet e veta pasi kemi parë një rritje të kreditimit në lekë në raport me
kredinë në valutë. Sot, 43% e portofolit të kredisë është në lekë. Politika
monetare synon nxitjen e kreditimit, të investimeve dhe të konsumit.
Sokol Balla: Po shkoni drejt vlerave negative të interesit, kjo synon që
bankat e nivelit të dytë të marrin paratë dhe të shtojnë mundësitë që
këto para të kreditohen tek biznesi dhe individët. Sa mendoni që do
të kenë efekt këto masa?
Guvernatori Sejko: Ulja e normave të interesit është bërë për t’i
standardizuar këto norma me ato të Bankës Qendrore Evropiane dhe
nuk ka pasur si qëllim vetëm stimulimin e kreditimit në euro. Sigurisht,
kjo do të ndikojë dhe në riorientimin e depozitave në euro, por qëllimi
ynë kryesor është që me politikën monetare stimuluese të stimulojmë
kreditimin për investime si në lekë, por edhe në euro. Ulja e normave
të interesit për lekun ka bërë që të rritet kredia për monedhën vendase.
Sokol Balla: Tendenca e kreditimit në lekë ka një simbolikë. Forcimin
e imazhit?
Guvernatori Sejko: Kjo është vetëm njëra anë. Leku është një monedhë
e qëndrueshme nëse shohim historinë e këmbimit ndër vite. Shumë kolegë
habiten me këtë. Ka pasur një rast, në 2008-ën, ku ndodhi një zhvlerësim
si pasojë e nisjes së krizës, por në vazhdim ka ruajtur qëndrueshmërinë.
Sokol Balla: Duket se shqiptarët preferojnë euron, pse duhet të
përpiqemi të marrim kredi në lekë?
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Guvernatori Sejko: Nëse të ardhurat janë në lekë, shmanget humbja
nga kursi i këmbimit dhe ndërkohë normat e interesit të kredisë janë
barazuar. Remitancat kanë bërë që leku të ruajë qëndrueshmërinë; kjo
edhe për shkak të ofertës së madhe të monedhës së huaj. Por remitancat
kanë rënë, ndaj ekonomia shqiptare duhet të riorientohet drejt prodhimit
dhe eksporteve.
Grafik 29. Dërgesat e emigrantëve (flukse neto, në milionë euro)
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Sokol Balla: Shohim rritjen ekonomike nga 2005 deri në 2015, me
kulmin e arritur në 2007-2008 me surplusin për shkak të luftës kundër
informalitetit dhe vendosjen e taksës së sheshtë. Grafiku më pas vjen
në rënie, për të arritur në 2013-n me rritjen më të vogël, ndërsa me
kalimin e viteve me rritje deri në atë të vitit të kaluar prej 2,7%. Po të
shohim shifrën e depozitave të shqiptarëve, kanë një rritje prej 130
mln eurosh, por ky shtim nuk tregon për ekonominë e mirë, pasi nuk
shpenzohen...
Guvernatori Sejko: Sigurisht që nuk është shenjë e mirë dhe nuk tregon
konsumin e duhur. Ka një tendencë kursimi. Fjala krizë mund të jetë e
rëndë, por stanjacioni ekonomik dhe pasiguria janë një tjetër gjë e
rrezikshme. Kur niveli i konsumit bie, njerëzit hezitojnë të shpenzojnë.
Nëse bie konsumi, bie kërkesa për mallra të ndryshme, bie edhe
prodhimi, kështu që nis edhe rënia ekonomike. Ne si BSh kemi në dorë
një prej instrumenteve, normën bazë të interesit, ndërkohë që ndikon
edhe klima e përgjithshme ekonomike.
Sokol Balla: Kriza botërore ekonomike, e cila është ndër më të gjatat,
edhe rikuperimin e presim në një periudhë të gjatë.
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Guvernatori Sejko: Edhe krizat e tjera kanë qenë të thella, por rikuperimi
ka qenë më i shpejtë. Kjo krizë është e para që kalon në një periudhë
paqeje, pa pasur një luftë përpara apo pas. Krizat kanë natyrat e tyre
specifike, këto të fundit janë pasojë e luftës së ftohtë në disa aspekte,
por jo si pasojë e luftës me armë. Në Eurozonë janë ndërmarrë shumë
reforma strukturore, duke shfaqur elementet e para të ringritjes, ndryshe
nga SHBA-të ku ka pasur shenja më të shpejta.
Sokol Balla: Kemi pasur një rritje më të lartë sesa rajoni dhe i gjithë
Mesdheu.
Guvernatori Sejko: Po, kemi pasur rritje prej sektorit të ndërtimit dhe
ato që kanë lidhje me të. Kemi pasur një rritje rreth 8% dhe duke mos
qenë të integruar me tregjet ndërkombëtare, menduam se ekonomia
jonë nuk do të prekej. Në shumë konferenca, specialistë dhe ekspertë
na kishin thënë se efektet do t’i kishim shumë kohë më vonë sesa vendet
e zhvilluara. Kriza sigurisht që na goditi, por fati i madh është që
Shqipëria nuk ra në recesion. I mbijetuam me fat krizës. Niveli më i ulët
i rritjes ekonomike ka qenë prej 1,1% në vitin 2013, duke vijuar më pas
me rritje graduale. Në vitin aktual 2016 parashikojmë të kemi një rritje
më të lartë se 2.7% e vitit të kaluar, teksa trendi i rritjes ka rëndësi sepse
jep direktivat se në cilin drejtim po shkojmë. Megjithatë, drejtimi i duhur
nuk është i lehtë.
Sokol Balla: Po më ngjani me Sekretarin Kerry...
Guvernatori Sejko: Kjo rritje nuk është e lehtë, por ka nevojë të
ndihmohet nga reformat e vazhdueshme strukturore. Ato të mos mbeten
thjesht si slogan, por të performohen seriozisht. Do të përpiqemi të
rikthejmë ekonominë në ekuilibër.
Sokol Balla: Kemi pasur rritje të kredive të këqija, apo të atyre që
janë marrë dhe që nuk është mundur të kthehen. Kemi pasur një sasi
kolaterali të grumbulluar nga bankat. Sa duhet të jetë niveli i këtyre
kredive, që ekonomia të marrë frymë lirshëm?
Guvernatori Sejko: Kreditë me probleme duhet të jenë zero, por kjo
është utopike. Sa më të ulëta të jenë aq më mirë. Së bashku me Serbinë,
kemi qenë dy vendet me nivelin më të lartë të tyre. Kemi pasur një arritje,
duke e ulur nivelin e tyre nga 22,7% në 18,2% në dhjetor të 2015-ës.
Shpresojmë që fundi i këtij viti të na kapë me nivelin e 15%. Kjo do të
shtojë optimizmin e bankave të nivelit të dytë për të kredituar.
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Sokol Balla: Bankat kanë shumë para në gjendje dhe në vend që të
rrisin kreditë, ato investohen në fonde të jashtme.
Guvernatori Sejko: Së pari sepse kemi një kërkesë të dobët dhe
mungesë të projekteve serioze të kreditueshme nga bankat. Ato janë
disi më pesimiste në dhënien e kredive, kur shohin një nivel kaq të lartë
të kredive të këqija. Por, kreditimi varet edhe nga strategjitë e bankave
mëmë të bankave në Shqipëri, të cilat kanë preferuar tkurrjen përpara
ekspansionit.
Sokol Balla: Kjo ulje e kredive, ka ardhur si pasojë e individëve apo
biznesit? Apo të dyja bashkë?
Guvernatori Sejko: Individët kanë paguar më rregullisht. Biznesi i
madh ka qenë më i goditur nga kriza dhe si pasojë ka qenë edhe më
në vështirësi. Pra, ndikimi i biznesit të madh në nivelin e kredive me
probleme ka qenë më i madh. Edhe roli ynë për të përmirësuar disa
kompani të biznesit të madh, bën që të ketë më shumë ndikim në uljen
e kredive të këqija.
Sokol Balla: Sa i përket shëndetit financiar, problem mbeten kreditë
e këqija si dhe vonesat në pagimin e kredive të mëdha. Por kreditë
e këqija mund të ulen edhe më tepër, duke i ristrukturuar si borxhe.
Domethënë t'u jepet më shumë kohë dhe me interesa më të ulëta
bizneseve për të shlyer kreditë e marra. Megjithatë këtu ka dorë edhe
qeveria, veç jush, për të arritur një kompromis për ristrukturimin e
borxhit.
Guvernatori Sejko: Është shumë e qartë, por edhe e komplikuar
njëkohësisht. Por thelbi është pikërisht ajo që ne kërkojmë të arrijmë
në bashkëpunim me bankat e nivelit të dytë. Duam të pikasen klientët
me vështirësi, por që kanë perspektivë për t'u rikuperuar. Grafiku juaj
tregonte gjendjen e stabilitetit financiar në Shqipëri. Kemi kapital të
mjaftueshëm dhe tepricë likuiditeti, që do të thotë se bankat janë të
mirëkapitalizuara dhe të sigurta. Kanë edhe likuiditet për të kredituar
individët apo bizneset. Paraja është në sistemin bankar dhe sfida është
se si ta kthejmë në kreditim për palët e interesuara. Përmes politikës tonë
makroekonomike duam të stimulojmë kreditimin. Duam të kemi rritje dhe
stimulim kreditimi jokonservativ, por produktiv. Nga ana tjetër, duam të
kemi dhe një gjendje sa më të shëndoshë të depozitave, që shumica
janë të individëve. Janë pikërisht këto para që kreditohen për biznesin.
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Sa i përket pyetjes suaj se çfarë kemi bërë për koordinimin midis bankave
dhe biznesit, këtë javë kam thirrur në një takim bankat dhe shoqatat më
të mëdha të biznesit, për të shkëmbyer shqetësimet dhe problematikat
në mënyrë të hapur dhe transparente. Kemi punuar shumë gjatë 2015ës. Pas emërimit si Guvernator kam bërë një takim me bankat dhe me
ish-ministrin Cani dhe Ahmetaj, ku diskutuam problematikat dhe mënyrat
e zgjidhjeve.
Grafik 30. Ecuria e depozitave në sistemin bankar
Ndryshime vjetore të depozitave sipas monedhës (%)
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Sokol Balla: Ligjin e falimentit e dëgjojmë nga qeveria dhe biznesi si
pjesë të reformave strukturore. Çfarë ndikon dhe pse po vonohet?
Guvernatori Sejko: Ligji ndikon në raportet mes autoriteteve kredituese
dhe klientëve. Kemi pasur mospërmbushje të kontratave, ndërkohë që
bankat duhen rigjallëruar dhe nxjerrë nga stanjacioni i kreditimit, duke
çuar drejt falimentit ato kompani që nuk kanë më shpresë jete. Ligji është
një nga ligjet bazë që vendos rregullat e lojës. Biznesi ka disa kërkesa
ndaj bankave, por edhe ai duhet të plotësojë disa detyrime ndaj tyre.
Sokol Balla: A janë vërtet kaq shumë biznese, që nëse hyn në fuqi ligji
për falimentin, realisht të shuhen?
Guvernatori Sejko: Jo nuk është plotësisht kështu. Jo të gjitha kompanitë
janë të dështuara dhe të falimentuara. Jo të gjitha nuk gjenerojnë të
ardhura. Shumica e bizneseve këtu te ne mbështeten te biznese të
tjera, marrin para nga një biznes dhe i shfrytëzojnë ato për biznesin
tjetër. Kjo nuk duhet të ndodhë më, por duhet të mbështetemi te sistemi
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kreditor-huamarrës. Edhe gjykatat në shumicën e rasteve kanë mbajtur
më shumë krahun e huamarrësit, ndaj dhe bankat nuk kanë ekzekutuar
dot kolateralin, dhe kjo ka shtuar pesimizmin e tyre. Duhet t'i japim fund
kësaj dhe të kemi rregulla të qarta. Secila palë duhet të përmbushë
të gjitha detyrat dhe detyrimet e saj. Tendenca jonë nuk është që të
mbështesim bankat kundrejt biznesit, por që të gjitha palët të mbështeten
në mënyrë profesionale, pasi bankat janë edhe konsulente të biznesit.
Ne duhet të ruajmë stabilitetin financiar dhe t'i orientojmë ato drejt një
kreditimi të shëndetshëm.
Sokol Balla: Banka ka thënë se po analizoni mundësinë e hedhjes së
më shumë parave në treg?
Guvernatori Sejko: Ne nuk do të hedhim para të reja në treg.
Pavarësisht se BSh-ja ka si detyrë kryesore prodhimin e parave, ne
nuk po e planifikojmë këtë. Ne mund të riprintojmë kartëmonedha për
të zëvendësuar ato të dëmtuarat, për të rritur cilësinë e tyre, por jo
masën monetare, në mënyrë që të rrisim inflacionin. Inflacioni është nën
3%. Objektivin e BSh-së dhe rritjen e tij nuk mund ta arrijmë përmes
këtij instrumenti. Monedhat që ne kemi në xhepat tanë janë vjetërsuar
realisht. Ndoshta ka ardhur koha që të studiojmë format e emisionit të ri.
Sokol Balla: Arsyeja përse ju pyes, është fakti se kur ne diskutojmë
besueshmërinë e BSh-së, do të donim që kjo të ishte sa më larg
influencës së qeverisë. Ne e dimë shumë mirë, që me një telefonatë
janë shtuar paratë në treg, si në ‘97-n. Lidhja politikë-bankë ka qenë
shumë e fortë, edhe pse ka ardhur duke rënë. Një shtim i parave në
treg do të thotë që është kërkesë e qeverisë...?
Guvernatori Sejko: Gjërat janë formalizuar me ligj, shumë herë më
ndryshe sesa në të kaluarën. Ndërhyrja e qeverisë është shumë herë më
e kufizuar. Kemi edhe një marrëveshje me FMN-në, dhe një ndërhyrje
e tillë nuk është e lehtë. Përtej marrëdhënies me qeverinë, ky është
një element për të stimuluar ekonominë dhe rritjen ekonomike, sepse
kriza shoqërohet me situata deflacioniste. Rritja e parasë në treg do të
rriste konsumin, kreditimin. E kemi parë që është përdorur nga Rezerva
Federale, nga Banka Qendrore Evropiane, por jo këtu në Shqipëri. Ne
kemi ende hapësirë për uljen e normës së interesit. Ne ende mund të
vazhdojmë me këtë dhe nëse do të shohim se rritja nuk do të shkojë
sipas parashikimeve, nëse do të shohim se ulja e normës nuk do të
ndikojë siç duam, apo nëse reformat qeveritare nuk do të ecin, atëherë
do të marrim masa alternative, por kjo nuk do të thotë që të shkojmë
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menjëherë në ekstrem. Në rast se do të ecim sipas parashikimeve tona,
nuk do të jetë e nevojshme rritja e masës monetare në treg. Thjesht duam
të zëvendësojmë kartëmonedhat e vjetra me ato të reja.
Sokol Balla: Shohim që ka një përputhje të trendit të rritjes së ekonomisë
mes asaj që thotë BSh, Qeveria, FMN, BB e BERZH, por vendosja e
saj në rrugën e një zhvillimi të qëndrueshëm mbetet një sfidë e të gjitha
qeverive dhe bankave. Nivelet e rritjes ekonomike janë të pandjeshme,
sidomos për punësimin. A përputhet modeli i zhvillimit dhe reformave
strukturore që ju shikoni në të ardhmen me atë të Qeverisë?
Guvernatori Sejko: Ekonomia shqiptare duhet të riorientohet në një
ekonomi prodhuese. Ajo duhet të jetë një ekonomi që të konkurrojë dhe
të eksportojë produktet e saj. Jemi në një mjedis të vështirë ekonomik
rajonal dhe kjo nuk është e lehtë. Po të
shohim, të gjitha deklaratat e bankave
qendrore shoqërohen me thirrje për
“Ekonomia shqiptare duhet
reforma serioze strukturore. Kemi
të riorientohet në një
nisur të bëjmë ndryshimin e modelit
ekonomi prodhuese. Ajo
ekonomik dhe nëse reformat do të
duhet të jetë një ekonomi
ndërmerren seriozisht, do të kenë
që të konkurrojë dhe të
efekt. Disa reforma kanë dhimbje,
eksportojë produktet e saj.”
kanë efektet e veta. Ka shumë
elemente që ndërthuren. Socialë,
financiarë dhe të tjerë, por reformat
duhen ndërmarrë. Pa reforma dhe pa një formalizim të ekonomisë nuk
ka zhvillim. Këto reforma duhet të ndërmerren në mënyrë të studiuar që
të japin efektet e veta.
Sokol Balla: Për shembull reforma në drejtësi, ju nuk jeni shumë i
kënaqur me draftin aktual?
Guvernatori Sejko: Do doja të thosha që ne si BSh e shohim në drejtim
të impaktit që do të jepte tek marrëdhëniet biznes-bankë për trajtimin
e problemeve mes bankave, bizneseve dhe individëve. Reforma në
drejtësi në këndvështrimin tonë shihet për efektin që mund të ketë në këtë
aspekt. Kam theksuar në Komisionin e Ekonomisë, që kreditë e këqija
janë kthyer në një interes kombëtar për faktin se bllokimi i ekzekutimeve
ka sjellë mosrritjen e kreditimit; moskreditimi ka sjellë mungesën e rritjes
ekonomike.
Sokol Balla: Sa shërbejnë reformat për të diversifikuar ekonominë?
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Guvernatori Sejko: Reformat strukturore janë shumë më të gjera dhe
janë të lidhura me elemente mjaft kritike. Shëndetësia, arsimi dhe
energjia janë jashtë fushës së BSh-së. Për informalitetin, Qeveria e quan
operacion, ne duam që të kthehet në reformë, të jetë sa më e studiuar
që t’i bëjë njerëzit të paguajnë taksat.
Sokol Balla: Qeveria mburret që i ktheu 740 mln dollarë borxhe
biznesit, pse nuk dha efekt në investime, në rigjallërimin kjo?
Guvernatori Sejko: Praktikisht nëse nuk do të ishin shlyer problemet do
të ishin edhe më të mëdha. Shlyerja i dha një ndihmesë mjaft të madhe
biznesit. Ne prisnim likuidimin e kredive, por ndoshta kredia e keqe do
të ishte më e lartë dhe shlyerja i dha një dorë të mirë biznesit.
Sokol Balla: Këtu nuk bëhet fjalë për kredi që biznesi u kishte bankave
të nivelit të dytë, po flasim edhe për borxhe të padukshme, biznesi me
biznesin...
Guvernatori Sejko: Kjo do të kërkonte më shumë studim. Ka përmirësuar
gjendjen e biznesit, por nuk ka përmirësuar sistemin financiar.
Sokol Balla: Qeveria sapo mori një kredi nga FMN-ja me afat të gjatë,
nga ana tjetër ka njoftuar se për herë të parë po ul borxhin, a nuk ju
duken kontradiktore këto?
Guvernatori Sejko: Nuk janë kontradiktore. Qeveria ka një marrëveshje
me FMN-ën. Qeveria po shkon drejt konsolidimit fiskal dhe ne e
mbështesim atë. Borxhi është në nivele alarmante dhe kjo shoqërohet
me problematika, ul konkurrueshmërinë e ekonomisë shqiptare në raport
me të tjerat. Parashikojmë që në 2019-ën, borxhi të ketë arritur nivelet
60%. Fakti është që tendenca po shkon drejt konsolidimit fiskal dhe ka
një punë serioze drejt uljes së borxhit. Mbështesim uljen e borxhit, por
duhet treguar kujdes me investimet publike.
Sokol Balla: Të gjithë i sugjerojnë qeverisë që të ketë rritje ekonomike,
duhet të ketë investime publike...
Guvernatori Sejko: Ne kërkojmë investime të huaja direkte dhe që
investimet publike të realizohen brenda kuadrit të borxhit. Rritja e këtyre
investimeve do të bëhej e mundur vetëm nëse do të kishim një mbledhje
më të mirë të të ardhurave.
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Sokol Balla: A ndryshon gjë për ju kur qeveria ndryshon interlekutorin
direkt me ju, Ministrin e Financave?
Guvernatori Sejko: Ne si bankë i kemi marrëdhëniet institucionale dhe
kjo marrëdhënie ka qenë korrekte. Kemi pasur frymë bashkëpunimi shumë
të mirë. Nuk shohim asnjë problematikë në ndryshimin e ministrave.
Mund të kishte problem nëse do të vinte një Ministër Financash jashtë
fushës, të cilin do të na duhej kohë që ta azhornonim.
Sokol Balla: Duhet të bëjë qeveria diçka për të rregulluar atmosferën
e biznesit?
Guvernatori Sejko: Ne jemi institucion rregullator financiar. Ne bëjmë
këshillimin për reformat strukturore financiare.
Sokol Balla: Çfarë note do t'i vinit Qeverisë për politikat fiskale dhe
modelit ekonomik?
Guvernatori Sejko: Dëshirës për luftën kundër informalitetit do t'i
vendosja një notë shumë të mirë sepse në një moment duhet të niste.
Megjithatë, ky është një proces shumë kompleks dhe provimi vazhdon,
ndaj nuk mund të japim një notë. Shqipëria është një vend me informalitet
shumë të lartë, që pengon edhe tregun e kapitalit (bursën). E vlerësoj si
pozitive luftën kundër informalitetit dhe shpresoj që kjo të vazhdojë me
ritmin e duhur.
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INTERVISTË E GUVERNATORIT SEJKO
PËR TELEVIZIONIN ABC NEWS
- 16 mars 2016 -

Pyetje: Të dhënat e fundit mbi inflacionin duket se po ju sfidojnë
në përpjekjet për të rritur konsumin dhe për të pasur inflacionin në
objektivin tuaj. Çfarë po mendoni konkretisht ju si Banka e Shqipërisë
në radhë të parë, si dhe çfarë sugjerimesh keni për qeverinë, e cila
mbase do të duhet të ketë një ndërhyrje në këtë pikë?
Guvernatori: Ne jemi duke kryer analizat dhe duke saktësuar vlerësimet
tona lidhur me ndikimin e faktorëve në rënien e nivelit të inflacionit për
muajin shkurt. Kjo rënie ka bërë që të marrim edhe një herë në analizë
të gjithë situatën dhe faktorët që kanë ndikuar në rënien e nivelit të
inflacionit, por duhet të kemi parasysh që kjo është një rënie njëmujore.
Në këtë shifër, mund të ketë ndikuar baza e lartë e inflacionit të ushqimeve
për muajin shkurt të vitit të kaluar, si pasojë e përmbytjeve të ndodhura.
Do të theksoja që ne nuk jemi në një situatë deflacioniste. Sigurisht që
jemi nën targetin e synuar të inflacionit të Bankës së Shqipërisë, i cili
është në nivelin prej 3%. Unë mendoj dhe gjykoj që rënia në nivelin prej
0.2% është inflacioni vetëm i këtij muaji. Ekonomia shqiptare dhe niveli i
inflacionit janë nën potencialin e kërkuar, por nga ana tjetër parashikimet
tona janë për një rritje ekonomike më të lartë në vitin 2016. Kjo rënie
e inflacionit, sikurse e theksova, ka ardhur kryesisht nga ndikimi i rënies
së çmimeve të naftës në tregun ndërkombëtar dhe jo nga ndonjë rënie
drastike e konsumit.
Pyetje: Megjithatë disa elemente të uljes së konsumit duken apo jo?
Guvernatori: Niveli i konsumit sigurisht nuk është në nivelin më të lartë të
mundshëm, pasi ndodhemi në një situatë, në të cilën jo vetëm Shqipëria
por i gjithë rajoni përballet me vështirësi ekonomike, si dhe një situatë
stanjacioni ekonomik. Megjithatë, trendet janë rritëse e pozitive, dhe
ne parashikojmë një rritje të konsumit dhe të investimeve në muajt e
ardhshëm.
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Grafik 31. Ecuria e konsumit privat dhe besimit në sektorin e tregtisë
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Pyetje: Në fakt edhe të dhënat e kredisë janë në ulje sërish. Përpjekjet
tuaja janë dukur shumë mirë tek ulja e kredive me probleme, kemi
ulje të theksuar të tyre, por kjo nuk është reflektuar me një rritje të
kreditimit. Keni në plan të ndërmerrni masa të tjera?
Guvernatori: Kreditimi gjatë vitit të kaluar ka vazhduar dhe është rritur
në nivelin prej 1.76%. Sistemi bankar dhe financiar në Shqipëri, çdo
vit gjeneron kredi të reja, në nivelet 400-500 milionë euro. Pra nuk
do të thotë që kredia është stopuar, por që janë ngadalësuar ritmet e
rritjes së saj në ekonomi nën nivelet që ne synojmë dhe kërkojmë, për të
dhënë impaktin e duhur edhe në nivelin e rritjes ekonomike. Kredia me
probleme për herë të parë në vitin 2015, shënoi një rënie mjaft pozitive
nga niveli 23 në rreth 18%, ose më saktë 17.6%, sipas statistikave
tona më të fundit. Ky është një tregues pozitiv për t'i dhënë stimulin dhe
optimizmin e duhur të gjitha bankave tregtare, por dhe sektorit financiar
për rritjen e kreditimit. Duhet të kemi parasysh që Banka Qendrore me
politikën e saj monetare stimuluese ndikon në kahun e ofertës, ndërkohë
që kreditimi është i lidhur edhe me kahun e kërkesës. Është e qartë
se kemi pasur një kërkesë të ulët agregate për kredi, e cila lidhet me
shumë elementesi edhe me perceptimin e investitorëve dhe të tregut në
lidhje me ecurinë ekonomike. Ka një hezitim. Sigurisht që vështirësitë
ekonomike me të cilat po përballet jo vetëm Shqipëria, por rajoni e më
gjerë, ndikojnë në iniciativat e investitorëve si dhe në nivelin e konsumit
e të investimeve. I gjithë ky ambient ekonomik sjell një kërkesë jo shumë
të lartë e optimiste për kredi. Këto dy elemente janë të ndërthurura. Nga
njëri krah, ne si Bankë Qendrore dhe si sistem financiar përpiqemi të
stimulojmë kreditimin. Masa në politikën monetare konvencionale janë
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marrë si nga Banka jonë Qendrore
ashtu edhe nga Banka Qendrore
“Banka e Shqipërisë në
Evropiane. Këto masa kanë ndikuar në
rolin e këshilltarit, jep
vazhdimin e kreditimit pasi ka pasur
këshillat
e duhura për ato
një çmim më të ulët të kredisë, pra
reforma
strukturore
për të
politika monetare i ka dhënë efektet
cilat ka dhe ekspertizën e
e saj në rënien e çmimit në të gjitha
nevojshme.”
segmentet e tregut financiar jo vetëm
në kredi por edhe në letrat me vlerë të
qeverisë dhe në të gjitha segmentet e
tjera, megjithatë sikurse e thashë, ka shumë rëndësi dhe kahu i ofertës.
Pyetje: Në këtë pikë, a po mendoni të ndërhyni apo të sugjeroni
ndërhyrje të mundshme?
Guvernatori: Sigurisht që ne jemi duke biseduar me qeverinë. Banka
e Shqipërisë është në rolin e këshilltarit, ajo jep këshillat e duhura për
ato reforma strukturore për të cilat ka dhe ekspertizën e nevojshme.
Ndërkohë, ka mjaft reforma strukturore të cilat janë ndërmarrë dhe po
vazhdojnë të ndërmerren nga qeveria, të cilat po japin dhe do të japin
efektet e tyre në kohë.
Pyetje: Përkatësisht cilat mendoni se janë?
Guvernatori: Aksioni kundër informalitetit është një element i cili pa
diskutim do të ndikojë në shmangien e konkurrencës së pandershme
në treg dhe do të mbështesë ato biznese që kanë orientime të qarta
në treg. Nga ana tjetër, ky aksion do të ndikojë dhe sistemin bankar e
atë financiar. Sikurse e kemi theksuar, do të lehtësohej vendimmarrja e
bankave në kreditim, pasi do të shmangeshin standardet e ndryshme në
raportimin financiar nga ana e kredimarrësve.
Pyetje: A po mendoni politika jokonvencionale?
Guvernatori: E kam theksuar dhe në diskutime më të hershme, ne nuk
jemi në nivelin për të përdorur lehtësimet sasiore që janë përdorur nga
shumë banka qendrore të vendeve të ndryshme. Ka shumë elemente
dhe kritere, të cilat kushtëzojnë dhe përcaktojnë përdorimin e lehtësimit
sasior si metodë jokonvencionale të politikës monetare.
Kryesisht, unë do të thosha se ekonomia shqiptare nuk ka qenë në
recesion. Ky term zakonisht përdoret kur niveli i rritjes ekonomike është
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afër zeros. Ne kemi tepricë likuiditeti në bankat e nivelit të dytë. Nga
ana tjetër, nuk gjykojmë se inflacioni do të jetë në nivele afër zeros.
Praktikisht, pavarësisht nga niveli i muajit shkurt 2016, inflacioni mesatar
vjetor është mbyllur në rreth 2%. Kemi nevojë të shikojmë në kohë ecurinë
e rritjes së inflacionit, të sistemit bankar, si dhe atë të kreditimit në sistemin
bankar. Për momentin, treguesit tregojnë tendenca pozitive rritjeje. Rritja
ekonomike e vitit të kaluar ishte në nivelin 2.7% dhe jemi të sigurt se
gjatë vitit 2016 do të kemi një rritje ekonomike më të lartë sesa ajo e vitit
2015. Në vitin 2016, ne parashikojmë një rritje ekonomike 3% e lart. Do
të jemi të detyruar të bëjmë korrektimet tona në kohë në varësi të ecurisë
dhe shifrave që do të dalin, por për
momentin nuk parashikojmë korrektime
në nivelin e rritjes ekonomike. Kur
“... nuk po mendojmë të
kemi bërë analizat tona, kemi marrë
implementojmë metodën e
parasysh edhe ndikimin e faktorëve
lehtësimit sasior, pasi tregu
ndërkombëtarë dhe ndikimin nga
dhe sistemi financiar janë të
rënia e çmimit të naftës. Sigurisht
mbushur me likuiditet.”
që në rast se do të ketë zhvillime të
mëtejshme dhe faktorë të tjerë që do të
kenë efekte negative, ne do të jemi të
detyruar të korrektojmë rritjen ekonomike në vitin 2016, por për momentin
nuk kemi elemente të tilla. Ne presim që rritja ekonomike të vijë nga rritja
e investimeve dhe rritja e konsumit të brendshëm. Banka e Shqipërisë
ka ndjekur një politikë monetare stimuluese nëpërmjet uljes së normës së
interesit si dhe ka njoftuar që kjo politikë monetare do të vazhdojë të jetë
stimuluese edhe për dy vitet në vijim, në afatshkurtër dhe në afatmesëm.
Sikurse thashë, nuk po mendojmë të implementojmë metodën e lehtësimit
sasior, pasi tregu dhe sistemi financiar janë të mbushur me likuiditet.
Nga ana tjetër, nëse do të jetë e nevojshme në kohë dhe nëse kreditimi
nuk do të ecë me ritmin e duhur ne po vlerësojmë mundësinë për të
realizuar skema stimuluese kreditimi. Por kjo nuk do të thotë se do të
kryhet, ne jemi thjesht duke analizuar format e këtyre skemave.
Pyetje: Cilët janë sektorët që mendoni se mund të stimulohen dhe të
nxitet konsumi pasi besoj se çelësi i gjithë kësaj është vënia në lëvizje
e konsumit?
Guvernatori: Nuk jemi në momentin që mendojmë të preferojmë apo
të mbështesim më shumë një sektor të caktuar kundrejt një sektori tjetër.
Ne do të preferonim që kreditimi të mbështeste të gjithë sektorët dhe të
gjitha bizneset. Vëmë re se bankat e nivelit të dytë, me strategjitë e tyre,
kanë projektuar më shumë kredi për të mbështetur segmentin e biznesit
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të vogël. Kjo edhe për arsye të rrezikut të kredisë, pasi bizneset mikro,
por dhe individët janë më të verifikueshëm dhe bartin një rrezik më të
ulët në kredidhënie.
Nga ana tjetër, ne si Bankë Qendrore do të preferonim që kreditimi të
ishte në të gjitha segmentet, sidomos në segmentin korporatë (biznes
i madh). Ky është segmenti më i rëndësishëm dhe është lokomotiva
e ekonomisë, dhe në rast se merr frymë ky segment, e njëjta gjë do
të ndodhë edhe me segmentet e tjera, pasi ato shërbejnë edhe si
nënkontraktorë të biznesit të madh.
Pyetje: Politika monetare tashmë është gati e ezauruar, është drejt
mundësive të pakta që mund të ketë. A mendoni të jepni ndonjë sugjerim
për politikat e qeverisë? Për shembull, në pjesën e pensioneve, sepse
mesa duket tek rritja e konsumit duhet shtuar edhe paraja në qarkullim
tek pjesa e kërkesës dhe jo tek ajo e ofertës.
Guvernatori: Ne mendojmë se kemi hapësira të mëtejshme për të
vazhduar me politikën monetare lehtësuese. Nga ana tjetër, sigurisht që
ka dhe shumë forma alternative të nxitjes së konsumit, sikurse ju thatë,
qoftë me rritje pensionesh, qoftë me rritjen e asistencës ekonomike, qoftë
me forma alternative për të stimuluar
çmime të ndryshme të produkteve të
ndryshme në sektorë të ndryshëm. Kjo
“Ne, si Banka e Shqipërisë,
është një fushë shumë e gjerë, në të
jemi të fokusuar në reformat
cilat mund të orientohet dhe fokusohet
tona lidhur me sektorin
qeveria. Ne, si Banka e Shqipërisë,
financiar,
të cilat kanë të
kemi rolin tonë dhe jemi të fokusuar
bëjnë
me
stimulimin
e kahut
në reformat tona lidhur me sektorin
të ofertës të kreditimit, të
financiar, të cilat kanë të bëjnë
rritjes së investimeve dhe të
me stimulimin e kahut të ofertës të
konsumit.”
kreditimit, të rritjes së investimeve dhe
të konsumit. Në krahun tjetër, reformat
strukturore dhe iniciativat e ndërmarra
i përkasin qeverisë shqiptare. Jam shumë i sigurt që qeveria shqiptare,
ashtu sikurse dhe ne, do të marrë në analizë dhe do të monitorojë
ecurinë dhe zhvillimet e mëtejshme ekonomike dhe do të ndërmarrë
vendimet e duhura për të arritur objektivat e saj.
Shënim: Intervista është realizuar në datën 10 mars 2016.
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INTERVISTË E GUVERNATORIT SEJKO
PËR ZËRIN E AMERIKËS
- 20 prill 2016 -

Pyetje: Z. Sejko, tema qendrore e takimeve të Fondit Monetar
Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore ka qenë nxitja e rritjes ekonomike.
Duke u ndalur tek Shqipëria, ka pasur përparim por jo sipas
pritshmërive. Për vitin 2015, parashikimi ishte 3% dhe shifra u ul në
2.6%. Për vitin 2016 ishte parashikuar që do të ishte 3.4%, por Banka
Botërore para disa ditësh e rishikoi me ulje këtë parashikim rritjeje.
Sipas jush, çfarë po e pengon përshpejtimin e rritjes ekonomike të
vendit tuaj?
Guvernatori: Siç e thatë edhe ju, rritja ekonomike për vitin 2015 ishte në
nivelin 2.6%. Parashikimet e Bankës së Shqipërisë, në rakordim edhe me
Fondin Monetar Ndërkombëtar, u rishikuan për poshtë gjatë vitit 2015.
Këtu ndikuan dy faktorë kryesorë, që ne i kemi përmendur dhe më parë.
Së pari, përmbytjet e ndodhura në fillim të vitit 2015 ndikuan çmimet e
produkteve bujqësore dhe për rrjedhojë nivelin e rritjes ekonomike. Së
dyti, gjatë periudhës së verës, kriza në Greqi ndikoi konsiderueshëm
nivelin e rritjes ekonomike si faktor kryesor, pasi këtu përfshihen dhe
shumë faktorë të tjerë të jashtëm e të brendshëm. Gjatë deklaratave tona,
jemi shprehur se kemi korrektuar parashikimin e rritjes ekonomike nga
niveli 3%, në nivelin 2.5 deri në 2.7%. Ky ka qenë parashikimi i dhënë
nga Banka e Shqipërisë. Dhe de facto në mbyllje të vitit, sipas shifrës
së fundit zyrtare, rritja ekonomike e Shqipërisë ka qenë në nivelin 2.6%.
Grafik 32. 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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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

- 147 -

KAPITULLI V - Intervista

Sikurse e kemi deklaruar më parë, doja ta ritheksoja dhe njëherë se
rritja ekonomike duhet të ishte më e lartë. Megjithatë, trendi i rritjes
ekonomike po vjen në rritje dhe kjo tregon që ekonomia ka një tendencë
pozitive zhvillimi. Në vitin 2013 ne kemi pasur një rritje ekonomike në
nivelin 1.1%, në vitin 2014 në nivelin 2%, dhe viti 2015 është mbyllur
në nivelin 2.6%. Parashikimi i Bankës së Shqipërisë për vitin aktual është
më konservator, në nivelin 3 deri në 3.2%. Parashikimi i Bankës Botërore
është në nivelin 3.4% apo 3.2, nuk ka rëndësi. Ajo që dua të theksoj
është se nuk ka rëndësi nëse përqindja është 2.7, 2.6 apo 3.2, rëndësi
ka trendi pozitiv. Në rast se ne do të ruajmë një trend pozitiv rritjeje,
atëherë jemi në një drejtim pozitiv.
Pyetje: Gjatë vitit 2016, rritja ekonomike pritet të mbështetet kryesisht
tek investimet e huaja, falë edhe dy projekteve të mëdha që janë
projekti TAP që ka filluar të zbatohet, si dhe ai i ndërtimit të një
hidrocentrali në jug të Shqipërisë. Ndërkohë sondazhi i kompanive
gjermane ka treguar për një përkeqësim të situatës së biznesit, çka
është vënë re edhe nga Dhoma Amerikane e Tregtisë në Tiranë apo
nga shoqatat dhe investitorë të tjerë të huaj. Në një vend si i juaji
që pret zhvillimin kryesor kryesisht nga investimet e huaja, a përbën
shqetësim një përkeqësim apo një shqetësim i ngritur pikërisht nga
investitorët e huaj për klimën e biznesit?
Guvernatori: Sigurisht që përbën një shqetësim i cili duhet të jetë
patjetër në qendër të vëmendjes, kryesisht të qeverisë, por edhe të të
gjithë aktorëve të tjerë, të cilët kanë një rol dhe një ndikim në mjedisin
e përgjithshëm të biznesit, në mjedisin ekonomik si dhe në çdo lloj
politike zhvillimi në Republikën e Shqipërisë. Sigurisht që ka një sërë
faktorësh që ndikojnë në klimën e biznesit, faktorë të jashtëm dhe faktorë
të brendshëm. Dihet që situata në rajon dhe në Eurozonë nuk është
pozitive, partnerët tanë tregtarë në Eurozonë nuk janë në ditët e tyre
më të mira dhe eksportet shqiptare ndikohen ndjeshëm nga vështirësitë
ekonomike që kanë këta partnerë. Vetëm çmimi i naftës dhe çmimi i
produkteve bujqësore ka pasur një ndikim të fortë në eksportet shqiptare.
Përveç këtyre, ka dhe shumë elemente e faktorë të tjerë, të cilët duhen
marrë në konsideratë.
Synimi kryesor është rritja e investimeve të huaja. Gjatë vitit 2015 kemi
parë një rritje të investimeve të huaja prej 11.5% e cila ka ardhur dhe si
rezultat i zgjerimit apo i riinvestimit të investimeve të huaja ekzistuese në
Shqipëri. Për vitin 2016, ne kemi dy investime të mëdha që janë projekti
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TAP dhe hidrocentrali që ju përmendët. Sigurisht që ne synojmë që me
politikat tona të zhvillimit, të tërheqim investimet e huaja në Shqipëri.
Prandaj, ne kemi koordinuar politikat tona monetare dhe financiare me
politikat fiskale dhe politikat e qeverisë në mënyrë që Shqipëria të jetë
një treg sa më tërheqës për investimet e huaja.
Pyetje: Ditët e fundit, INSTAT-i publikoi një studim, i cili vendoste
theksin tek shpenzimet e konsumatorëve. Në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, shpenzimet e konsumatorëve janë motori i ekonomisë. Në
Shqipëri, shpenzimet e konsumatorëve kanë shënuar rënie, çfarë do
të thotë kjo për ekonominë dhe a do të ketë ndikim rënia e tyre apo
jo?
Guvernatori: Niveli i konsumit është një nga elementet kryesore që
ndikojnë në zhvillimin ekonomik, pasi është i lidhur me investimet. Sa
më i lartë të jetë konsumi, aq më shumë prodhim dhe punësim do të
ketë. Niveli i konsumit është i lidhur me faktorë realë që kanë të bëjnë
me punësimin si dhe me faktorë psikologjikë. Gjithmonë në një situatë
stanjacioni ekonomik, situatë krize ose postkrize, niveli i konsumit është i
goditur nga tendenca drejt kursimeve. Pra, konsumatorët kanë tendencë
të kursejnë me psikologjinë e frikës ndaj të ardhmes. Praktikisht, ajo çka
ne po përpiqemi të bëjmë është që të japim një informacion real mbi
ekonominë dhe normalisht çdo rritje në nivelin e konsumit do të ndikonte
pozitivisht në rritjen ekonomike të vendit.
Pyetje: Banka e Shqipërisë ka nxjerrë një studim ku tregon se besimi i
konsumatorëve ka rënë në lidhje me ekonominë, gjë që automatikisht
sjell uljen e konsumit. Nga ana tjetër vihet re në Shqipëri një lloj
rënieje e inflacionit në nivele tepër të ulëta. A rrezikon Shqipëria nga
këto prirje deflacioniste?
Guvernatori: Këto janë prirje dezinflacioniste dhe jo deflacioniste, pasi
inflacioni nuk ka qenë në nivele negative. Ka qenë në nivele të ulëta,
0.2% në shkurt dhe 0.3 % në muajin mars. Rënia e inflacionit ka ardhur
si pasojë e ndikimit të rënies së çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare
dhe e çmimeve bujqësore. Parashikimin për inflacionin për vitin 2016,
Banka e Shqipërisë e ka korrektuar për poshtë. Nga niveli 2.3%,
ne e kemi korrigjuar në nivelin 1.9%. Pra në fund të vitit 2016, ne
parashikojmë që inflacioni të jetë në nivelin 1.9%. Ne parashikojmë që
inflacioni të kthehet në objektivin 3% të synuar nga Banka e Shqipërisë
në mesin e vitit 2018, parashikim të cilin nuk e kemi rishikuar.
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Grafik 33. Inflacioni vjetor sipas grupeve dhe rritja vjetore e kërkesës së brendshme
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Për sa i përket konsumit, sikurse ju thatë, po përpiqemi me politikën tonë
monetare lehtësuese, me anë të uljes së normës së interesit, të ndikojmë
në nivelin e konsumit. Ulja e normës së interesit në monedhën vendase
ndikon jo vetëm në rritjen e nivelit të kredidhënies, por edhe në rritjen e
nivelit të shpenzimeve dhe investimeve nga ana e mbajtësve të këtyre
depozitave. Me uljen e normës së interesit të depozitës do të kishte
një interes më të madh nga individët, por edhe nga bizneset, të gjenin
forma alternative investimi.
Pyetje: Ju jeni shprehur në të kaluarën se leva që disponon Banka e
Shqipërisë është pikërisht norma e interesit dhe kjo vlen vetëm për
një pjesë të ekonomisë, të asaj që kryhet me monedhën vendase. Ju
tashmë mund të jeni pranë ezaurimit të levave tuaja dhe keni thënë se
nuk jeni të vetmit që mund ta nxirrni ekonominë nga vështirësitë ose ta
stimuloni zhvillimin e saj. Ku mendoni se duhet vënë theksi për ta nxitur
ekonominë të ecë më shpejt, pasi ju të mos i keni më këto leva në duart
tuaja, në cilat reforma strukturore?
Guvernatori: Bankat qendrore të çdo vendi levën e tyre kryesore kanë
politikën monetare, nëpërmjet të cilës përpiqen të stimulojnë rritjen
ekonomike, të ruajnë parametrat makroekonomikë dhe monetarë, si dhe
të ruajnë edhe stabilitetin financiar. Sigurisht që vetëm me instrumentet
e Bankës së Shqipërisë nuk mund të arrihet objektivi i rritjes ekonomike.
Kjo është e qartë dhe e ditur se në të kundërt do të ishte shumë e thjeshtë
dhe do ta kishim arritur objektivin.
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Ky është një fenomen ndërkombëtar. Sapo vijmë nga mbledhjet e
Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore dhe në prezantimet
e personaliteteve më të larta të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe
Drejtores Lagarde thuhej qartë se bankat qendrore të vetme nuk mund të
arrijnë dot objektivin e rritjes ekonomike, pa pasur një koordinim sa më
të mirë të politikës monetare me politika fiskale, por ndërkohë dhe me
reforma të studiuara specifike sipas çdo vendi.
Këto arrihen me një lidership dhe
përkushtim politik të orientuar dhe
“Bankat qendrore të
me strategji të qarta. Shqipëria i ka
vetme nuk mund të arrijnë
shpallur dhe i ka ndërmarrë reformat
dot objektivin e rritjes
strukturore dhe është në procesin e
ekonomike,
pa pasur një
vazhdimësisë së këtyre reformave.
koordinim sa më të mirë
Sikurse i kemi parë, disa reforma
të politikës monetare
kanë dhënë efekt pozitiv si për
me politika fiskale, por
shembull reforma në energji, reforma
territoriale, ndërkohë që reforma
ndërkohë dhe me reforma të
kundër informalitetit është në proces
studiuara specifike sipas çdo
dhe është shumë e rëndësishme. Këto
vendi.”
reforma, e kemi theksuar dhe më parë,
duan kohën e tyre që të japin efekte.
Ajo që dua të them është se pa një koordinim të politikave monetare me
një reformë në sektorin fiskal dhe në reformat e tjera strukturore nuk mund
të arrihet rritja e synuar e ekonomisë.
Shënim: Intervista është realizuar në datën 19 prill 2016.
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INTERVISTË E GUVERNATORIT SEJKO
PËR REVISTËN "MONITOR"
- 23 maj 2016 -

Pyetje: Banka e Shqipërisë sapo ka vendosur ta ulë sërish normën
bazë. Konkretisht, çfarë prisni të arrini nga kjo lëvizje e fundit, dhe
si prisni që të reagojnë bankat dhe aktorët e tjerë që preken nga kjo
lëvizje?
Guvernatori: Arsyet e lehtësimit të mëtejshëm të politikës monetare ne i
kemi bërë publike në konferencën e fundit për shtyp që pasoi vendimin
e Këshillit Mbikëqyrës. Megjithatë, duke përfituar nga pyetja juaj dhe në
interes të publikut, më lejoni të bëj një shpjegim të përmbledhur të tyre.
Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka si objektiv kryesor arritjen
dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Për ta arritur këtë objektiv, ne e
mbështesim vendimmarrjen mbi analiza të vazhdueshme të situatës
aktuale dhe rifreskime periodike të parashikimeve tona për të ardhmen.
Në koncept, këto analiza dhe parashikime synojnë t'u përgjigjen tre
pyetjeve: (i) cilat janë tendencat aktuale të zhvillimit të ekonomisë dhe të
tregjeve financiare, (ii) si projektohet ecuria e çmimeve dhe e aktivitetit
ekonomik në të ardhmen dhe a shmangen këto projeksione nga
objektivat e synuar prej nesh; dhe, (iii) përkundrejt këtyre shmangieve të
mundshme, sa të përshtatshme janë kushtet monetare dhe a ka nevojë
për ndryshim të qëndrimit të politikës monetare.
Lehtësimi i mëtejshëm i politikës monetare që ndërmorëm, në formën e
dy uljeve të normës bazë të interesit në muajt prill dhe maj me një efekt
kumulativ prej 0.5 pikësh përqindjeje, erdhi në përgjigje të përfundimeve të
dala nga analizat dhe raporti tremujor i politikës monetare. Më konkretisht:
-

Së pari, Banka e Shqipërisë konstatoi se rënia e çmimeve në tregun
ndërkombëtar u reflektua në një rënie të fortë të inflacionit, prej
pothuaj 1.7 pikësh përqindjeje, gjatë tremujorit të parë. Informacioni
i disponuar sugjeroi se presionet e huaja inflacioniste në afat të
mesëm do të jenë më të ulëta se vlerësimet tona të mëparshme. Kjo
rënie e inflacionit nuk ishte dukuri e izoluar shqiptare. Përkundrazi,
normat e inflacionit kanë pësuar rënie të ngjashme, gjatë tremujorit
të parë, në të gjithë partnerët tanë tregtarë. Për ilustrim, inflacioni
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në vendet e rajonit ra me -1 pikë përqindje gjatë tremujorit të parë,
ndërkohë që inflacioni në Itali e Greqi ra me përkatësisht -0.5 dhe
-1.3 pikë përqindje. Aktualisht, niveli i inflacionit në Eurozonë, në
Itali, Greqi dhe në vendet e rajonit ndodhet në territor negativ.
Presionet dezinflacioniste kanë prekur të gjitha vendet e rajonit dhe
Shqipëria, si një vend me ekonomi të hapur dhe ekonomikisht i
integruar, nuk mund të bënte përjashtim.
Grafik 34. Norma e inflacionit në vendet e rajonit dhe Eurozonë
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-

Së dyti, Banka e Shqipërisë konstatoi se aktiviteti ekonomik po
vazhdon të rimëkëmbet, por ky zhvillim vazhdon të karakterizohet
nga pasiguri e rreziqe. Ekonomitë e partnerëve tanë tregtarë mbeten
të dobëta, çmimet e disa kategorive kryesore të eksporteve tona në
tregjet ndërkombëtare - si nafta e mineralet - janë të ulëta, ndërsa
hezitimi që ka karakterizuar sjelljen e konsumatorit, të investitorit
dhe të sistemit financiar shqiptar vazhdon të mbetet i pranishëm.
Kombinimi i këtyre faktorëve tenton të frenojë shpejtësinë e
rikuperimit të aktivitetit ekonomik në Shqipëri.

-

Së treti, përfundimi logjik i analizës së mësipërme është se faktorët
që do të përcaktojnë ecurinë afatmesme të inflacionit shfaqen më të
zbehtë krahasuar me analizat tona paraardhëse dhe se pasiguria
rreth tyre është rritur.

Duke vazhduar këtë linjë arsyetimi, Këshilli Mbikëqyrës gjykoi se kushtet
monetare duhen lehtësuar më tej. Për këtë arsye, ne e ulëm normën
bazë të interesit, nga niveli 1.75% në nivelin 1.25%. Duke iu rikthyer
edhe njëherë kontekstit rajonal, më lejoni të theksoj se hapa të ngjashme
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gjatë kësaj periudhe janë ndërmarrë edhe nga bankat e tjera qendrore
të rajonit. Banka e Hungarisë dhe Banka e Serbisë e kanë ulur normën
bazë të interesit përkatësisht me 0.25 dhe 0.30 pikë përqindje, ndërsa
Banka e Kroacisë dhe Banka e Rumanisë kanë aplikuar instrumente të
tjera për të rritur stimulin monetar.
Më lejoni të shpjegoj tani se çfarë presim nga ky lehtësim.
-

Së pari, ulja e normës bazë të interesit pritet të shoqërohet me ulje
të normave të interesit në të gjithë spektrin e sistemit financiar. Me
fjalë të tjera, kostot e financimit - të biznesit, të konsumatorit dhe të
sistemit financiar - pritet të reduktohen më tej. Ky është segmenti i
parë i mekanizmit të transmetimit të politikës monetare, një segment
i cili ka qenë efektiv në të shkuarën dhe do të mbetet efektiv edhe
në të ardhmen.

-

Së dyti, ulja e kostove të financimit - si për kreditë e reja dhe
për shërbimin e kredive ekzistuese - nxit konsumin dhe investimet
private, të cilat së bashku formojnë pjesën më të madhe të asaj
që njihet si kërkesa e brendshme. Konsumi dhe investimet private
kanë qenë burimi kryesor i rritjes ekonomike në gjysmën e dytë të
vitit 2015 dhe pritet ta ruajnë këtë rol edhe gjatë vitit 2016. Rritja
e stimulit monetar krijon kushtet e duhura për fuqizimin e mëtejshëm
të këtij motori zhvillimi, në kushtet kur kërkesa e huaj mbetet e
dobët dhe kërkesa e sektorit publik shfaqet e kufizuar, si pasojë e
strategjisë së konsolidimit fiskal.

-

Së treti, dhe po aq e rëndësishme, reagimi i politikës monetare
synon të përcjellë edhe njëherë mesazhin se Banka e Shqipërisë ka
qenë dhe mbetet e vendosur të respektojë objektivin e saj të
stabilitetit të çmimeve. Ajo disponon një kuadër të plotë instrumentesh,
të cilat nuk do të hezitojë t'i përdorë. Ky moment është mjaft i
rëndësishëm dhe gjej rastin ta nënvizoj përsëri, pasi suksesi afatgjatë
i politikës monetare varet nga aftësia e saj për të kontrolluar pritjet
inflacioniste. Në Shqipëri, si dhe në shumë vende të rajonit, këto
pritje tentojnë të reflektojnë në një masë të madhe zhvillimet e
shkuara. Rënia e inflacionit - edhe për arsye të goditjeve të ofertës
- mund të sjellë rënie të pritjeve inflacioniste. Kjo nënkupton direkt
një shtrëngim të kushteve monetare, pasi rëndësi kanë normat reale
dhe jo normat nominale të interesit. Kjo dukuri amplifikon në kohë
dhe në madhësi efektin e goditjeve të ofertës, me të cilat po
përballemi tani. Veprimi ynë i shpejtë dhe komunikimi agresiv i kursit
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të ardhshëm të politikës monetare duhet parë edhe në këtë prizëm.
Ai synon të përcjellë një mesazh të fortë e të qartë për ekonominë
dhe për tregun financiar shqiptar: Banka e Shqipërisë do të marrë
të gjitha masat e nevojshme për të respektuar objektivin e saj ligjor
të stabilitetit të çmimeve, apo, me fjalë të tjera, për ta kthyer
inflacionin në nivelin e targetuar prej 3%.

“Ulja e normës bazë të
interesit pritet të shoqërohet
me ulje të normave të
interesit në të gjithë spektrin
e sistemit financiar. Me fjalë
të tjera, kostot e financimit të biznesit, të konsumatorit
dhe të sistemit financiar pritet të reduktohen më tej.”

Duke i përmbledhur sa thashë më lart,
në rast se do të jemi të suksesshëm
- dhe për këtë nuk kam dyshim - ky
stimul monetar do t'i japë një shtysë të
re kërkesës së brendshme, nëpërmjet
lehtësimit të mëtejshëm të kushteve të
financimit. Në këtë mënyrë, ai do të
ndihmojë rritjen e ekonomisë, rritjen e
punësimit dhe të pagave, dhe kthimin
e inflacionit në objektiv brenda vitit
2018, pavarësisht dobësimit të
presioneve inflacioniste në tregun
ndërkombëtar.

Pyetje: Banka e Shqipërisë ka qenë shumë agresive dy vitet e fundit,
me uljen e vazhdueshme të normës bazë, por efekti në ekonomi nuk
ka qenë i dukshëm, sidomos në drejtim të rritjes së kreditimit, si e
shpjegoni ju këtë?
Guvernatori: Nuk mund të pajtohem me vlerësimin se politika monetare
nuk ka dhënë efekte të dukshme, jo sepse jam Guvernator i Bankës së
Shqipërisë, por sepse shifrat dhe faktet tregojnë thjesht të kundërtën.
Që nga momenti që Banka e Shqipërisë ka filluar ciklin lehtësues të
politikës monetare - rreth muajit shtator 2011 - norma bazë e interesit
është ulur me 4 pikë përqindjeje, nga niveli 5.25% në nivelin 1.25%.
Ky reduktim është transmetuar i plotë në tregun financiar. Kështu, për
të njëjtin horizont kohor, normat e interesit të kredisë në lekë janë
reduktuar me 3.8 pikë përqindjeje, yield-i bonove 12-mujore të thesarit
është reduktuar me 6.3 pikë përqindjeje, ndërsa interesat e depozitave
në lekë janë reduktuar me 4.1 pikë përqindjeje. Kjo nënkupton një
transmetim të plotë të politikës monetare. Ajo nënkupton gjithashtu
që kostot e financimit të të tre agjentëve kryesorë ekonomikë - sektorit
privat, sektorit publik dhe sektorit financiar - janë reduktuar. Natyrisht,
reduktimi nuk ka qenë gjithnjë i njëtrajtshëm - nën veprimin e faktorëve të
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ndryshëm, ky transmetim ndonjëherë është më i shpejtë dhe ndonjëherë
më i ngadaltë - por në tërësi ne kemi arritur të administrojmë nivelin e
normave të interesit në sistemin financiar, dhe këtë presim të arrijmë edhe
pas lehtësimit të fundit të politikës monetare.
Grafik 35. Ndryshim kumulativ i normave të interesit nga shtator 2011, pp
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Reduktimi i kostove të financimit ka ndihmuar në rritjen e kredisë në lekë.
Gjatë këtij cikli lehtësues të politikës monetare, portofoli i kredisë në lekë
është rritur mesatarisht me 8% në vit - ose me një rritje kumulative prej
41% - ndërkohë që portofoli i kredisë në valutë ka një reduktim kumulativ
prej 7%. Raporti i kredisë në lekë ndaj kredisë në valutë është rritur nga
33% në 44%. Kjo ecuri pozitive nuk do të ishte e mundur pa politikën
monetare lehtësuese të ndjekur prej nesh.
Grafik 36. Pesha e kredisë në lekë në kredinë për sektorin privat*
42%
40%
38%
36%
34%
32%

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

30%

*Të dhënat për kredinë janë të zhveshura nga efekti i nxjerrjes jashtë bilancit të kredive të këqija.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Duke qëndruar te kredia, më lejoni të sjell në vëmendje edhe një argument
tjetër, të cilin e kemi theksuar edhe më parë. Pjesa më e madhe e
kredive në Shqipëri janë të indeksuara dhe politika monetare lehtësuese
ndihmon në reduktimin e kostos së shërbimit të kredive ekzistuese. Me
një llogari të përafërt, biznesi dhe kredimarrësi familjar shqiptar kanë
përfituar rreth 8 miliardë lekë në vit nga reduktimi i kostove të financimit.
Kjo është një ndihmë jo e vogël që u jepet atyre dhe një shifër, e cila
natyrisht përkthehet në konsum dhe investime vjetore shtesë në ekonomi.
Përtej efektit në norma interesi dhe në kredi, më duhet të theksoj edhe dy
aspekte të tjera të veprimit të politikës monetare.
-

Së pari, politika monetare lehtësuese është shoqëruar edhe me
rritjen e sasisë së likuiditetit të injektuar në sistemin bankar. Kështu,
për periudhën 2011-2015, këto injektime kanë arritur shifrën
mesatare prej 24 miliardë lekësh, kundrejt një niveli mesatar prej
18 miliardë lekësh në pesë vitet paraardhëse. Rritja e injektimit
të likuiditetit jo vetëm mundëson një funksionim më të mirë të
sistemit bankar, por përkthehet edhe në kredi e investime shtesë në
ekonomi.

-

Së dyti, politika jonë monetare lehtësuese krijon premisa për një
kurs këmbimi më të përshtatshëm për ekonominë shqiptare. Në
mungesë të saj, kursi i këmbimit të lekut do të ishte më i fortë dhe
në nivelin e gabuar për ekonominë shqiptare. Ai do të vinte në
pozita jo të favorshme bizneset tona të orientuara drejt eksportit,
nuk do të inkurajonte aktivitetin e atyre bizneseve që konkurrojnë me
importet, dhe do të rezultonte, padyshim, në vështirësi financiare
për një kategori biznesesh dhe rritje më të ulët ekonomike.

Për ta përmbledhur çka thashë më lart, pyetja nëse politika monetare
e ndjekur prej nesh ka qenë e efektshme ka një përgjigje të qartë:
Po, ajo ka qenë e efektshme, në të gjitha kanalet dhe dimensionet që
prezantova më sipër. Për ta bërë më të plotë këtë argument, më lejoni të
bëj një kundër-pyetje: si do të ishte gjendja e ekonomisë dhe e sistemit
financiar shqiptar nëse ne nuk do të kishim ndjekur këtë politikë? Pa
asnjë dyshim, përgjigjja do të ishte: dukshëm më keq. Biznesi dhe
konsumatori do të vuanin nga kosto të larta financimi, bilanci tregtar do
të ishte i përkeqësuar, dhe gjendja financiare e sektorit privat e publik do
të ishte më e rënduar. Po kështu, treguesit e konsumit, të investimeve, të
rritjes ekonomike, të punësimit e të pagave, do të ishin padyshim poshtë
atyre që kemi sot.
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Për ta plotësuar diskutimin mbi politikën monetare, dëshiroj të ndaj me ju
edhe një çështje tjetër: a është transmetimi i politikës monetare në nivelet
e tij optimale? Përgjigjja për këtë pyetje është "jo tërësisht". Arsyet për
këtë janë disa:
-

Niveli i lartë i pasigurisë dhe rrezikut të perceptuar frenon kërkesën
për konsum, për investime dhe për kredi bankare, pavarësisht
kostos së financimit të këtyre aktiviteteve. Me fjalë të tjera, reagimi
i sektorit real ndaj kushteve më të mira të financimit është disi më i
zbehtë se nivelet historike.

-

Ekonomitë e partnerëve tanë tregtarë dhe tregjet financiare
ndërkombëtare shfaqen problematike dhe shkurajojnë investimet
dhe kreditimin në Shqipëri.

-

Ekonomisë shqiptare i duhet të përballet jo vetëm me dobësi ciklike,
por edhe me probleme strukturore në formën e mbi-investimeve
në sektorë të caktuar apo me shkallën e ulët të konkurrencës së
produkteve shqiptare në tregjet e huaja. Ristrukturimi dhe rritja
ekonomike janë dy procese që po ecin paralelisht, por procesi i
parë nuk e favorizon shumë të dytin.

Në pjesën dërrmuese, të gjitha këto pengesa dalin jashtë sferës së
veprimit të politikës monetare apo dhe mandatit të bankës qendrore.
Megjithatë, problemet e mësipërme të mekanizmit të transmetimit nuk
e bëjnë të padëshirueshme ndjekjen e një politike monetare stimuluese.
Përkundrazi, ato ilustrojnë nevojën për ruajtjen apo forcimin e stimulit
monetar, duke nënvizuar paralelisht me të edhe nevojën për ndërmarrjen
e reformave strukturore në ekonomi.
Pyetje: Sipas të dhënave të publikuara nga INSTAT-i, inflacioni rezultoi
i ulët për të tretin muaj radhazi. Si e shpjegoni këtë trend që po bëhet i
qëndrueshëm dhe sa lidhet ai me ngadalësimin e konsumit? A e shikon
Banka e Shqipërisë me rrezik këtë periudhë disamujore me nivel të ulët
inflacioni?
Guvernatori: Në ndryshim nga rënia e fortë dhe e shpejtë e inflacionit
në muajin shkurt, niveli prej 0.3% i inflacionit në muajin prill nuk pati
ndonjë element surprizë për Bankën e Shqipërisë. Në një farë mënyre,
ai konfirmoi gjykimin tonë se rënia e inflacionit erdhi nga faktorë të
jashtëm, se kjo rënie pritet të jetë e përkohshme, dhe se Shqipëria nuk
rrezikohet nga situata deflacioniste.
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Duke përfituar nga pyetja juaj, gjej me vend të sqaroj se informacioni
që disponon Banka e Shqipërisë dhe analizat tona sugjerojnë se nivelet
e ulëta të inflacionit nuk lidhen me rënie të konsumit. Sipas të dhënave
të INSTAT-it, ky i fundit ka qenë në rritje në gjysmën e dytë të vitit 2015
dhe ne gjykojmë se kjo tendencë do të vazhdojë edhe përgjatë vitit
2016. Nga ana tjetër, mendoj se kemi argumente solide kur themi
se rënia e inflacionit vjen nga goditje të ofertës, duke u nisur si nga
ecuria e këtij treguesi në rajon, ashtu edhe nga përqendrimi i presioneve
dezinflacioniste në dy kategori të caktuara - ushqime dhe lëndë djegëse
- çmimet e të cilave kanë pësuar rënie të forta në tregjet ndërkombëtare.
Frenimi i rënies së inflacionit mund të shihet si hapi i parë drejt normalizimit
të situatës. Natyrisht është ende herët për të thënë me siguri të plotë se
inflacioni do të vijë në rritje tani e tutje. Parashikimet tona sugjerojnë
se ky trend do të kristalizohet vetëm në tremujorin e tretë. Megjithatë,
stabilizimi i rënies së inflacionit dhe rritja e inflacionit bazë konfirmuan
konkluzionet e analizave tona.
Pyetje: Në deklaratën tuaj të fundit pohoni "Kjo politikë duhet të
shoqërohet me forcimin e ritmit të reformave strukturore në ekonomi,
si dhe me përpjekje të vazhdueshme për përmirësimin e klimës së
biznesit dhe reduktimin e primeve - aktuale apo të perceptuara - të
rrezikut në ekonomi". A mund të shtjelloni më tej se për çfarë e keni
fjalën dhe çfarë rekomandoni konkretisht në drejtim të reformave
strukturore dhe përmirësimit të klimës së biznesit?
Guvernatori: Ju faleminderit për pyetjen me vend. Opinionet mbi
problemet dhe perspektivat e zhvillimit të vendit konvergojnë shpesh
te nevoja për reforma strukturore. Banka e Shqipërisë e ka adoptuar
thirrjen për reforma strukturore si pjesë integrale të njoftimeve të saj për
shtyp. Ajo synon të tërheqë vëmendjen në faktin që këto reforma janë
të nevojshme për të rritur potencialin e zhvillimit të vendit. Zgjerimi i këtij
potenciali nuk mund të arrihet nëpërmjet politikave monetare e fiskale,
por ky zgjerim është absolutisht i domosdoshëm për të shpejtuar ritmin
e konvergimit në Bashkimin Evropian. Nga pozicioni ynë si bankë
qendrore, kjo thirrje synon gjithashtu të nënvizojë faktin se elemente të
caktuara të reformës strukturore janë të domosdoshme për të përmirësuar
mekanizmin e transmetimit të politikës monetare.
E parë si një filozofi veprimi, reforma strukturore duhet të synojë adoptimin
e standardeve më të mira që ofron përvoja botërore. Kjo vlen në çdo
drejtim, si në infrastrukturë, edhe në arsim, shëndetësi, sistem ligjor, e
me radhë. Nëse duam të jemi të suksesshëm, produkti final duhet të jetë
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një ekonomi produktive dhe konkurruese në tregjet botërore, por edhe
një ekonomi fleksibile në përballimin e sfidave dhe e qëndrueshme ndaj
goditjeve të ndryshme.
Në praktikë, zakonisht identifikohen
tre grupe reformash strukturore:
ato që përmirësojnë eficiencën e
institucioneve; ato që liberalizojnë
dhe e bëjnë më fleksibile ekonominë
reale; dhe ato që zhvillojnë sektorin
financiar. Në këtë prizëm, do të doja
të theksoja se treguesit sintetikë të
Doing Business Report dhe Global
Competitiveness Report ofrojnë një
udhërrëfyes të mirë për të bërë një
pasqyrë të reformave që nevojiten
në Shqipëri për të çliruar potencialin
ekonomik dhe për të përshpejtuar
ritmet e rritjes.

“Në praktikë, zakonisht
identifikohen tre grupe
reformash strukturore: ato
që përmirësojnë eficiencën
e institucioneve; ato që
liberalizojnë dhe e bëjnë
më fleksibile ekonominë
reale; dhe ato që zhvillojnë
sektorin financiar.”

Pa dashur t'i përsëris të gjitha përfundimet e këtyre raporteve, gjej me
vend të theksoj se Shqipëria ka ende shumë punë për të bërë në drejtim
të: (i) plotësimit të infrastrukturës së zhvillimit, çka nënkupton një rrjet
modern dhe eficient transporti, furnizimi me ujë, me energji elektrike
e me shërbime të tjera bazike, por edhe një infrastrukturë moderne të
teknologjisë së informacionit; (ii) zbatimit të kontratave dhe mbrojtjes së
të drejtave të pronësisë, dhe kjo lidhet drejtpërdrejt me kuadrin ligjor
dhe mënyrën e zbatimit të ligjit, (iii) edukimit, sidomos për një përafrim
më të mirë të kualifikimit të forcës sonë punëtore me kërkesat e tregut
të punës, (iv) luftës ndaj korrupsionit e konfliktit të interesit, si në sektorin
publik edhe në atë privat, në funksion të konkurrencës së ndershme
dhe promovimit të saj, (v) përmirësimit të qeverisjes dhe adoptimit të
metodave bashkëkohore të menaxhimit, si në sektorin publik edhe në
atë privat, dhe (vi) zgjerimit të mëtejshëm të sistemit financiar, sidomos
në segmentin e tregut të kapitaleve.
Lista që përmenda nuk është shteruese. Shumë nga çështjet e përmendura
janë trajtuar me reforma strukturore të pjesshme apo të plota; disa të
tjera kërkojnë natyrisht angazhim të madh burimesh financiare dhe nuk
mund të mbyllen në afate të shkurtra kohore. Megjithatë, ajo që dua të
ndaj me ju është nevoja për një strategji koherente reformash e zhvillimi,
dhe vullneti i duhur për t'i shtyrë përpara.
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Pyetje: Bankierët kanë pohuar se një nga arsyet kryesore të
ngadalësimit të kredisë është mungesa e kërkesës nga sipërmarrjet
e mëdha. Sipas jush, cilat janë arsyet kryesore të kreditimit të dobët
të ekonomisë në vitin 2015, pavarësisht lehtësimit të vazhdueshëm të
politikës monetare nga Banka e Shqipërisë dhe uljes së interesave në
nivel rekord?
Guvernatori: Banka e Shqipërisë ka shkruar e ka komunikuar në
vazhdimësi mbi arsyet e ecurisë së ngadaltë të rritjes së portofolit të
kredisë. Përpara se të komentoj edhe një herë mbi këtë temë, më lejoni
fillimisht të bëj një sqarim paraprak: fakti që portofoli i kredisë ka rritje
të ngadaltë nuk do të thotë që sektori bankar nuk krediton. Kredia e re
e dhënë vetëm gjatë vitit 2015 për investime biznesi dhe për blerje
apartamentesh banimi shkon afër nivelit 550 milionë euro, ose rreth 6%
e PPB-së. Megjithatë, rritja e portofolit të kredisë shfaqet mjaft më e ulët,
sepse ky portofol ka një afat maturimi relativisht të shkurtër.
Gjithsesi, duke dashur të nënvizoj se sistemi bankar mbetet aktiv në
kreditim, nuk dua aspak të kundërshtoj faktin që rritja e kredisë është në
nivel të ulët dhe larg niveleve ku do të donim të ishte. Lidhur me arsyet,
gjykimi ynë është se kjo ecuri reflekton si një kërkesë të ulët për kredi
nga sektori real i ekonomisë, ashtu edhe një ofertë të shtrënguar kredie
nga sektori bankar.
Kërkesa e ulët është natyrisht faktori i parë dhe më i rëndësishmi që
shpjegon rritjen e ngadaltë të portofolit të kredisë. Kjo kërkesë ka
një komponent racional, që lidhet me pozicionin ciklik të ekonomisë
shqiptare dhe praninë e kapaciteteve të pashfrytëzuara të prodhimit,
çka redukton nevojën e investimeve për zgjerim aktiviteti, por edhe një
komponent emotiv që lidhet me rritjen e pritur dhe perceptimin e rrezikut
për të ardhmen. Paralelisht me to, gjej me vend të theksoj se gjatë dy
viteve të fundit kjo kërkesë ka tentuar natyrshëm të jetë disi më e ulët, për
arsye të shlyerjes së detyrimeve të prapambetura nga sektori publik. Këto
shlyerje përfaqësuan një injektim likuiditeti prej 54 miliardë lekësh për
biznesin shqiptar, duke ulur nevojën e tyre për kredi bankare.
Nga ana tjetër, edhe oferta për kredi bankare shfaqet disi e ndrydhur
dhe politikat e bankave në kreditim janë konservatore. Nga njëra anë,
kjo reflekton nivelin e lartë të kredive me probleme dhe shqetësimet
që kanë bankat për ekzekutimin e kolateralit. Për këtë arsye, ne kemi
theksuar rolin e madh që ka zbatimi i planit të masave për trajtimin e
kredive me probleme, si një instrument i rëndësishëm për përmirësimin e
ofertës së kredisë bankare. Nga ana tjetër, oferta e ndrydhur për kredi
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bankare pasqyron edhe politikat e reja mbikëqyrëse e rregullatore në
Bashkimin Evropian, efekti i të cilave shtrihet deri në Shqipëri nga prania
e grupeve bankare mëma me origjinë në BE.
Pyetje: Hapësirat e investimit të depozitave për bankat po ngushtohen
(BSh i bëri negative interesat e euros, BQE-ja i ka po negative, kërkesa
e qeverisë për bono thesari ka rënë pas emetimit të eurobondit, kërkesa
për kredi është e dobët), ndërsa fitimi i sistemit bankar në tre muajt
e parë të këtij viti ra ndjeshëm. Si prisni të reagojnë bankat në këtë
situatë? (Disa bankierë kanë pohuar se mund të dekurajojnë depozitat
e reja dhe të rrisin interesat e huave).
Guvernatori: Përgjigjja ndaj kësaj pyetjeje është e thjeshtë: ne presim që
bankat të bëhen më të interesuara dhe më aktive në kreditim. Presim që
oferta e kredisë bankare të përmirësohet dhe që kjo ofertë t'i përgjigjet
më mirë kërkesës për kredi, kërkesë kjo e cila pritet të vijë në rritje.
Ndërsa, për sa i takon rezultatit financiar të tremujorit të parë, arsyet
kryesore të luhatjes së fitimit të bankave lidhen me luhatjet në shpenzimet
për provigjione. Performanca financiare e sektorit bankar dhe gjendja
ekonomike kanë ndikim të ndërsjellë. Për këtë arsye, do të doja të
nënvizoja edhe njëherë mesazhin e Bankës së Shqipërisë se sektori
bankar duhet të jetë më i angazhuar në kreditim, pasi kjo nuk është
thjesht në dobi të ekonomisë, por edhe në dobi të vetë sektorit.
Pyetje: A ka rrezik që mjedisi me interesa të ulëta të kthehet në një
boomerang për sistemin bankar dhe për gjithë ekonominë?
Guvernatori: Përvoja e vendeve të tjera dhe analizat teorike tregojnë se
normat e ulëta të interesit i vendosin bankat përpara disa alternativave.
Ato mund të përpiqen të paraprijnë ose ta kompensojnë këtë rënie në disa
mënyra (shpesh të kombinuara mes tyre), ku do të veçoja: a) zgjerimin e
investimeve të tyre në instrumente me afate kohore më të gjata, ku norma e
kthimit është më e lartë; b) rritjen e kreditimit; c) rritjen e peshës së të ardhurave
që sigurohen nga burime alternative, siç mund të jenë tarifat apo komisionet
e ndryshme për operacione që u ofrohen klientëve; d) uljen e kostove të
përgjithshme të veprimtarisë, siç mund të jetë rasti i shkurtimit të shpenzimeve
për paga, për mirëmbajtje të rrjetit të degëve etj., si dhe automatizimi i
proceseve apo transaksioneve të ndryshme apo edhe outsourcing i një
pjese të tyre; e) uljen e angazhimit për mbledhjen e burimeve financiare
që nuk justifikohen me të ardhura nga investimi i tyre, nëpërmjet kufizimeve
sasiore apo edhe nëpërmjet vendosjes mbi to të komisioneve të ndryshme.
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Banka e Shqipërisë është duke i monitoruar zhvillimet në sektorin bankar,
për të vlerësuar mënyrën se si janë duke vepruar bankat në kushtet e një
mjedisi me norma të ulëta interesi. Duhet theksuar se rënia e normave të
interesit, më e fortë në dy vitet e fundit, ka ndikuar pozitivisht në rezultatin
financiar të bankave, pasi ato kanë mundur të ruajnë deri tani marzhin
neto nga interesat dhe kanë përfituar nga rivlerësimi i investimeve të
ndjeshme ndaj normës së interesit (p.sh. titujt afatgjatë). Në fakt, fitimi i
sektorit bankar, sipas standardeve tona të kontabilitetit, për vitin 2015
ishte i konsiderueshëm. Por, ashtu siç kemi theksuar edhe në Raportin
e fundit të Stabilitetit Financiar, në krahun e detyrimeve, bankat i kanë
ulur ndjeshëm shpenzimet për interesa, duke bërë që hapësira për
akomodim të mëtejshëm në rastin e vijimit të rënies së normave të kthimit
nga investimet, të jetë e kufizuar. Për rrjedhojë, është rritur presioni për
vlerën e rezultatit financiar. Në këto kushte, kemi theksuar se është e
nevojshme që bankat t'i përdorin më mirë fitimet e tyre, duke synuar
fuqizimin e pozicionit të tyre të kapitalit.
Nga ana tjetër, vëmendja jonë mbetet e përqendruar në ecurinë e cilësisë
së portofolit të kredisë, dhe inspektimet tona të rregullta në banka kanë
synuar evidentimin në kohë të kredive me probleme dhe zbatimin me
rigorozitet të kërkesës rregullative për nxjerrjen jashtë bilancit të kredive të
humbura. Gjithashtu, po monitorojmë zbatimin e kërkesave rregullatore
nga sektori bankar lidhur me transparencën në çmimin e produkteve
dhe shërbimeve bankare, në mënyrë që klientët të jenë të mirinformuar.
Në kuadër të ndikimeve të mundshme nga mjedisi me norma të ulëta
interesi në mbinxehjen e ekonomisë apo të segmenteve të caktuara të
tregut (tregu i pasurive të paluajtshme, për shembull), vlerësojmë se kemi
të bëjmë me një rrezik të ulët, për sa kohë që rritja e kreditimit mbetet e
ulët. Lidhur me ecurinë e depozitave të sektorit bankar, të dhënat më të
fundit tregojnë që rritja e depozitave në banka vazhdon, ndonëse ritmi
i rritjes së tyre është më i moderuar. Raste të zhvendosjes së kursimeve
drejt ekstremeve të afateve të maturimit ka pasur, duke theksuar nevojën
e monitorimit të rreziqeve të tregut nga ana e sektorit bankar.
Në përfundim për këtë çështje, vlerësoj se mjedisi me norma të ulëta
interesi në veprimtarinë e sektorit bankar ka pasur ndikim. Deri tani,
ky ndikim ka qenë përgjithësisht pozitiv në drejtim të rezultatit financiar
neto të sektorit. Por, ky mjedis ngre edhe disa sfida, si për sektorin
bankar ashtu edhe për Bankën e Shqipërisë, si në drejtim të ruajtjes së
performancës financiare të sektorit, edhe në drejtim të miradministrimit
të proceseve që shoqërojnë veprimtarinë bankare dhe kontrollin mbi
rreziqet e ndryshme. Banka e Shqipërisë është e vetëdijshme për këto
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sfida dhe puna jonë si autoritet mbikëqyrës do të synojë që sektori
bankar të mbetet i shëndetshëm financiarisht dhe aktiv në mbështetjen e
ekonomisë me kredi.
Pyetje: Si po ecën plani i Bankës së Shqipërisë për uljen e kredive me
probleme? Sa nga përmirësimi i treguesit të kredive me probleme ka
ardhur nga nxjerrja e kredive nga bilancet, dhe sa nga ristrukturimi
dhe kthimi i huave problematike?
Guvernatori: Plani i masave për
reduktimin e kredive me probleme është
hartuar në bashkëpunim me qeverinë
shqiptare. Ai është fryt i përpjekjeve të
vazhdueshme të Bankës së Shqipërisë
për ndërgjegjësimin e të gjithë aktorëve
mbi problematikën që mbartin kreditë
me probleme, trajtimi i së cilës kërkon
një reagim të bashkërenduar të të
gjitha institucioneve dhe jo vetëm të
sistemit bankar. Ne kemi vlerësuar
kuptimin e drejtë të kësaj dukurie nga
qeveria shqiptare dhe angazhimin e
saj për trajtimin e një sërë çështjesh në
drejtimin e duhur.

“Plani i masave për uljen
e kredive me probleme
është fryt i përpjekjeve
të vazhdueshme të
Bankës së Shqipërisë për
ndërgjegjësimin e të gjithë
aktorëve mbi problematikën
që mbartin kreditë me
probleme, trajtimi i së
cilës kërkon një reagim të
bashkërenduar të të gjitha
institucioneve dhe jo vetëm
të sistemit bankar.”

Në fund të muajit mars të këtij viti, rezulton që Banka e Shqipërisë i
ka plotësuar të gjitha angazhimet e saj institucionale në kuadër të këtij
plani, që lidheshin kryesisht me ndryshime rregullatore. Më konkretisht:
•
u shtynë deri në muajin dhjetor 2016 afatet e mbajtjes në fuqi të
masave kundërciklike të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë;
•
u ndryshua terminologjia lidhur me kreditë e nxjerra jashtë bilancit;
•
u realizuan një sërë ndryshimesh rregullatore në lidhje me kolateralet
e marra në pronësi nga bankat. U zgjat afati i mbajtjes së tyre deri
në 7 vjet, ndërkohë që bankave do t'u duhet të krijojnë një fond
provigjioni për to dhe, nga ana tjetër, niveli i rrezikut në llogaritjen
e mjaftueshmërisë së kapitalit do të rritet në 150%;
•
u lehtësuan kërkesat për licencimin e kompanive të interesuara në
blerjen e borxhit të keq;
•
u përmirësua regjistri i kredisë, duke përfshirë në të momentin e
fillimit të procesit ligjor si edhe kreditë e ristrukturuara;
•
nuk duhet lënë pa përmendur edhe puna koordinuese në lidhje me
trajtimin e ekspozimeve të mëdha në më shumë se një bankë që ka
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sjellë rezultatet e veta në uljen e treguesit të kredive me probleme
përgjatë vitit 2015.
Për sa u përket ndryshimeve ligjore të parashikuara në planin e masave
për reduktimin e kredive me probleme ato janë ende në proces. Me sa
jemi në dijeni, projektligji për falimentin është ende në diskutim në qeveri,
ndërsa pjesa tjetër e ndryshimeve ligjore do të realizohet së shpejti.
Pavarësisht kësaj, duke qenë se pjesa më e madhe e detyrave të planit
të masave janë të natyrës juridike, efektet e tyre priten të konkretizohen
në periudhën afatmesme dhe afatgjatë.
Siç dihet, në fund të vitit 2015 treguesi i kredive me probleme ra në
18.2%. Arsyeja kryesore për këtë rënie ishte nxjerrja jashtë bilancit e
kredive, të cilat kishin mbi tre vjet si kredi të humbura, bazuar në masat
rregullatore të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë. Megjithatë duhet
nënvizuar që detyrimi për këto kredi nuk shuhet dhe bankat vijojnë të
ndjekin procedurat ligjore për rikuperimin e tyre.
Përsa i përket ristrukturimit dhe kthimit të huave me probleme, këto janë
procese dinamike me ulje dhe ngritje të vazhdueshme dhe, për më tepër,
me një efekt të vonuar në treguesin e kredive me probleme. Duhet një
periudhë kohe minimalisht gjashtëmujore që kredia e ristrukturuar të
paguhet rregullisht dhe vetëm atëherë ajo mund të riklasifikohet vetëm një
kategori më lart. Pra, efekti i këtyre proceseve do të jetë më i vonshëm.
Duhet thënë se gjatë tremujorit të parë të këtij viti patëm sërish një rritje të
lehtë të këtij treguesi për shkak të zbatimit nga ana e sistemit bankar të
rregulloreve të Bankës së Shqipërisë në lidhje me ekspozimet e mëdha në
prag falimenti. Ndonëse ky tregues u rrit gjatë tremujorit të parë me 1%
(një zhvillim i parashikuar nga ne), kemi bindjen se do të arrijmë objektivin
e uljes së këtij treguesi deri në masën 15% në mesin e vitit të ardhshëm.
Pyetje: Keni deklaruar se Banka e Shqipërisë ka një plan për lehtësim
sasior dhe financim të drejtpërdrejtë të bankave private. Deri në ç'pikë
ka arritur ky plan, si planifikohet të realizohet konkretisht ai dhe cilat
janë rezultatet e pritshme?
Guvernatori: Ajo që kemi deklaruar është se "në kuadër të planeve të
kontingjencës", Banka e Shqipërisë po eksploron raportin kosto - përfitim që
paraqesin instrumentet alternative të politikës monetare. Kjo nuk do të thotë
që po përgatitemi të përdorim instrumentin e lehtësimit sasior. Ky është vetëm
një nga instrumentet alternative të politikës monetare, dhe për më tepër
instrumenti që duket se ofron përfitimet më të vogla në realitetin shqiptar.
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Përpara se të sqaroj diçka më shumë mbi çështjen në fjalë, më lejoni një
parantezë të shkurtër.
Banka e Shqipërisë është angazhuar në një cikël të gjatë lehtësues të
politikës monetare. Ky cikël e ka sjellë normën bazë të interesit në nivele
mjaft të ulëta. Për momentin, niveli i normës bazë të interesit duket i
përshtatshëm për të përmbushur objektivin tonë të inflacionit dhe për të
stimuluar rritjen ekonomike. Megjithatë, balanca e rreziqeve paraqitet
e zhvendosur për poshtë. Nëse këto rreziqe materializohen, kjo do të
thotë që Banka e Shqipërisë do të marrë në konsideratë lehtësime të
tjera të politikës monetare. Normalisht, këto lehtësime - dhe këtu po
flasim gjithnjë në terma hipotetikë, pra nëse do të jenë të nevojshme do të kryhen nëpërmjet reduktimeve të tjera të normës bazë. Pozicioni i
Bankës së Shqipërisë është se (i) ka ende hapësirë për ulje të mëtejshme,
dhe se (ii) ky instrument mbetet efektiv për të transmetuar stimulin monetar
në ekonomi.
Megjithatë, gjithnjë në raste hipotetike, përdorimi i instrumenteve
tradicionale të politikës monetare ka një limit. Ky limit lidhet me një dysheme
natyrore të normës bazë - diçka që mund të mendohet se qëndron afër, por
mbi nivelin zero - apo me mungesën totale të efektivitetit të këtij instrumenti.
Si institucion i orientuar gjithnjë nga e ardhmja, Banka e Shqipërisë ka
analizuar opsionet e mundshme që mund të përdoren më tej, pra, në
rast se plotësohen njëkohësisht të dy kushtet e mëposhtme:
(i)
(ii)

hapësira apo efektiviteti i instrumenteve tradicionale të politikës
monetare - është shteruar plotësisht, dhe,
stimuli monetar duhet të rritet më tej.

Pikërisht kjo është ajo që duam të themi kur shprehemi se këto janë plane
kontingjence. Këto plane nuk janë angazhim i Bankës së Shqipërisë
për të ndërmarrë një veprim të caktuar, por janë opsione reagimi të
kushtëzuara nga rrethana të caktuara.
Duke qëndruar te instrumentet alternative, dëshiroj të theksoj se analizat
tona janë bazuar në literaturën teorike dhe në eksperiencat e bankave të
tjera qendrore. Këto analiza sugjerojnë se instrumentet jotradicionale më
të përdorura mund të klasifikohen në një nga kategoritë e mëposhtme:
(i) lehtësimi sasior; (ii) lehtësimi i kreditit; (iii) injektime afatgjata likuiditeti;
dhe (iv) angazhimi i pakushtëzuar i politikës monetare për të ndjekur një
kurs të caktuar.
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Lehtësimi sasior nënkupton rritjen e likuiditetit në ekonomi nëpërmjet
blerjes së letrave me vlerë, dhe zakonisht të letrave me vlerë të borxhit të
qeverisë, të cilat historikisht janë instrumenti tipik i përdorur nga bankat
qendrore për efekte administrimi të likuiditetit. Operacione të ngjashme
janë ndërmarrë nga bankat qendrore të SHBA-së, të Eurozonës, të
Mbretërisë së Bashkuar dhe të Japonisë, në kushtet kur normat bazë të
interesit zbritën pranë nivelit 0 dhe në prani të një kërkese tejet të lartë për
likuiditet në tregjet financiare. Lehtësimi i kreditit nënkupton përsëri rritjen
e likuiditetit në ekonomi, por këtë radhë duke ndryshuar edhe strukturën e
bilancit të bankës qendrore. Kjo nënkupton që banka qendrore ble edhe
instrumente të tjera të tregut financiar, duke siguruar rritjen e likuiditetit në
segmente të caktuara të tregut. Ky instrument është përdorur nga BQE-ja
dhe Rezerva Federale, në të njëjtat kushte si dhe më parë apo në plotësim
të lehtësimit sasior, por më pak nga bankat e tjera. Injektimet afatgjata
të likuiditetit, sikurse e tregon dhe emri, janë operacione afatgjata por gjithsesi të përkohshme - të rritjes së likuiditetit në ekonomi. Këto
operacione mund të mos kenë një destinacion të caktuar - si në rastin
e operacionit LTRO (Long Term Refinancing Operations të përdorur nga
BQE-ja) - por edhe mund të kenë një destinacion të caktuar – si në
rastin e operacionit TLTRO (Targeted Long Term Refinancing Operations)
të përdorur po nga BQE-ja dhe të operacioneve Funding for Lending
të përdorura nga Banka e Anglisë, apo nga Banka e Hungarisë.
Angazhimi i pakushtëzuar i politikës monetare është një instrument pak
i përdorur, më së shumti nga Banka e Anglisë, dhe kjo në formën e
kufizimeve të qarta kohore.
Duke u kthyer në rastin e Shqipërisë, do të theksoja se adoptimi i mundshëm
i këtyre instrumenteve duhet bërë i studiuar me veçoritë e tregut financiar
shqiptar, i cili karakterizohet nga një nivel i lartë likuiditeti afatshkurtër.
Për këtë arsye opsioni i lehtësimit sasior nuk shfaq ndonjë përfitim të
dukshëm. Po kështu, mungesa e instrumenteve alternative financiare
pengon përdorimin e lehtësimit të kreditit, për më tepër që edhe ky ka si
parakusht suksesi, praninë e presioneve të likuiditetit apo të problemeve
në segmente të caktuara të tregut. Angazhimi i pakushtëzuar i politikës
monetare duket i padëshirueshëm në rastin e Shqipërisë, si pasojë e
një luhatshmërie relativisht të lartë të treguesve makroekonomikë. Për
këtë arsye, opsioni i injektimeve afatgjata të likuiditetit - i kushtëzuar me
përmbushjen e disa objektivave sasiorë për rritjen e portofolit të kredisë
dhe për çmimin e kësaj kredie - duket më interesanti. Për momentin,
mund të them është se ne po vlerësojmë me kujdes të gjitha alternativat
dhe - nëse përdorimi i tyre do të jetë i nevojshëm - çdo gjë do të bëhet
transparente në kohën dhe në vendin e duhur.
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Pyetje: Disa bankierë, gjatë intervistave për një speciale të Monitor,
kanë shprehur shqetësimin se lehtësimi sasior mund të ketë qëllim
fshirjen ose marrjen përsipër nga Banka e Shqipërisë të borxheve të
huamarrësve të mëdhenj të këqij. Cili është komenti juaj?
Guvernatori: Dëshiroj të sqaroj që në fillim se ky është një opsion të cilin
Banka e Shqipërisë as nuk e ka marrë dhe as po e merr në konsideratë.
Për më tepër, kjo është diçka të cilën e gjykojmë të panevojshme, dhe
pse jo edhe të gabuar.
Kjo nuk ka ndodhur në asnjë nga eksperiencat botërore të bankingut
qendror, për arsyen e thjeshtë se ky do të ishte një operacion fiskal
dhe jo monetar. Edhe në ato raste kur bankat qendrore kanë pranuar
si kolateral kredi tregtare për operacionet e injektimit të likuiditetit, këto
kredi kanë qenë kredi performuese dhe, mbi të gjitha, kanë qenë të
paketuara në mënyrë të tillë që të kishin një çmim transparent tregu. Në
rastin e Shqipërisë, sistemi bankar nuk vuan nga mungesa e kolateralit.
Po ashtu, në rastin tonë mungojnë instrumentet derivative të tregut
financiar dhe mungon një çmim transparent dhe i besueshëm tregu për
to. Pastrimi i bilancit të bankave nga kreditë joperformuese do të ishte
një zhvillim pozitiv, por ky operacion duhet të lindë si pasojë e stimujve
të tregut financiar dhe - në mungesë të konsideratave strategjike - nuk ka
pse të rëndojë mbi taksapaguesit shqiptarë.
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INTERVISTË E GUVERNATORIT SEJKO
PËR EMISIONIN "KAPITAL", VIZION
PLUS
- 27 maj 2016 -

Gazetari: Është hera e parë që z. Sejko është në studion e emisionit
"Kapital". Në fakt, zoti Guvernator shfaqet rrallë në studio televizive,
por jo rrallë në publik, madje shpesh për të paraqitur analiza të
politikës monetare të Bankës së Shqipërisë, duke shpallur në mënyrë
të rregullt dhe vendimin për normën bazë të interesit. Një pyetje për
një publik që nuk është ekonomist. Sa është norma bazë e interesit
dhe cila është rëndësia e kësaj norme, që banka qendrore e cakton
në mënyrë periodike?
Guvernatori: Së pari, faleminderit për ftesën. Norma bazë e interesit
është instrumenti kryesor i bankës qendrore, nëpërmjet të cilit ajo ndikon
në normat e interesit në tregun financiar, si normat e interesit të kredive,
të depozitave, të letrave me vlerë dhe të obligacioneve të qeverisë.
Me këtë normë, Banka Qendrore financon tregun dhe sistemin financiar.
Pra, ajo është norma me të cilën Banka e Shqipërisë u jep kredi bankave
tregtare. Kjo normë më pas transmetohet nëpërmjet normave të tjera të
interesit në tregun financiar. Norma bazë e interesit është instrumenti me
të cilin realizohet transmetimi i politikës monetare, për të cilën ne themi
që kemi qenë të suksesshëm. Gjithmonë flasim për normat e interesit në
monedhën vendase, në lekë, pasi Banka Qendrore e Shqipërisë, banka
jonë, përcakton normën e interesit për lekun.
Gazetari: Në muajt prill dhe maj, Banka e Shqipërisë, që ju drejtoni,
e uli normën e interesit në një nga nivelet më të ulëta ose në një nivel
të ulët për historinë e saj. Në fakt, a është ky që kemi sot, 1.25% mos
gaboj, niveli më i ulët historik i normës apo niveli i saj ka pasur dhe
ndonjë moment të ngjashëm?
Guvernatori: Jo, ky është niveli më i ulët historik i normës bazë të interesit.
Sikurse e kemi theksuar edhe në deklaratat e politikës monetare, nuk ka
pasur një nivel më të ulët të saj. Vite më parë, norma e interesit për lekun
ka qenë në nivele mjaft të larta, 14-15, ndoshta dhe 17%. Norma e
interesit në vite ka ardhur në rënie.
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Grafik 37. Norma bazë e interesit dhe interesat e lehtësirave njëditore
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gazetari: Në mos gaboj, ulja drastike e normës së interesit ka filluar
nga viti 2011...
Guvernatori: Ulja ka filluar nga viti 2008, por më drastike nga viti
2011.
Gazetari: Z. Guvernator, a është e lidhur kjo ulje e normës së interesit
me krizën globale?
Guvernatori: Po. Ulja e normës bazë të interesit, është e lidhur me
krizën globale dhe me situatën makroekonomike të vendit, si dhe me të
gjitha elementet e tjera që ndikojnë këtë situatë. Norma e interesit është
një nga instrumentet bazë të politikës monetare që bankat qendrore
aplikojnë, dhe ulja e saj ishte një fenomen i vënë re në të gjitha bankat
qendrore në botë, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ashtu dhe në
Eurozonë. Pra, fenomeni i uljes së normës bazë të interesit, sikurse kemi
parë në të gjitha bankat qendrore, ka vazhduar gjatë gjithë periudhës
post-krizë, nga viti 2008 e më pas.
Gazetari: Çfarë do të thotë, z. Guvernator, për paranë dhe për
ekonominë e vendit një normë interesi e ulët, dhe çfarë do të thotë
në të kundërt një normë interesi e lartë? Ku qëndron dallimi për këtë
instrument të Bankës?
Guvernatori: Ne e kemi theksuar vazhdimisht në deklaratat e politikës
monetare, në intervista dhe komente të tjera që kemi pasur me mediat
dhe me analistët, që nëpërmjet uljes së normës bazë të interesit, ne
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synojmë të stimulojmë konsumin, investimet dhe kreditimin. Një normë e
ulët interesi do të thotë që individët dhe bizneset të marrin kredi me një
kosto më të ulët, pra me një çmim më të lirë. Norma e interesit të kredisë
në lekë ka rënë ndjeshëm gjatë viteve të fundit dhe kjo ka bërë që të
rritet konsiderueshëm kreditimi në lekë.
Gazetari: Po jo domosdoshmërish publiku, individët dhe bizneset, i
përgjigjen kësaj nxitjeje që bën Banka. Cilat janë të dhënat që keni
ju? Vërtet kjo normë interesi e ka sjellë këtë rezultat?
Guvernatori: Vërtet. Kjo është shumë e dukshme nga shifrat. Shpeshherë
ka komente dhe opinione analistësh, të cilët bazohen vetëm në fenomene
dhe analiza pa pasur parasysh shifrat, por ne flasim mbi bazë shifrash
pasi ato janë të pakundërshtueshme. Ato tregojnë transmetimin e politikës
monetare në ekonomi dhe efektin e normës së interesit. Në bazë të
shifrave, kreditimi në monedhën vendase që nga fillimi i aplikimit të
politikës monetare lehtësuese është rritur me 8% çdo vit. Ose më mirë të
themi se pesha e kredisë në lekë në raport me totalin e kredisë sot është
në nivelin 45%.
Gazetari: Domethënë, ekonomia e vendit ka marrë 8% më shumë
kreditim nga bankat çdo vit?
Guvernatori: Po, kredia në lekë është rritur. Individët dhe bizneset kanë
preferuar të marrin kredi në lekë dhe kjo tendencë është në rritje. Kjo
do të thotë që politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka funksionuar
në drejtim të kreditimit dhe transmetimi i politikës monetare ka qenë
pozitiv. Pra, ndikimi i politikës monetare në kreditim ka qenë i plotë dhe
i vazhdueshëm. Flasim për kredinë në lekë, pasi ne jemi një ekonomi e
euroizuar dhe kredia në valutë vazhdon të zërë pjesën më të madhe të
portofolit të kredisë.
Gazetari: Pra, në Shqipëri mund të marrësh kredi dhe në lekë dhe në
euro, por shumica sot është kredi që jepet në monedhën kombëtare?
Guvernatori: Në Shqipëri mund të marrësh kredi në lekë dhe në euro.
Bankat kanë kredituar në lekë, euro dhe dollarë, por për këtë të fundit
nuk ka kërkesë dhe kjo vjen nga shumë elemente.
Në radhë të parë, kredia merret në varësi të çmimit të kredisë. Individët
dhe bizneset kanë preferuar kredinë në euro, pasi norma e interesit të
kësaj kredie ka qenë mjaft më e ulët se sa e asaj në lekë. Pra, kësti i
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kredisë për një qytetar dhe për një biznes ka qenë më i ulët në euro se
sa në lekë. Sipas llogarive të thjeshta, individët dhe bizneset preferonin
ta merrnin kredinë në euro. Me uljen e normës së interesit në lekë,
interesat pothuajse janë barazuar, pasi dhe Banka Qendrore Evropiane
ka ulur normat e interesit. E përmendëm më parë që politika monetare
lehtësuese është ndjekur në Eurozonë dhe në shtete të tjera. Ulja e
normës bazë të interesit nuk është bërë vetëm nga Banka e Shqipërisë,
por dhe nga bankat qendrore të vendeve të tjera, prandaj dhe kostoja
e kredisë është ulur si për valutën ashtu edhe për lekun.
Grafik 38. Normat e interesit të kredisë në lekë
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*Normat e interesit janë paraqitur si mesatare lëvizëse 6-mujore.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gazetari: Cila është arsyeja kryesore që e shtyn Këshillin Mbikëqyrës
të Bankës ta ulë normën e interesit. Cili është një tregues që ta kuptojë
publiku i gjerë?
Guvernatori: Unë e thashë, arsyeja është për të stimuluar kreditimin,
konsumin dhe investimet.
Gazetari: Vihet re që ekonomia nuk po kreditohet dhe banka ndërhyn.
Është kaq e thjeshtë apo...?
Guvernatori: Është dhe e thjeshtë dhe e ndërlikuar. Ulja e normës
bazë të interesit del nga disa modele të komplikuara makroekonomike
të politikës monetare, por pa hyrë në shkencë dhe në shpjegimin e
këtyre modeleve, ne po themi esencën për ta kuptuar qytetarët. Banka
e Shqipërisë, ashtu si gjithë bankat e tjera qendrore, synon të ndikojë
rritjen e kreditimit, konsumit dhe investimeve, dhe si rrjedhojë rritjen
ekonomike dhe rritjen e mirëqenies së popullatës.
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Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë, është ruajtja e stabilitetit të
çmimeve si dhe ruajtja e stabilitetit financiar, ku përfshihen bankat dhe
institucionet financiare. Nëpërmjet politikës monetare lehtësuese, pra
uljes së normës bazë të interesit, të cilën në terminologjinë e bankave
qendrore e quajmë "aplikim i një politike monetare lehtësuese ose
akomoduese", ne synojmë rritjen e konsumit, investimeve dhe kreditimit.
Nga njëra anë, thamë është rritur kreditimi në lekë, e argumentuar me
shifra pavarësisht komenteve dhe analizave, dhe nga ana tjetër, ne
synojmë të stimulojmë depozituesit të gjejnë forma alternative investimi,
pasi ulja e normës bazë të interesit ndikon dhe në uljen e normave të
interesit të depozitave.
Gazetari: Do t'ju pyes posaçërisht për depozitat, sepse qytetarët janë
të interesuar sidomos për to. Por le të ndalemi tek pyetja, ndoshta,
e fundit për normën e interesit. Si jemi në krahasim me rajonin?
Ekonomitë dhe bankat qendrore të vendeve me ekonomi të ngjashme
kanë operuar në të njëjtën mënyrë si Banka Qendrore e Shqipërisë?
Si është ky krahasim?
Guvernatori: Të gjitha bankat e rajonit kanë operuar në mënyrë të
ngjashme, duke ulur normën e interesit në mënyrë të vazhdueshme. Banka
e Maqedonisë, Banka e Malit të Zi, Banka e Hungarisë, si dhe disa
banka të tjera kanë filluar të aplikojnë dhe forma jokonvencionale të
politikës monetare përveç uljeve të normës së interesit. Por, përgjithësisht
ulja e normës së interesit u aplikua në të gjitha ekonomitë e rajonit, pasi të
gjitha kanë pasur fenomene makroekonomike të ngjashme me Shqipërinë.
Gjithashtu, ato janë prekur nga një tendencë inflacioni të ulët.
Gazetari: Z. Guvernator, ju e përmendët pak çështjen e depozitave.
Ulja e normës së interesit ul koston e kreditimit, por ul dhe interesin e
qytetarëve për të vënë lekë në banka, sepse ato shkojnë paralelisht
apo jo? Pra, njerëzit nuk kanë më leverdi që t'i mbyllin lekët në
banka. Ndoshta duan t'i mbajnë në shtëpi ose t'i nxjerrin e të bëjnë
një investim që ndoshta nuk e kishin ndërmend në kohën që merrnin
interesa nga depozitat. Sipas disa të dhënave, kursimet e qytetarëve
në banka janë tkurrur me 10% ndaj një periudhe kohore rreth një viti.
A përbën kjo një shqetësim për sistemin bankar apo si shikohet?
Guvernatori: Për momentin, kjo nuk përbën asnjë shqetësim për sistemin
bankar. Sipas shifrave të publikuara nga Shoqata Shqiptare e Bankave
dhe të raportuara nga bankat në Bankën e Shqipërisë, sistemi bankar
ka tepricë likuiditeti dhe është i mirëkapitalizuar. Në Shqipëri, raporti
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kredi-depozita është 50 me 50%. Pra, bankat kanë një tepricë të madhe
depozitash çka përbën dhe kosto për to, dhe këto depozita shpeshherë
i vendosin në banka të tjera. Qëllimi ynë si bankë qendrore, por edhe i
vetë bankave, është që këtë portofol depozitash ta përkthejnë në portofol
kredie, pasi përfitueshmëria nga kreditimi është më e lartë. Rënia e nivelit
të depozitave vjen dhe si rezultat i politikës monetare. Në kushtet e uljes
së normës bazë të interesit, sikurse thashë, individët dhe bizneset do të
tentonin të gjenin forma alternative investimi, pasi përfitueshmëria nga
normat e interesit të depozitave nuk është aq e lartë sa ka qenë. Ne
nuk kemi shkuar në norma negative, pavarësisht komenteve mbi normat
nominale apo reale të interesit.
Grafik 39. Ecuria e depozitave në sistemin bankar
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Për ta thënë thjesht, deri dje qytetari preferonte një të ardhur nga depozitat
meqë normat e interesit ishin më të larta, kundrejt një të ardhure tjetër,
për shembull të një qiraje të caktuar që mund të merrte. Tani normat e
interesit janë ulur dhe individët mund të nxiten të investojnë në një pasuri
të patundshme, e cila do t'i sillte një të ardhur më të mirë se sa mbajtja
në depozitë. Pra, e ardhura nga qiraja do të ishte më e lartë. Në rastin
konkret, do të nxitej blerja e mëtejshme e pasurive të patundshme, pra
indirekt do të nxitej konsumi. Ne morëm një shembull fare të thjeshtë, por
kjo është e vlefshme për të gjithë sektorët e tjerë.
Gazetari: Rënia e normës së interesit mesa duket nxit aty-këtu dhe
dëshirën për të investuar në skema financiare që ndoshta janë jashtë
bankave, nuk dihet se sa janë të autorizuara, sa të ligjshme janë.
Ditët e fundit sikur janë shtuar sinjalet për rigjallërimin e disa skemave
të tilla. Për shembull, qytetarët tregojnë që marrin telefonata, nga
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kompani apo çfarë mund të jenë, të cilat i ftojnë, i miklojnë, për të
investuar apo ku ta di, 2000 euro kundrejt një përfitimi të shpejtë etj.
Cili është qëndrimi i bankës dhe si e shikon autoriteti financiar, si e
shikon shteti këtë dukuri?
Guvernatori: Këto që thoni ju, janë disa platforma online që ekzistojnë
dhe funksionojnë në gjithë botën. Natyrisht që ka platforma të tilla
që tentojnë të përfitojnë me mënyra abuzive në situata të caktuara
financiare. Këto fenomene janë vënë re dhe në Shqipëri. Për fat,
qytetarët shqiptarë që pas vitit '97, me humbjen e madhe të parave në
firmat piramidale, janë më të ndërgjegjësuar dhe më të ndjeshëm. Ata
janë më të kujdesshëm, por gjithsesi rreziku ekziston. Kundrejt një oferte
shumë herë më fitimprurëse, qytetari mund të bëhet pre e mashtrimit.
Ne si bankë qendrore jemi anëtarë të Grupit Këshillimor të Stabilitetit
Financiar (GKSF), i cili përbëhet nga Ministri i Financave, Guvernatori
i Bankës së Shqipërisë, Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes
Financiare, Drejtori i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave...
Gazetari: A është ky këshill i alarmuar nga shfaqja e dukurive të tilla?
Guvernatori: Në mbledhjet tona është analizuar situata dhe kemi
informuar publikun nëpërmjet një deklarate për shtyp, që qytetarët të
jenë më të ndërgjegjshëm dhe të mos bëhen pre e këtyre skemave. Kemi
theksuar qartë që çdo lloj investimi në vlera monetare, duhet të bëhet
nëpërmjet institucioneve të licencuara nga Banka e Shqipërisë, siç janë
bankat dhe institucionet e tjera financiare jobanka.
Gazetari: Mund të ketë kompani të tilla të licencuara dhe të tjera që
nuk janë të licencuara, por që mund të sillen në të njëjtën mënyrë e t'i
marrin njerëzit po njësoj në telefon, por mund të ofrojnë në mënyrë të
ngjashme oferta?
Guvernatori: Tregu i kapitaleve në Shqipëri nuk është i zhvilluar. Për
hir të së vërtetës, bankat janë institucionet bazë. Përveç depozitave me
afat që ofrojnë bankat dhe letrave me vlerë të qeverisë, ne nuk kemi
instrumente të tjera të zhvilluara sikurse kanë shtetet e tjera. Në vendin
tonë, bursa dhe tregjet e tjera të kapitalit nuk janë të zhvilluara. Nëse
do të investohej në tregjet ndërkombëtare, informacioni do të ishte i
cunguar, pasi ne nuk kemi akses në informacionin financiar të tregjeve
ndërkombëtare. Individët dhe bizneset do të donin një garant brenda
tregut shqiptar që të kishin besim, për t'i investuar kursimet ose paratë e
tyre në tregjet ndërkombëtare.
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“Qytetarët kanë garanci
vetëm nëse investimi bëhet
nëpërmjet bankave ose
institucioneve të licencuara
nga Banka e Shqipërisë.
Në rastet e tjera nuk ka
absolutisht asnjë garanci,
për më tepër që këto janë
skema mashtrimi. Ta themi
hapur, qytetarët nuk duhet
të bëjnë investime nëpërmjet
telefonit.”
bërë nëpërmjet telefonit.

Gazetari: Në këtë rast, nuk ka
garanci?
Guvernatori: Ka garanci vetëm nëse
investimi bëhet nëpërmjet bankave
ose institucioneve të licencuara nga
Banka e Shqipërisë, por jo në këto
raste që thoni ju. Në këto raste nuk
ka absolutisht asnjë garanci, për më
tepër që këto janë skema mashtrimi.
Ta themi hapur, qytetarët nuk duhet të
bëjnë investime nëpërmjet telefonit.
Duke përfituar nga emisioni, meqenëse
ma dhatë mundësinë me këtë pyetje,
dua të theksoj dhe njëherë se asnjë
investim, asnjë depozitë, nuk duhet

Gazetari: Kush duhet të ndërhyjë në piramidën e shtetit? Për shembull,
në Vlorë, janë dy apo tre skema që shesin produkte virtuale dhe ka
njerëz që bëjnë prezantime të këtyre skemave. Cili është ai komponent
i shtetit që ndërhyn në këtë rast dhe që duhet ta ndalojë dukurinë?
Guvernatori: Ne si Grup Këshillimor i Stabilitetit Financiar, përfshirë
dhe Ministrin e Financave, kemi informuar publikun me njoftimet tona
për shtyp. Banka e Shqipërisë mban përgjegjësi për institucionet
financiare që janë të licencuara prej
saj. Nga ana tjetër, kemi sensibilizuar
dhe institucionet e tjera zbatuese të
“Normalisht çdo lloj skeme,
ligjit, përfshirë Shërbimin Informativ,
e cila operon pa licencë dhe
Policinë e Shtetit, Prokurorinë. Pra,
nuk paguan taksa, ndërtohet
jemi konsultuar dhe e kemi ndarë këtë
mbi bazën e mashtrimit dhe
shqetësim dhe me institucione të tjera.
normal që është subjekt
E vërteta është që fenomeni nuk është
ndjekjeje dhe hetimi nga
bërë i madh. Ekziston mundësia që
institucionet e tjera.”
fenomeni të zmadhohet; këto skema
mashtruese mund të përfitojnë sidomos
në periudha kur normat e interesit të
ofruara nga institucionet financiare të licencuara si bankat janë në rënie.
Përveç skemave të pastra mashtruese, ka dhe skema që ndërtohen mbi
bazën e konceptit piramidë, siç janë skemat Ponzi, të cilat fillimisht i
përgjigjen qytetarëve, por në fund fati përfundimtar i tyre është humbja
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për qytetarët. Kështu që normalisht çdo lloj skeme, e cila operon pa
licencë dhe nuk paguan taksa, ndërtohet mbi bazën e mashtrimit dhe
normal që është subjekt ndjekjeje dhe hetimi nga institucionet sikurse
mund të jenë Policia Kriminale, Policia e Krimit Ekonomik, Prokuroria,
etj. Është shumë i rëndësishëm sensibilizimi i popullsisë, prandaj dhe
theksova që jemi treguar të kujdesshëm për ta shpërndarë informacionin,
sidomos tek individët. Kjo, pasi individët që kanë një informacion të
limituar financiar mund të joshen nga një situatë e caktuar. Pra, ata duhet
të jenë shumë të kujdesshëm.
Gazetari: Z. Guvernator, le të flasim pak për inflacionin. Në Shqipëri,
për tre muaj me radhë, inflacioni rezulton i ulët, rreth shifrës 0.3%. Ose
ndryshe është 10 herë më pak se objektivi që ka Banka e Shqipërisë
apo jo? Çfarë kuptimi ka për ekonominë e vendit dhe për Bankën e
Shqipërisë, inflacioni i ulët dhe çfarë pasoje mund të ketë kjo shifër?
Guvernatori: Inflacioni i ulët ishte jashtë parashikimit të Bankës së
Shqipërisë, dhe vlen të theksohet se kjo nuk përbën ndonjë problem.
Inflacioni si koncept i thjeshtë ka të bëjë me rritjen e çmimeve. Nëse
nuk kemi një inflacion të rritur, nuk do të thotë se nuk kemi një rritje të
çmimeve. Nga krahu tjetër, mund të shohim se kemi ulje çmimesh, por
është e rëndësishme të theksohet se nuk kemi një situatë deflacioniste. E
kemi thënë disa herë, kjo është një situatë e përkohshme.
Gazetari: Z. Guvernator, deflacion do të thotë rënie çmimesh, anemi e
ekonomisë, që ta kuptojë publiku i gjerë?
Guvernatori: Këtë po thosha. Problem do të ishte në rast se do të ketë
një periudhë të tejzgjatur dezinflacioniste, me një rritje të inflacionit jo në
nivelet e parashikuara nga Banka e Shqipërisë. Kjo nuk do të thotë që
nuk do të ketë një zhvillim të parashikuar të ekonomisë.
Ne kemi vënë re që konsumi është një nga gjeneratorët kryesorë të rritjes
ekonomike. Çmimi është kërkesë-ofertë, në rast se nuk ka një kërkesë të
mjaftueshme, oferta e çmimeve nuk do të rritet. Kjo është logjika bazë
ekonomike. Aktualisht, konsumi nuk është në nivelet e mjaftueshme.
Sikurse thamë, konsumi është promotori kryesor i rritjes ekonomike,
prandaj kjo është dhe arsyeja kryesore për të cilën ne kërkojmë që
inflacioni të rritet. Nëse e marrim si koncept të veçuar, jashtë konceptit
të përgjithshëm makroekonomik të rritjes ekonomike, nuk ka asgjë të
keqe në qoftë se do të kishim ulje çmimesh, pasi në fund të fundit do të
përfitonte popullata.
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Gazetari: Por jo ulje çmimesh sa të mbysë ekonominë, sa të mbysë
kërkesën...
Guvernatori: Ky është problemi.
Gazetari: Çdo ekstrem është i dëmshëm...
Guvernatori: Patjetër, çdo ekstrem është i dëmshëm. Deri dje për ne
shqetësimi kryesor ka qenë inflacioni. Inflacioni i synuar i Bankës së
Shqipërisë është në nivelin 3%. Nëpërmjet këtij niveli inflacioni, Banka
e Shqipërisë kontribuon në rritjen ekonomike të vendit.
Gazetari: Z. Guvernator, sipas INSTAT-it, konsumi në Shqipëri ka
ardhur në rritje në gjysmën e dytë të vitit të kaluar. Por ju e dini që ka
dhe ekonomistë që e shikojnë të zymtë pamjen dhe e lidhin konsumin
e ulët me nivelin e ulët të inflacionit, për të cilin po flisnim. Cili është
mendimi juaj për këtë raport të konsumit me inflacionin dhe konkretisht
me këtë pasqyrë të ekonomisë në ditët e sotme?
Guvernatori: Inflacioni në dy muajt e kaluar ishte në nivelet më të ulëta.
Tani presim nga INSTAT-i një konfirmim për muajin e radhës. E kemi
theksuar se ky nivel inflacioni ka ardhur si pasojë e faktorëve të jashtëm,
kryesisht nga rënia e çmimit të naftës dhe të produkteve minerare në
tregjet ndërkombëtare, por dhe nga rënia e çmimeve të produkteve
bujqësore. Pra, sipas të dhënave të INSTAT-it dhe analizave tona, nuk
ka rezultuar që inflacioni i ulët ka ardhur si pasojë e një rënieje të fortë
në konsum. Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2015, konsumi ka rezultuar
në rritje prej 6% dhe po vazhdon të ketë tendenca rritjeje. Pra, të dhënat
që ne disponojmë nuk dëshmojnë për një tkurrje të konsumit, i cili ka
efekt me tendenca dezinflacioniste.
Ne po monitorojmë situatën. Kemi theksuar se sipas parashikimeve të
modeleve tona makroekonomike, kjo është një situatë e përkohshme,
e cila do të zgjasë gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2016 dhe pritet
të korrektohet në gjashtëmujorin e dytë të këtij viti. Ne parashikojmë
mbylljen e vitit 2016 me inflacionin në nivelin 1.9%, i korrektuar në
kahun e poshtëm nga parashikimi i mëparshëm që ishte në nivelin 2.3%.
Sipas parashikimeve të Bankës të Shqipërisë, niveli i inflacionit pritet të
kthehet në objektivin e synuar prej 3% në vitin 2018.
Dua t'ju sjell në vëmendje se rënia e nivelit të inflacionit është në rang
rajonal dhe evropian. Ka pasur një rënie drastike të inflacionit në Itali
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dhe Greqi, respektivisht me 0.5 dhe 1.3%. Në disa shtete, niveli i
inflacionit është në territor negativ. Shqipëria ka një rritje më të ulët se
parashikimi, por nuk jemi në situatë deflacioniste. Niveli i inflacionit në
dy muajt e fundit ka qenë 0.2 dhe 0.3%, pra nuk jemi në nivelin minus
të çmimeve.
Grafik 40. Norma e inflacionit dhe rritja e PBB-së në Eurozonë
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Burimi: OECD.

Gazetari: A ekziston rreziku i deflacionit apo vetëm teorikisht?
Guvernatori: Rreziku i deflacionit ekziston gjithmonë në situata
stanjacioni ekonomik, duke qenë se jemi ekonomi e hapur. Ne nuk
parashikojmë deflacion, por një situatë të përkohshme të normave të
ulëta të inflacionit. Zyrtarisht, me modelet tona, kemi parashikuar që viti
2016 do të mbyllet me një inflacion në nivelin 1.9%.
Pyetja juaj është: a ekziston rreziku i deflacionit teorikisht? Të thuash që
ekziston rreziku, nuk do të thotë që do të ndodhë rreziku, për shembull
ekziston rreziku që të bjerë tërmet, por ne nuk themi që do të bjerë.
Rënia e papritur e çmimit të naftës dhe çmimit të minerareve tregoi që
ekziston dhe rreziku i ofertës, ndërkohë që mund të kemi dhe rritje të
ofertës nga jashtë.
Inflacioni matet mbi bazën e një shporte mallrash konsumi dhe
shërbimesh, me një formulë të caktuar. Brenda shportës, janë çmimet e
disa mallrave apo shërbimeve që japin ndikimin kryesor në rezultatin final
të inflacionit. Pra, disa prej tyre e kanë efektin më të lartë. Çmimi i naftës,
i produkteve minerare ose i produkteve ushqimore ka rënë ndjeshëm në
tregjet ndërkombëtare, dhe kjo sigurisht ndikoi në llogaritjen e nivelit të
inflacionit. Por, kjo nuk duhet ngatërruar me rënien e nivelit të konsumit.
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Nuk është vetëm çështja e konsumit, por është dhe ajo e eksporteve.
Këto janë çmime që ndikojnë në nivelin e eksporteve dhe janë të lidhura
me rritjen e nivelit të rritjes ekonomike. Dihet që Shqipëria është dhe
importuese dhe eksportuese e naftës, eksportuese e minerareve dhe
gjithashtu eksportuese e produkteve bujqësore; çdo rënie çmimi në këto
tre kategori do të ulte të ardhurat nga eksportet shqiptare.
Gazetari: Z. Guvernator, në skedën tonë ngrihej shqetësimi për
kreditimin e ekonomisë. Në fakt, aktualisht, ekonomia e vendit
kreditohet nga bankat në nivele më të ulëta sesa do të duhet të ishte.
Çfarë po ndodh?
Guvernatori: Pyetje shumë e saktë. Kreditimi ka vazhduar nga ana e
bankave tregtare, por ai është në nivele më të ulëta sesa ne presim. Kjo
ka ardhur për dy arsye: një kërkesë e dobët agregate për kredi nga
të gjitha segmentet e biznesit dhe një politikë shtrënguese nga ana e
bankave tregtare, kryesisht si rrjedhojë e strategjive të bankave të tyre
mëmë për shkak të efekteve e ndikimeve të krizës në Eurozonë.
Ne kemi bërë disa herë thirrje që bankat të jenë më proaktive në drejtim
të kreditimit. Jo se ato nuk kanë qenë produktive. Por, e kemi theksuar
vazhdimisht se ekonomia shqiptare është nën potencial, që do të thotë
se ka ende potenciale të pashfrytëzuara. Prandaj ju kemi bërë thirrje
bankave, që me ekspertizën dhe rrjetin e degëve të tyre - sistemi bankar
në Shqipëri, përveç se 16 bankave, ka dhe 500 degë bankash të
shtrira që nga veriu në jug në të gjitha qytetet e vendit - të shfrytëzojnë
këto potenciale e të vazhdojnë kreditimin.
Gazetari: Megjithatë ndjesia popullore është që bankat janë
dorështrënguara, pra nuk e japin kollaj lekun, ndjesia popullore po
flas...
Guvernatori: Patjetër që bankat janë dorështrënguara sepse janë
institucione financiare. Ne duhet të kemi parasysh që bankat janë shumë
sensitive, sepse janë institucione besimi. Si të tilla, të gjithë ne, përfshirë
dhe ne të dy që jemi këtu në këtë studio, iu besojmë bankave kursimet
tona, që do të thotë se iu kemi besuar punën dhe djersën e një jete.
Pra, banka është institucioni më i besuar ku ne lëmë gjithë kursimet e
punës dhe jetës tonë. Ajo që ndodhi në vitin '97 me firmat piramidale,
sigurisht që nuk mund të ndodhë dhe nuk duhet të ndodhë kurrë me
bankat. Bankat janë institucione të rregulluara dhe të monitoruara, të
cilat punojnë me depozitat e klientëve. Banka e Shqipërisë ka si objektiv
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kryesor të përcaktuar me ligj stabilitetin e çmimeve dhe ruajtjen e një niveli
të caktuar të inflacionit, në funksion të një rritjeje ekonomike. Kjo rritje
ekonomike vjen si pasojë e një kreditimi të gjallë dhe të mjaftueshëm.
Por, nga ana tjetër, ne si institucion jemi përgjegjës dhe për stabilitetin
financiar të bankave dhe në rast se banka do të kreditojë në mënyrë
të pastudiuar, atëherë sigurisht që do të cenohet stabiliteti financiar dhe
jo vetëm kapitali i bankave, por kryesisht edhe depozitat. Pra, ruajtja e
ekuilibrit midis qëllimit të politikës monetare dhe rritjes ekonomike dhe
stabilitetit financiar është një nga objektivat, por dhe një nga problemet
ose punët tona më delikate si bankierë qendrorë.
Grafik 41. Ecuria e standardeve dhe e kërkesës së bizneseve për kredi
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gazetari: Një pyetje naive. Pse nuk japin bankat më shumë kredi?
Ju thatë që bankat kanë likuiditet, ato janë solide dhe raporti midis
kredive dhe depozitave është 50 me 50, në një kohë që me sa di në
vendet perëndimore është shumë më të larta kreditë sesa depozitat.
Atëherë çfarë duhet bërë që të nxitet kreditimi?
Guvernatori: Në vijimësi të asaj çka po thosha, ndërthuren dy elementë:
sensitiviteti i bankave dhe kujdesi që ne kemi si institucion qendror në
drejtim të stabilitetit financiar. Bankat duhet të jenë sa më të qëndrueshme,
sa më likuide, me mjaftueshmëri sa më të mirë kapitali, në mënyrë
që të ruhen depozitat, por nga ana tjetër ato duhet të kontribuojnë
mjaftueshëm në ekonominë e vendit nëpërmjet kreditimit. Bankat kanë
një set rregullativ me të cilin operojnë; ka ligje dhe rregullore të cilat
rregullojnë aktivitetin bankar dhe ne, si bankë qendrore, e monitorojmë
shumë strikt zbatimin e tyre. Ndërkohë, edhe ato vetë, nga mëmat e tyre,
kanë rregulla strikte në mënyrë që të jenë gjithnjë sa më të mbrojtura.
Bankat, gjatë periudhës së gjallërimit ekonomik, kanë qenë më aktive
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dhe kjo ka krijuar një nivel të lartë të kredive me probleme. Kjo është
arsyeja për të cilën bankat nuk janë më aq aktive në kreditim aktualisht.
Gazetari: Z. Guvernator, vitin e kaluar në fillim kreditë e këqija ishin në
masën rreth 25% dhe në fund të vitit ato ranë në 18%, edhe në sajë të
disa operacioneve apo vendimeve që ju morët si bankë qendrore. A
mund të na i shpjegoni? Duke i fshirë ato nga një regjistër dhe duke i
lënë mënjanë, çfarë ndodhi me kreditë e këqija?
Guvernatori: Kreditë e këqija realisht u rritën; jo me mburrje, po
Shqipëria arriti në nivelet më të larta të rajonit bashkë me Serbinë.
Kreditë me probleme në Shqipëri arritën në nivelin 25% në raport me
totalin e kredive. Kjo u kthye në një situatë alarmante, një në katër kredi
ishte e keqe. Patjetër që ne duhet ta adresonim këtë situatë.
Kjo situatë erdhi nga shumë elemente: kryesisht nga një proaktivitet
apo një situatë tepër optimiste nga ana e bankave para vitit 2008,
ndërthurur me një përkeqësim të klimës
së përgjithshme ekonomike pas vitit
“Ne hartuam një plan
2008, ku bizneset patën vështirësi
masash, i cili adreson disa
financiare në operimin e tyre. Këtë
elemente të ndryshme për
situatë patjetër që duhet ta adresonim
uljen e kredive me probleme,
në bashkëpunim me Qeverinë e
pasi asnjë institucion, i
Republikës së Shqipërisë. Ne hartuam
një plan masash, i cili adreson disa
vetëm, nuk do të ishte në
elemente të ndryshme, pasi asnjë
gjendje ta zgjidhte situatën e
institucion, i vetëm, nuk do të ishte në
kredive me probleme.”
gjendje ta zgjidhte situatën e kredive
me probleme. Zgjidhja apo adresimi
i kësaj situate ishte një çështje emergjente kombëtare pasi ndikonte në
nivelin e kreditimit dhe në nivelin e rritjes ekonomike, dhe si rrjedhojë në
nivelin e mirëqenies së popullatës.
Gazetari: Dhe prandaj u mor vendimi që disa prej kredive të fshihen
nga bilancet?
Guvernatori: Jo. Ky vendim, pra fshirja e kredive nga bilanci, mbështetet
në parimet dhe standardet ndërkombëtare të kontabilitetit. Këtu, nuk ka
asgjë të veçantë apo të re. Të gjitha institucionet, jo vetëm bankat dhe
korporatat, por dhe entitetet e tjera ligjore, financiare ose tregtare, në
rast se kanë një humbje, e cila mbartet në bilanc për më shumë se tre
vjet, kanë detyrimin që ta fshijnë nga bilanci i tyre.
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Gazetari: Z. Guvernator, por çfarë ndodh me borxhliun? Pra, ai që
ka marrë një kredi dhe ka tre vjet që nuk shlyen asnjë këst, me këtë
ndërhyrje të bankës qendrore, do të thotë që ai ka shpëtuar; d.m.th.
ato para ai i ka marrë, i ka shijuar dhe nuk do t'i kërkohet më llogari?
Guvernatori: Absolutisht jo. Kredimarrësi, apo borxhliu siç i thoni ju, i
mirë apo i keq, dhe në rastin konkret i keq, i cili nuk ka mundësi që të
shlyejë detyrimin ndaj bankës, nuk shpëton, pasi kontrata është në fuqi.
Ne këtu flasim për një operacion financiar që ka të bëjë me bilancin e
bankave. Ne e kemi theksuar disa herë se kreditë që janë fshirë, nuk
janë falur. Këto kredi janë në ndjekje, shumica e këtyre kredive janë
në gjykata në proces ekzekutimi ose janë të bllokuara në gjykatë - një
problem që ne e kemi theksuar pasi gjykata ka bllokuar shumë raste dhe
ka ndikuar negativisht në performancën apo në kthyeshmërinë e këtyre
kredive te bankat. Ndërkohë që shumë kredi të tjera të kolateralizuara
janë ekzekutuar; bankat i kanë marrë në administrim këto kolaterale dhe
po përpiqen t'i shesin. Përgjithësisht, portofoli i kredive me probleme
është i mirëkolateralizuar. Megjithëse bankat kanë vështirësi në rimarrjen
e likuiditetit ose në shitjen e këtyre aktiveve, në asnjë mënyrë ato nuk
janë të ekspozuara ndaj humbjes. Në qoftë se një kredi nuk performon,
atëherë banka merr në pronësi kolateralin me të cilin ajo është e mbuluar.
Gazetari: Ndërkohë është folur që janë edhe disa kompani të mëdha
në vend, në kushtet e falimentimit apo në kushte të vështira, të cilat
bëjnë pjesë në grupin e kompanive që nuk kanë kthyer kreditë, pra
janë debitorë të këqij. Cili është ndikimi i këtyre kompanive të mëdha
në ekonominë e vendit?
Guvernatori: Këto kompani kanë një peshë të madhe në totalin e
kredive me probleme. Këto kompani në fakt janë grupe kompanish dhe
jo të gjitha kompanitë brenda një grupi janë të dështuara. Përgjithësisht,
këto grupe kanë një model biznesi, ku disa prej kompanive janë me
fitime dhe disa të tjera janë të dështuara, por që vetë aksionerët e
këtyre kompanive nuk kanë pranuar ta mbyllin pjesën e dështuar dhe
me humbje. Kështu, brenda grupit, kompanitë e mira vazhdojnë të
financojnë kompanitë e këqija. Këto kompani brenda grupit janë të
ekspozuara me kredi në disa banka dhe krijojnë vështirësi në situatën e
tyre financiare, por edhe të bankave. Dhe ky bëhet një reaksion zinxhir
midis kompanive dhe bankave. Natyrisht që nëse do të operohej më
shpejt me falimentimin e kompanive të cilat nuk gjenerojnë të ardhura të
mjaftueshme, atëherë sigurisht që do të ishte mirë jo vetëm për bankat,
por edhe për vetë këto grupe financiare. Këto kompani duhet të pranojnë
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një politikë humbjeje në një moment të caktuar, në rast se biznesi i tyre
nuk do të gjenerojë fitim. Kjo është çështje mentaliteti dhe koncepti.
Mesa kemi vënë re në Shqipëri, shumë biznesmenë janë "të dashuruar",
nuk e pranojnë dot faktin e falimentit dhe vazhdojnë me kokëfortësi, të
këmbëngulin që këto biznese nuk janë të dështuara. Në fakt, ato janë
të dështuara dhe mirë është të mbyllen dhe të mos gjenerojnë humbje të
tjera, pra të mos mbijetojnë në kurriz të bizneseve të tjera.
Gazetari: Ato duhet të kalojnë në një proces falimentimi apo jo?
Ndërkohë që është në proces dhe ligji i ri për falimentin. Cili është
roli i këtij ligji apo çfarë mungon në këtë proces, që është bërë e
domosdoshme apo e nevojshme të kemi një ligj të ri falimenti? Cila
është sjellja më e dëmshme për ekonominë?
Guvernatori: Përpara se të shpjegojmë ligjin e falimentit, duhet të jemi të
qartë që marrëveshja e kredisë është titull ekzekutiv. Në këtë marrëveshje
përfshihet edhe kolaterali; qoftë kredi për biznes, qoftë kredi për individ
ka një kolateral të caktuar, një pasuri të patundshme ose çfarëdo titull
borxhi, që lihet peng. Pra, kredia është marrë kundrejt një pengu, që do
të thotë se në rast se kredia nuk kthehet, banka e ekzekuton. Kontrata
e kredisë është titull ekzekutiv. Në rast se brenda afateve nuk kthehet
kredia, atëherë banka ka gjithë të drejtën ligjore ta ekzekutojë këtë
peng, kolateralin.
Ajo që ka ndodhur dhe që po ndodh është se individët, duke shfrytëzuar
hallkat ligjore ose mënyrat dhe rrugët interpretuese ligjore kanë shkuar
në gjykatë dhe kanë bllokuar ekzekutimin e kolateraleve për bankat. Kjo
ka bërë që bankat të mos rimarrin kolateralin. Në rast se gjykata do të
respektonte ligjin dhe marrëdhëniet kontraktuale huamarrës-huadhënës,
banka do ta kishte ekzekutuar kolateralin. Sigurisht që bankat do të ishin
lodhur pak, por do t'i kishin përkthyer në likuiditete këto kolaterale dhe
nuk do të ishte kaq e lartë shifra e kredisë me probleme.
Gjykatat shqiptare kanë favorizuar bizneset dhe individët kundrejt
bankave, pasi bankat janë parë si institucione të ftohta, kapitaliste, me
para. Kjo nuk duhet të kishte ndodhur. Për sa kohë jemi një shtet ligjor, një
shtet i së drejtës, marrëdhëniet kontraktuale duhen zbatuar njëlloj për të
dy palët. Kjo ka krijuar probleme madhore, pasi fenomeni rëndohet dhe
ndikon në situatën e përgjithshme të stabilitetit financiar apo të rritjes së
përgjithshme ekonomike, ku bankat dhe sistemi financiar kanë rolin kyç.
Ne shqetësohemi për stabilitetin financiar, për situatën makroekonomike,
për rritjen ekonomike, për rritjen e mirëqenies së qytetarëve shqiptarë
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dhe këto janë të gjitha fenomene të lidhura. Çështja nuk qëndron nëse
ne si bankë qendrore po kërkojmë të bëjmë drejtësi, kjo lidhet me
efektin që do të ketë reforma në drejtësi, nga miratimi i së cilës presim
përmirësimin e këtyre proceseve që sapo përmenda.
Gazetari: Z. Guvernator, ju flisni shpesh për reformat strukturore në
ekonominë e vendit. Natyrisht është një term pak abstrakt, ndoshta
jo shumë i kuptueshëm për publikun e gjerë. Si mund ta kuptojmë
thjesht, çfarë keni parasysh kur e vini theksin te reformat strukturore në
ekonominë e vendit?
Guvernatori: Reformat strukturore janë të gjithanshme dhe shumë
të gjera. Praktikisht ne i ndajmë në tre grupe këto reforma: reforma
strukturore në institucionet publike dhe financiare, reforma strukturore në
ekonominë reale dhe reforma strukturore në sektorin financiar.
Gazetari: Pra edhe institucionet financiare, është një gamë e gjerë që
pret...
Guvernatori: Reformat strukturore kanë një gamë shumë të gjerë, pasi
kanë të bëjnë me të gjitha aspektet e jetës ekonomike dhe sociale të një
vendi. Natyrisht që është një fjalë standarde, por ka shumë gjëra brenda.
Reformat strukturore lidhen me nivelin ekonomik të vendit. Për Shqipërinë
mund të përmendim reformën në fushën e ekonomisë, reformën në fushën
e punësimit, ku aktualisht qeveria shqiptare po adreson përputhjen e
fuqisë punëtore të trajnuar me kërkesat që ka tregu, reformën në fushën e
energjisë pasi sektori i energjisë ka qenë më problematiku, një gropë e
zezë në raport me sektorët e tjerë. Një reformë tjetër është ajo në fushën
e fiskut dhe informalitetit...
Gazetari: Pikërisht doja t'ju pyesja për luftën kundër informalitetit në
ekonomi. Cilat janë efektet që ka dhënë kjo luftë që ka bërë deri tani
qeveria, së bashku me të gjitha institucionet e shtetit? A ka qenë ajo
eficiente?
Guvernatori: Nga të dhënat e fundit, rezulton që kjo luftë kundër
informalitetit ka qenë eficiente. Të ardhurat e katërmujorit të këtij viti janë
mjaft më të larta sesa të ardhurat e të njëjtës periudhë të vitit të kaluar.
Pra, rezulton se administrata tatimore, me gjithë problemet që mund të
ketë brenda saj, po arkëton më shumë. Po rezulton që të ardhurat janë
më të larta, le të shpresojmë.
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Gazetari: Ju pyes sepse ju e dini që ka diskutime apo debate. Ka edhe
nga ata që mendojnë se kjo luftë kaq e ashpër ndoshta nuk i dha
efektet pozitive, apo rrudhi dorën e ekonomisë, apo rrudhi konsumin
apo njerëzit mund të jenë trembur disi nga fakti që duhet të paguajnë
faturat dhe nuk ka më evazion fiskal etj.
Guvernatori: Po, është e vërtetë. Ka shumë faktorë pozitivë dhe negativë
në të dy kahet. Niveli i informalitetit në Shqipëri ishte problem, pasi
ishte shumë i lartë. Është e vështirë ta matësh sepse është informalitet,
por me disa modele vlerësimi, qoftë të FMN-së, qoftë të BB-së apo të
institucioneve të tjera, parashikohej që kishte arritur deri në nivelin 50%
e më lart. Pra, ekonomia shqiptare ishte në nivele alarmante informaliteti
dhe kjo ishte e ditur. Në këto nivele kaq të larta informaliteti ishte
emergjente një ndërhyrje e fortë. Unë nuk dua të theksoj parimet, pasi
parimet dhe rregullat e lojës janë standarde.
Për sa kohë që duam të integrohemi në Evropë dhe synimi ynë final
është integrimi evropian, për të cilin ka një konsensus politik dhe social
të padiskutueshëm, nuk kemi pse të diskutojmë edhe disa reforma të
ndërmarra. Këto reforma mund të kenë "dhimbjet" e tyre, sikurse pati
dhe reforma në energji, e cila preku një pjesë të varfër të popullsisë.
Malli që blihet paguhet; në të njëjtën formë ne mund të themi dhe për
luftën kundër informalitetit: taksat duhen paguar. Në rast se ka një regjim
fiskal, natyrisht që çdo taksapagues, biznes apo individ, është i detyruar
të respektojë ligjin. Ne thamë që gjykatat duhet të mbrojnë bankat, të
cilat janë institucione financiare të fuqishme, të huaja apo shqiptare. Po
kështu, nga krahu tjetër duhet që dhe individët, të pasur apo të varfër,
të respektojnë ligjin dhe të paguajnë taksat. Sigurisht që shteti duhet të
bëjë kompensim për shtresat në nevojë me reforma të tjera sociale, por
këto janë çështje për diskutim. Në parim, nuk ka diskutim që duhet të
ketë formalitet, duhen paguar taksat dhe këtë nuk e kundërshton askush.
Në situatën aktuale, kur niveli i informalitetit ishte kaq i lartë, qeveria
shqiptare ndërmori një reformë. Unë jam shumë i bindur dhe e kam
theksuar se në këtë situatë ishte emergjente ndërmarrja e një reforme.
Ne e kemi përgëzuar dhe mbështetur luftën kundër informalitetit. A është
bërë kjo luftë 100% perfekte? Unë këtë nuk di ta them; jam i sigurt që
nuk do të jetë bërë, sepse është e pamundur të bëhet çdo gjë 100%
perfekte. Por a ka dhënë rezultat ky operacion dhe kjo luftë? Po shohim
që ka rezultat, pasi të ardhurat janë më të larta. Kjo reformë duhet të
vazhdojë, ne e kemi këshilluar këtë. Me sa kemi vënë re ka një reformë
fiskale, e cila po ndiqet nga Ministria e Financave. Më shumë detaje
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mund të japë Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, e cila do të ndikojë në
vazhdimësi për përmirësimin e strukturës fiskale në Shqipëri.
E rëndësishme është që në parim të thyhet mentaliteti i mospagimit të
taksave. Kjo është e rëndësishme dhe duhet të funksionojë. Taksat duhen
paguar. Industria bankare dhe financiare, administrata publike dhe të
gjithë punonjësit e saj janë taksapagues të rregullt të këtij shteti dhe
kjo nuk është një pjesë e vogël. E njëjta gjë duhet të ndodhë edhe me
sektorin privat. Nuk ka pse sektori privat të punojë me dy standarde. Ky
sektor duhet të punojë si administrata publike, si një pjesë e investitorëve
të huaj që janë kryesisht seriozë. Informaliteti sjell deformime, një
konkurrencë të pandershme, një shformim të tregut.
Pyetja juaj konsistonte te ashpërsia e luftës kundër informalitetit dhe efektet
e saj në ndrydhje, por në fakt ka edhe efekte negative të tjera, të cilat
deformojnë tregun. Në pamje të parë, duket sikur informaliteti ka më
shumë të ardhura, por në afat të gjatë nuk ka zhvillim, nuk ka hapësirë.
Gazetari: Z. Guvernator, ju përmendët bashkëpunimin me qeverinë
shqiptare. Me ligj, Banka e Shqipërisë është një institucion i pavarur.
Realisht a është e pavarur Banka? Cili është raporti me qeverinë, a
ndërhyn qeveria te puna e Bankës? Sepse përvoja e viteve të kaluara
na ka treguar që në Shqipëri në momente të caktuara, Banka herë
pas here nuk ka ditur ose nuk ka mundur ta mbajë pozitën e saj si një
institucion i pavarur. Sot si ndodh?
Guvernatori: Banka e Shqipërisë në vite ka rritur rolin dhe pavarësinë e
saj. Banka e Shqipërisë operon në bazë të ligjit "Për Bankën e Shqipërisë",
i cili përcakton qartë rolin, objektivat, detyrat dhe funksionimin e
Bankës Qendrore. Këtë ligj, ne mund ta rishikojmë së shpejti, për ta
përmirësuar në kuadër të procesit të integrimit evropian të institucionit,
por jo në raport me rolin dhe objektivat e tij kryesorë, pasi janë të
mirëpërcaktuara në ligj. Banka është e mbrojtur në drejtim të pavarësisë
dhe funksionit të saj nga ligji. Zbatimi i ligjit ka bërë që Banka të mos
cenohet në pavarësinë e saj. Për të folur shkurt, historikisht, roli dhe
pavarësia e bankës qendrore kanë ardhur në rritje. Cilësia, ekspertiza,
profesionalizmi, por dhe pavarësia e institucionit kanë ardhur në rritje
gjatë viteve. Gjatë periudhës që unë jam Guvernator, marrëdhëniet me
qeverinë kanë qenë shumë korrekte. Për hir të së vërtetës, nuk kemi
pasur asnjë ndërhyrje, as në mënyrë indirekte as direkte. Nuk mund të
komentoj më shumë, pasi marrëdhënia ka qenë korrekte.
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Gazetari: Z. Sejko ju jeni Guvernator i Bankës prej 16 muajsh. A është
kapërcyer tronditja që Banka Qendrore e Shqipërisë kaloi për arsye
të ngjarjes së vjedhjes së thesarit në gusht të vitit 2014. Ishin rreth 7
milionë dollarë në cash që u vodhën në atë kohë dhe Banka kaloi një
periudhë tronditjeje psikologjike jo të lehtë apo jo? Si e gjetët dhe si
është sot sipas mendimit tuaj gjendja në Bankën e Shqipërisë?
Guvernatori: Besoj se është kapërcyer situata e vështirë që Banka
e Shqipërisë kaloi gjatë ngjarjes së shëmtuar të vjedhjes së thesarit,
që krijoi një tronditje në besimin dhe imazhin e institucionit të bankës
qendrore. Ne jemi dëshmitarë se banka qendrore ka qenë e përmendur
për keq, në të gjitha kronikat kryesore dhe lajmet e televizioneve për
vjedhjen e thesarit. Unë theksova më parë kur po flisnim për bankat
tregtare se bankat janë institucione besimi dhe banka qendrore, si bankë
e bankave, është institucion kryesor besimi për thesarin e shtetit; ajo nuk
merr depozita, por mban thesarin e shtetit. Çdo tronditje në këtë nivel
besimi mund të shoqërojë gjithë sistemin financiar dhe ky ishte një lajm
shumë i keq, i cili rëndoi në psikologjinë e vetë Bankës së Shqipërisë
dhe të punonjësve.
Kjo ishte situata kur u emërova. E kam thënë dhe në disa emisione të tjera,
për hir edhe të pavarësisë që përmenda, Banka e Shqipërisë është një
institucion i konsoliduar, me një grup shumë të mirë profesionistësh dhe
funksionon mjaft mirë. Banka Qendrore u cenua në disa elemente të saj
administrative, jo thelbësore. Në funksionet bazë si, politika monetare,
stabiliteti financiar, mbikëqyrja bankare, operacionet monetare, banka
qendrore nuk u cenua. Ajo është rritur profesionalisht dhe ekspertiza e
saj nuk është prekur.
Banka qendrore u cenua në disa elemente të tjera siç kanë qenë
thesari, administrata, etj. Kjo ka përbërë edhe sfidën kryesore për mua
si Guvernator. Ndërkohë, duke qenë edhe një periudhë e vështirë
ekonomike ka qenë një situatë jo shumë e lehtë jo për të përmirësuar
bankën, por për të reaguar në raport me ekonominë.
Unë them që banka qendrore e ka kapërcyer situatën e vështirë. Ne
kemi bërë ndryshime radikale gjatë vitit të kaluar, kemi bërë ndryshime
procedurale, njerëzore, infrastrukturore, teknologjike dhe ndryshime në
sistemin e kontrollit të brendshëm. Është një listë shumë e gjatë dhe nuk
do të doja të bëhesha i mërzitshëm për teleshikuesit.
Gazetari: A e ka fituar besimin Banka Qendrore?
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Guvernatori: Këtë mund ta vlerësoni me një pyetësor të publikut, por unë
besoj se e ka rifituar. Di të them se brenda institucionit, banka ka rifituar
besimin e punonjësve të saj. Ne punojmë me kapacitete maksimale.
Nëse e ka fituar apo jo besimin e publikut këtë mund ta thotë publiku,
megjithatë unë e besoj këtë.
Gazetari: Para pak ditësh, ju zhvilluat një takim me ambasadorët e
akredituar në Tiranë. Duke qenë se nuk ka qenë një praktikë, pse
ishte i nevojshëm një takim i tillë? Çfarë i kërkoi Banka e Shqipërisë
ambasadorëve të vendeve të tjera?
Guvernatori: Në procesin e komunikimit me grupet e interesit jam
përpjekur t'i mbuloj të gjitha grupet e interesit. Ne kryejmë takime të
vazhdueshme me drejtuesit e bankave të nivelit të dytë, të cilët janë
një formë ambasadorësh në Shqipëri për sektorin financiar dhe për
ekonominë, takime me bizneset e mëdha, takime me mediat, konferenca
me akademikët. Në mënyrë të vazhdueshme kam marrë kërkesa dhe
kam kryer takime dypalëshe pothuajse me të gjithë ambasadorët e
shteteve të mëdha dhe të gjitha takimet kanë konsistuar në diskutimin
e zhvillimeve ekonomike, pasi sigurisht në Bankën Qendrore mund të
flasësh vetëm për ekonominë. Duke parë që ka pasur një kërkesë mjaft
të madhe nga ana e ambasadorëve, gjykova të bëjmë një takim të
përvitshëm edhe me ambasadorët, si një grup interesi.
Në radhë të parë, ky takim shërbeu për të shkëmbyer dhe për të
bërë transparent informacionin që ne kemi. Për më tepër, në situatën
që ndodhemi, vëmë re që ka mjaft
interesa dhe ne kemi nevojë për
“Ambasadorët në aspektin
investime të huaja, si Shqipëri.
tregtar luajnë një rol
Perspektiva ekonomike do të vijojë
të
caktuar prandaj dhe
nëpërmjet rritjes së investimeve të
ne donim të bënim një
huaja dhe ambasadorët e huaj kanë
prezantim të situatës
një rol të rëndësishëm në këtë aspekt
financiare dhe ekonomike
për të bërë interlokutorin për shumë
investime të huaja.
dhe t'iu bënim thirrje
Ne, si institucion rregullator, jemi
të interesuar për sektorin financiar.
Ambasadorët në aspektin tregtar
luajnë një rol të caktuar prandaj dhe
ne donim të bënim një prezantim të
situatës financiare dhe ekonomike
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dhe t'iu bënim thirrje ambasadorëve për të na ndihmuar në tërheqjen e
investimeve të huaja, por edhe në përmirësimin e imazhit. Imazhi është një
problem më vete. Ne jemi të ndërgjegjshëm që Shqipëria ka një imazh
më të keq se sa është në realitet. Ne e kemi vënë re gjatë kontakteve me
shumë investitorë të huaj, por edhe vizitorë. Ata që vijnë për herë të parë
impresionohen pozitivisht, pasi perceptimi është shumë më negativ se sa
është realiteti. Shqipëria është një vend me shumë probleme infrastrukturore,
por nga ana tjetër ka edhe shumë elemente pozitive. Atëherë, duhet që
perceptimin pozitiv për vendin tonë ta promovojmë.
Gazetari: Në fjalën tuaj me ambasadorët, ju jeni shprehur se ambienti
financiar në Shqipëri karakterizohet nga: likuiditet i bollshëm, norma
të ulëta interesi, kurs i qëndrueshëm këmbimi, standarde të lehtësuara
kreditimi. Por cilat janë rreziqet më të mëdha që do t'i kanoseshin
ekonomisë së Shqipërisë sot, përtej këtyre standardeve që ju i keni
parë në mënyrë pozitive dhe i keni paraqitur si të tilla te ambasadorët?
Guvernatori: Këto deklarata kanë të bëjnë me atë që sapo thashë:
për t'ua bërë të qartë ambasadorëve që ka potenciale reale për disa
banka. Ne kemi theksuar që mund të kemi bashkime bankash, siç ka
ndodhur në vendet e rajonit, dhe e mira është që dhe ambasadorët
të jenë të ndërgjegjshëm që sistemi financiar është i shëndetshëm, në
rast se do të ketë investitorë të huaj. Nga ana tjetër, ky shërben edhe si
element pozitiv në tërësi për ekonominë shqiptare, për të treguar se ka
kapacitete financuese të bollshme. Në rast se një investim i huaj do të
vijë në Shqipëri, përveç elementeve të tjera të nevojshme për investimin e
huaj, është i rëndësishëm edhe shëndeti i sistemit financiar dhe mundësia
e tij për të mbështetur çdo lloj projekti, me kredi dhe financim. Kjo ka
qenë arsyeja pse unë i kam prezantuar ambasadorëve situatën e sektorit
financiar.
Gazetari: Rritja ekonomike dhe inflacioni në vitin 2016, sipas Bankës
së Shqipërisë, do të jenë më të ulëta se parashikimet që janë bërë më
herët. Cili është kuptimi dhe pasoja e këtyre parashikimeve që janë
rishikuar?
Guvernatori: Ne e kemi theksuar se rritja ekonomike u mbyll për vitin
2015 në nivelin 2.6%, ndërsa në vitin 2014 në 2%, dhe në vitin
2013 në nivelin 1.1%. Ne e kemi theksuar se Shqipëria ka hyrë në
një trajektore pozitive zhvillimi. Ne parashikojmë një rritje ekonomike
mbi 3% këtë vit, por shifra nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi nëse rritja
ekonomike është 3.2 apo 3.3 apo 3.4%, rëndësi ka trendi pozitiv.
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Sigurisht, Shqipëria do të kishte nevojë për një nivel rritjeje ekonomike
mbi 4%; 4-5%, në mënyrë që të kapërcente etapat dhe të arrinte në
nivelet e synuara që të na çojë drejt integrimit evropian. Por pavarësisht
nga kjo, duke marrë parasysh kontekstin e situatës në rajon dhe në
Eurozonë, ne gjykojmë se nëse do të vazhdojmë me një trend pozitiv
rritjeje, do të thotë që ekonomia po përmirësohet dhe gjatë rrugës ne do
të kalojmë defektet dhe do të kapim kohën. Rëndësi ka që të mos kemi
stanjacion, pra të vazhdojmë rritjen.
Ekonomia ka ardhur në rritje dhe
ne si bankë qendrore parashikojmë
“E rëndësishme është
se kjo rritje do të vijojë. Këtë e
që reformat strukturore
parashikojnë edhe institucionet e tjera
të ndërmarra, përfshirë
ndërkombëtare, si Banka Botërore,
dhe rolin tonë si bankë
Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
qendrore me politikën tonë
Shpeshherë bëhet një lojë shifrash,
monetare lehtësuese dhe
por kjo nuk ka rëndësi fare pasi është
rolin e sistemit financiar,
thjesht parashikim. E rëndësishme
të japin një kontribut të
është qëndrueshmëria e rritjes dhe
qëndrueshëm dhe pozitiv
që reformat strukturore të ndërmarra,
në drejtim të rritjes
përfshirë dhe rolin tonë si bankë
ekonomike.”
qendrore me politikën tonë monetare
lehtësuese dhe rolin e sistemit financiar,
të japin një kontribut të qëndrueshëm,
një kontribut pozitiv në drejtim të kësaj rritjeje ekonomike.
Gazetari: Sot nuk flitet më për ndikimin që mund të kishte kriza në
vendin fqinj, Greqinë, për Shqipërinë. Në Shqipëri kemi një numër jo
të vogël bankash, mëma e të cilave është në Greqi. Cila është gjendja
e bankave greke në Shqipëri sot?
Guvernatori: Kriza në Greqi na krijoi një situatë të vështirë, verën e
vitit të kaluar. Për hir të së vërtetës, isha në fillimet e mia të punës si
Guvernator dhe kaluam një periudhë mjaft shqetësuese. E kemi përjetuar
krizën në Greqi, njëlloj sikur të ishte krizë në Shqipëri. Mund ta them këtë
pa asnjë keqkuptim, pasi ekonomia shqiptare është mjaft e ndërlidhur
me ekonominë greke dhe kemi tre banka shqiptare me kapital grek që
operojnë në Shqipëri. Të tre këto banka janë të rëndësishme, ose siç
i themi ne në gjuhën tonë si bankierë qendrorë përbëjnë risk sistemik,
prandaj e kemi monitoruar dhe kemi qenë pjesë në menaxhimin e kësaj
situate krize.
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Tabelë. Zhvillimet në grupet bankare të huaja që operojnë në Shqipëri
Ndryshim (%)

Raiffesen Bank Intesa San
International
Paolo

Alpha
Bank*

Piraeus National Bank
Bank*
of Greece*

Societe
Generale

Aktivet**
-0.40%
6.00%
-6.60%
-2.00%
-4.30%
9.40%
Kredi
1.30%
3.70%
-7.80%
-3.00%
-11.50%
3.70%
Depozita
-0.10%
3.90%
-14.00%
-3.00%
-7.60%
5.50%
Provigjione
-33.30% 33.00%
-25.00%
-1.00%
-55.10%
Fitimi neto
-23.80% -14.80%
…
…
…
7.50%
Raporte
Kredi me probleme
10.40%
9.00%
37.40% 40.00%
5.10%
Marzhi neto nga interesat
2.76%
2.81%
2.81%
2.80%
Mjaftueshmëria e kapitalit
17.60% 12.90%
15.90% 16.70%
16.70% 16.70%
Pesha e bankës në Shqipëri ndaj grupit
1.73%
0.15%
0.68%
0.63%
0.29%
0.04%
*Të dhënat i përkasin fundit të tremujorit të parë 2016.
** Ndryshim me fundin e vitit paraardhës për treguesit e bilancit.
Shënim: Shenja (…) tregon ndryshim të theksuar të këtij treguesi (mbi 100%), ndërsa shenja (-) tregon të dhëna të padisponueshme
për këtë tregues në publikimet e bankës përkatëse.
Burimi: Faqet zyrtare të grupeve bankare.

Për fat, në radhë të parë, kjo situatë u kapërcye për vetë Greqinë dhe
qytetarët grekë, dhe pastaj për vende fqinj si ne, që jemi shumë të
integruar, mbi 40% e investimeve të huaja direkte në Shqipëri janë nga
Greqia. Pjesa më e madhe e emigrantëve shqiptarë janë të punësuar
në Greqi, pjesa më e madhe e aktivitetit të import-eksportit kryhet me
Greqinë. Greqia dhe Italia janë dy partnerët tanë kryesorë ekonomikë.
Çdo përkeqësim ose përmirësim i këtyre dy vendeve, do të kishte ndikim
negativ ose pozitiv në Shqipëri. Rritja e nivelit të papunësisë në Greqi ka
sjellë uljen e nivelit të remitancave dhe kjo ka ndikuar më pas në rënien
e PBB-së në Shqipëri.
Situata psikologjike e shqiptarëve në Greqi u rëndua. Pavarësisht
se është shtet tjetër, ne jemi në kontakt të vazhdueshëm për shkak të
numrit të madh të shqiptarëve që jetojnë atje. Pothuajse çdo familje
shqiptare ka një pjesëtar të saj apo një të afërm të punësuar në Greqi.
Prandaj dhe kriza ndjehet financiarisht dhe psikologjikisht. Kjo ndikon
edhe në psikologjinë e konsumit në Shqipëri. Sigurisht që kjo krizë ishte
më sensitive në sistemin bankar, pasi siç e thamë bankat janë ato që
kanë depozitat dhe për shkak të panikut, ne kishim frikë nga rreziku
zinxhir i falimentit. Kjo ishte situata që na trembte. Por bankat rezistuan
shumë mirë. Bankat ishin të mirëkapitalizuara dhe me një situatë të mirë
likuiditeti. Pati një tërheqje intensive të depozitave, bankat iu përgjigjën
depozituesve, depozitat kaluan nga bankat shqiptare me kapital grek
në bankat e tjera. Kjo ndodhi për një periudhë disajavore, deri sa u arrit
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marrëveshja dhe depozitat u rikthyen prapë në këto banka pasi njerëzit
u qetësuan. Bankat rezistuan mjaft mirë, vazhduan funksionimin e tyre
normal.
Tani, këto janë banka me parametra shumë të qëndrueshëm, me një
mjaftueshmëri kapitali mjaft të lartë, operojnë krejt normalisht, pavarësisht
krizës dhe stresit financiar e psikologjik që ato kaluan. Në bazë të
stres-testeve tona, të cilat i kryejmë për të provuar qëndrueshmërinë e
bankave, këto banka i kanë rezistuar stresit, e kanë kaluar me sukses këtë
periudhë, janë të qëndrueshme dhe vazhdojnë operimin e tyre normal.
Nuk besoj se jemi më në një situatë për të diskutuar qëndrueshmërinë e
bankave shqiptare me kapital grek, kjo është e tejkaluar.
Sigurisht që tregu financiar dhe bankar do të ketë zhvillime në të ardhmen,
do të ketë bashkime ose shitje; ne nuk jemi kundër. Si autoritet rregullator
ne do të shikojmë me shumë kujdes çdo lloj investitori të ri të huaj që do
të hyjë në sektorin financiar. Ky ishte dhe një nga synimet e takimit me
ambasadorët: të kemi një sistem financiar sa më të qëndrueshëm dhe
t'ua besojmë paratë e depozituesve shqiptarë, institucioneve sa më të
fuqishme financiare.
Gazetari: Ju keni rreth 15 muaj tashmë që drejtoni Bankën e
Shqipërisë. Kaluat një periudhë të vështirë për ngritjen e imazhit të
dëmtuar të bankës, kriza greke, ndoshta dikush mund t'ju thoshte që
jeni shumë i ri në moshë për të drejtuar Bankën e Shqipërisë. Si është
mosha juaj në krahasim me guvernatorët paraardhës? A jeni vërtet
ju guvernatori më i ri?
Guvernatori: Unë nuk jam guvernatori më i ri. Në radhë të parë, në
aspektin e eksperiencës. Kam mbaruar studimet në vitin 1991 dhe kam
punuar në sistemin bankar dhe financiar prej 25 vitesh; besoj se është
një eksperiencë e mjaftueshme. Të gjithë guvernatorët në Republikën e
Shqipërisë, duke filluar që nga Guvernatori i parë Ilir Hoti, kanë qenë
më të rinj në moshë. Unë jam bërë guvernator në moshën 47-vjeçare,
ndërsa z. Hoti ka qenë në një moshë më të re, ndoshta 40-vjeçare.
Guvernatori më i ri ka qenë z. Kristaq Luniku, në moshën 34-vjeçare. Po
ashtu edhe z. Cani, kur është emëruar Guvernator, jam shumë i sigurt
se ka qenë më i ri se unë. Pra, unë nuk jam guvernatori më i ri, por jam
guvernatori më i vjetër i emëruar, në krahasim me gjithë guvernatorët e
emëruar në Republikën e Shqipërisë. Besoj se rreth moshës 50-vjeçare
është krejt normale që në karrierë të jesh guvernator.
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INTERVISTË E GUVERNATORIT SEJKO PËR
EMISIONIN "EKOPOLITIKË", ORA NEWS
- 14 korrik 2016 -

Pyetje: Z. Guvernator, pak ditë më parë, në përfundim të mbledhjes
së Këshillit Mbikëqyrës, ju keni dalë në konferencë për shtyp. Si ka
qenë ekonomia shqiptare gjatë pjesës së parë të këtij viti dhe cilat janë
problematikat që ju evidentoni?
Guvernatori: Siç e theksuam edhe në konferencën e fundit për shtyp,
pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, ekonomia
shqiptare vazhdon të mbetet në një trajektore pozitive zhvillimi. Të
dhënat dhe indikatorët tregojnë qartazi se ekonomia ka pasur rritje
edhe gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2016. Gjithashtu, të dhënat
e fundit të sistemit bankar tregojnë se kredia, pavarësisht se në mënyrë
të moderuar, përsëri ka shënuar rritje. E njëjta gjë vlen të thuhet edhe
për depozitat dhe treguesit e tjerë të sistemit bankar dhe financiar. Kemi
pasur një vazhdim të konsolidimit të uljes së nivelit të borxhit publik.
Inflacioni, i cili tregoi një rënie drastike në muajt e parë të këtij viti, ka
filluar të rritet.
Pra, treguesit bazë të përgjithshëm kanë treguar se ekonomia ka hyrë
në një trajektore pozitive zhvillimi. Por kjo nuk do të thotë që çdo gjë
është perfekte, pasi këta tregues që përmenda nuk janë në nivelet e
dëshiruara nga Banka e Shqipërisë. Objektivi ynë i inflacionit është
niveli 3%, të cilin synojmë ta arrijmë në fund të vitit 2018, ndërkohë
që inflacioni në muajin maj ishte në nivelin 1.2%. Kjo është një rritje e
dukshme krahasuar me nivelin 0.2-0.3% që ishte në fillim të vitit, por
është përsëri nën objektivin e Bankës. Të dhënat e punësimit gjithashtu
kanë shënuar rritje, por përsëri nuk janë në nivelet që ne synojmë. E
njëjta gjë vlen edhe për treguesit e tjerë.
Të gjitha masat dhe përpjekjet e bëra, si nga Banka e Shqipërisë ashtu
edhe nga Qeveria nëpërmjet reformave strukturore, synojnë ta çojnë
përpara ekonominë, për të arritur objektivat e dëshiruar. Me pak fjalë,
mund të themi se ekonomia po ecën në drejtimin e duhur, në një trajektore
pozitive rritjeje, por nuk ka mbërritur akoma në destinacionin e duhur.
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Pyetje: Dëgjojmë shpesh se ekonomia po performon nën potencial.
Kjo për shkak të krizës evropiane, e cila i dha në një valë të dytë
efektet në Shqipëri. Por padyshim janë edhe politikat e qeverisë. I
referohem raportit të fundit të Bankës së Shqipërisë, kur ju dolët në
konferencë për shtyp dhe apeluat për kujdes me investimet publike që
duhet të shtrihen gjatë gjithë vitit dhe nga ana tjetër të rriten të paktën
për muajt që kanë mbetur. Po ndikon konsolidimi fiskal negativisht në
rritjen reale të ekonomisë?
Guvernatori: Në pamje të parë të krijohet përshtypja se konsolidimi
fiskal ndikon negativisht dhe ç'është e vërteta ka efektet e tij. Shqipëria
ka një nivel të lartë të borxhit publik dhe është e domosdoshme që ky
nivel të ulet nga niveli 72%. Me rregullin e ri fiskal, i cili është duke u
kthyer në ligj, synohet ulja e nivelit të borxhit publik dhe kjo do të arrihet
vetëm nëpërmjet një politike konsoliduese fiskale.
Ne si Bankë e Shqipërisë kemi mbështetur vazhdimin e konsolidimit
fiskal të ndjekur nga qeveria dhe kemi harmonizuar politikën tonë
monetare me politikën fiskale konsoliduese. Kjo shkon në linjë edhe
me uljen e normës bazë të interesit, pra me politikën tonë monetare
stimuluese. Sigurisht që konsolidimi fiskal krijon disa kufizime, të cilat
frenojnë disa investime ose zgjerimin në nivelet e buxhetit, por kjo është
e domosdoshme për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjatë të financave
publike. Sa më të qëndrueshme të jenë financat publike, sa më i ulët
niveli i borxhit, aq më tërheqëse do të jetë Shqipëria për investimet e
huaja në periudhat e ardhshme, aq më konkurruese do të jenë produktet
e ekonomisë shqiptare në tregjet ndërkombëtare.
Pyetje: Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë që, të paktën
në realizimin e investimeve publike, shpenzimet kapitale kanë një
ngadalësim. Ky, në fakt, ka qenë një problem prej vitesh, jo vetëm i
periudhave të fundit. Procedurat janë argumenti dhe shpjegimi që jep
dikasteri i financave. A pengojnë këto dhe a janë këto një stimul më
pak për ekonominë?
Guvernatori: Ne e theksuam edhe në deklaratën e fundit të Këshillit
Mbikëqyrës. Do të dëshironim të kishim një shpërndarje të njëtrajtshme
të investimeve publike gjatë gjithë vitit, pasi një investim i kryer në fillim të
vitit, në janar ose në shkurt, nuk ka të njëjtin efekt me një investim të kryer
në dhjetor, pra në fundin e vitit. Ne presim që niveli i investimeve publike
të ketë rritje në pjesën e mbetur të vitit. Nga ana tjetër, të ardhurat kanë
pasur një realizim mjaft të mirë, janë mbi nivelin e parashikimit. Edhe
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investimet publike kanë qenë në nivelin e parashikimit dhe pritshmëria
është për rritjen e këtyre investimeve publike. Investimet publike, sikurse
edhe format e tjera të investimeve, qoftë investimet e huaja direkte qoftë
investimet e brendshme, do t'i jepnin një frymëmarrje rritjes ekonomike.
Prandaj, ne synojmë dhe kërkojmë që të ketë një rritje të investimeve
publike, pasi kjo do të krijonte dhe një njëtrajtshmëri në luhatjen e
tregjeve financiare të brendshme.
Grafik 42. Ecuria e shpenzimeve
Ndryshimi vjetor i shpenzimeve sipas
kontributeve të kategorive kryesore
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Pyetje: Sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Financave, ndryshe
nga vitet 2014 dhe 2015, kemi pasur një performancë pozitive të
të ardhurave në pesëmujorin e parë të këtij viti. Qeveria për herë të
parë po shkon drejt një rishikimi të buxhetit me rritje dhe jo me ulje.
Ajo që synohej dhe që pritej nga të gjithë ishte një rishpërndarje e
plusit në të ardhura drejt rritjes së pagave dhe pensioneve, por duket
se nuk do të jetë ky fokusi - të paktën bazuar në atë çka u tha në
konferencën e fundit që Ministria e Financave zhvilloi me FMN-në
dhe ku ju ishit i pranishëm. A do të ishte këshilla juaj për një rritje të
mundshme të pagave dhe pensioneve, në kushtet kur kemi tkurrje të
konsumit pavarësisht rritjes së inflacionit? Ju e kishit paralajmëruar si të
përkohshme rënien e inflacionit në fillim të vitit dhe siç u pa inflacioni
u rrit.
Guvernatori: Në dijeninë tonë nuk ka një rishikim esencial të shifrave të
buxhetit për pjesën e mbetur të vitit. Në rast se do të kishim rritje të pagave
për këtë pjesë të vitit, kjo do të ishte në kurriz të investimeve publike.
Rishikimi i buxhetit është një e drejtë ekskluzive e qeverisë. Ajo që ne
si Bankë e Shqipërisë kemi në fokusin tonë është ruajtja e parametrave
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kryesorë makroekonomikë dhe monetarë. Sigurisht që ne do të donim të
kishim një nivel më të lartë investimesh publike. Këtu flasim për një rritje
reale pagash sepse ka rritje nominale, pasi pagat janë indeksuar, me sa
di unë, me nivelin e inflacionit. Në bazë të marrëveshjes me FMN-në,
vendimmarrja e fundit ka qenë që të mos ketë rritje pagash për pjesën
e mbetur të vitit. Ne do të preferonim të shikonim realizimin e buxhetit,
dhe gjitha elementet e tjera që ndërthuren brenda realizimit të buxhetit,
në planin e një rritjeje afatgjatë. Kjo mbetet për t'u parë ndoshta në vitin
e ardhshëm, por për momentin jemi në këtë situatë.
Pyetje: Në pjesën e parë të këtij viti, bazuar në deklaratën e Bankës
së Shqipërisë për politikën monetare, rritja ka ardhur kryesisht nga
një gjallërim i konsumit dhe i investimeve private, ndërkohë që vetëm
disa muaj më parë Banka e Shqipërisë publikoi treguesin e ndjesisë
ekonomike, ku pati një rënie të ndjeshme të të gjithë treguesve, të
konsumatorit, të biznesit, të shërbimeve, të industrisë pra të degëve
kryesore të ekonomisë. Kjo padyshim tregon për pasiguri dhe
shqetësim, një mungesë besimi që agjentët ekonomikë kanë tek
ekonomia jonë. Si paraqitet kjo situatë? E kanë kaluar këtë problem
konsumatorët shqiptarë dhe bizneset?
Guvernatori: Pasigurinë ne mund ta quajmë mungesë besimi. Ajo është
një tregues që ndikon në nivelin e optimizmit për konsum dhe investime
nga konsumatorët shqiptarë. E vërteta është që konsumi ka shënuar rritje
në bazë të shifrave në gjysmën e dytë të vitit 2015. Kjo rritje ka vijuar
edhe gjatë këtij viti. Por, nga ana tjetër, treguesit e besimit, si rezultat
i vrojtimeve të kryera nga ana e Bankës së Shqipërisë, kanë treguar
luhatshmëri të vazhdueshme. Kjo është mëse e kuptueshme pasi në këtë
aspekt ndikojnë shumë faktorë. Ka faktorë psikologjikë, të cilët lidhen
me mjedisin e brendshëm dhe të jashtëm, por kryesisht me mjedisin e
jashtëm, pasi ne e dimë që situata në Eurozonë nuk është një situatë
me gjallërinë e duhur në drejtim të rritjes ekonomike. Dhe konsumatori
sigurisht që ndikohet psikologjikisht. Ndërkohë dhe në tregjet e
brendshme, informacioni është gjithmonë i luhatshëm. Këtu ndikojnë
edhe elemente të tjera, siç janë konfliktet politike e shumë elemente të
tjera, që ndikojnë në treguesin e besimit të konsumatorit.
Në fakt, e vërteta është që ka një mospërputhje midis shifrave, treguesve
të rritjes ekonomike dhe perceptimit. Treguesi i besimit është gjithmonë
perceptim dhe përgjithësisht realiteti ekonomik ecën gjithmonë disa
hapa më shpejt se sa treguesi i besimit. Treguesi i besimit ndjek realitetin
ekonomik si në rastet e përmirësimit, ashtu edhe në ato të përkeqësimit.

- 200 -

KAPITULLI V - Intervista

Në bazë të shifrave, ne gjykojmë që ekonomia po ecën në mënyrë të
moderuar drejt përmirësimit. Pavarësisht se në mënyrë të brishtë, edhe
besimi do të ndjekë nivelet e rritjes ekonomike.
Pyetje: A ka ndikuar klima e acaruar politike?
Guvernatori: Klima politike gjithmonë ndikon, sikurse ndodh edhe në
shtetet e tjera. Shikoni se çfarë ka ndodhur me Brexit. Në një vend të
vogël si Shqipëria, klima politike ndikon. Ka dhe shumë elemente të
tjera, por klima politike është një nga faktorët që ndikon në treguesit e
besimit të konsumatorit.
Pyetje: Kanë ndikuar reformat e qeverisë, në të ardhurat e
disponueshme të qytetarëve?
Guvernatori: Reformat strukturore të qeverisë kanë ndikuar dhe do të
vazhdojnë të ndikojnë. Ka ndikime afatshkurtra dhe ndikime afatgjata,
perceptim afatshkurtër dhe perceptim afatgjatë. E kemi diskutuar edhe
më parë që reformat strukturore të ekonomisë kanë një kosto afatshkurtër,
e cila ndikon negativisht në treguesit e besimit të konsumatorit. Kjo pasi
disa reforma të caktuara, si reforma në energji ose reforma kundër
informalitetit prekin ndjeshmërinë e disa shtresave të popullsisë dhe
ndikimi i perceptimit të konsumatorit në këtë aspekt është negativ. Por, në
një plan afatgjatë këto reforma do të kenë rezultatet e tyre pozitive dhe
gradualisht edhe besimi i konsumatorit do të vijë duke u përmirësuar.
Reformat e qeverisë janë në funksion të ndryshimit të modelit ekonomik,
që orientohet drejt një ekonomie prodhuese dhe jo të bazuar në
remitanca, siç ka qenë vitet e kaluara. Ne duhet të kemi pak durim, të
presim vazhdimin dhe përfundimin e reformave, rezultatet dhe eficiencën
e tyre dhe pastaj do të shohim se sjellja e konsumatorëve për konsum
dhe investime do të shkojë paralelisht me reformat e kryera. Me sa
shikojmë, ne jemi akoma në gjysmën e rrugës dhe po bëjmë vlerësime.
E rëndësishme është që reformat të vazhdojnë, të mos mbeten në gjysmë
të rrugës, pra të zbatohen deri në fund.
Pyetje: Duke qenë se ju cekët pak pjesën e modelit ekonomik...
Mazhoranca aktuale ka ardhur në pushtet me premtimin e një modeli
të ri ekonomik. E shihni ju të materializuar të paktën në këto tre vite
sepse dhe një vit ka mbetur nga ky mandat i parë qeverisës?
Guvernatori: Një përgjigje më të mirë për këtë mund ta jepte një
përfaqësues i qeverisë. Megjithatë ne si bankë qendrore monitorojmë
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situatën. Sigurisht që reformat strukturore të qeverisë të alternuara dhe me
reforma strukturore të kryera nga banka qendrore për sektorin financiar,
pritet të japin ndikimet e tyre në ekonomi. Synimi i këtyre reformave është
të stimulojnë ekonominë dhe rritjen ekonomike në funksion të rritjes së
punësimit dhe të rritjes së mirëqenies së qytetarëve shqiptarë.
Mesa kemi parë, pa dashur të bëj as zëdhënësin e as avokatin e
qeverisë, kemi vënë re që janë ndjekur disa reforma strukturore në ato
fusha dhe në sektorët e ekonomisë, të cilët kanë qenë më emergjentë
dhe kanë pasur kërkesë dhe nevojë emergjente për ndërhyrje sikurse ka
qenë sektori i energjisë, reforma në pensione, reforma në edukim, për të
përputhur sa më mirë edukimin me kërkesat për punësim, dhe së fundmi
reforma kundër informalitetit.
Disa nga këto reforma, sikurse e përmendëm, kanë dhe kosto sociale,
si reforma në energji, që ka ndikuar tek të ardhurat e disa shtresave në
nevojë. Po ashtu dhe lufta kundër infomalitetit ka dhënë efektet e veta
në momentin e parë për disa taksapagues. Këta taksapagues nuk kanë
qenë korrektë me pagesën e taksave, duke mos u treguar korrekt ndaj
ligjit. Ata kanë realizuar të ardhura më të larta, duke mos paguar taksat.
Por, në afat të gjatë buxheti sikurse po shohim do të realizonte të ardhura
më të mëdha sikurse ka realizuar. Kjo do të krijonte mundësinë për të
realizuar investime publike shumë më të mëdha, të cilat do të ndikonin
te qytetarët shqiptarë dhe do të kishte më shumë mundësi investimi
për shkollim, infrastrukturë, shëndetësi dhe për gjithë sektorët e tjerë të
ekonomisë. Do të kishte një reaksion zinxhir.
Pra, këto reforma në mënyrë të domosdoshme duheshin ndërmarrë. Një
pjesë e mirë e tyre janë bërë me konsulencën dhe nën mbikëqyrjen edhe
të faktorit ndërkombëtar. Republika e Shqipërisë ka një marrëveshje me
FMN-në dhe të gjitha zhvillimet kryhen në kuadrin e kësaj marrëveshjeje.
Po kështu dhe vlerësimi i këtyre reformave kryhet në këtë kuadër. Ritheksoj
se është e rëndësishme që këto reforma të vazhdojnë me intensitetin e
duhur dhe të mos mbeten në gjysmën e rrugës, pasi vetëm vazhdimi i
reformave do të bënte që modeli ekonomik të ishte eficient dhe të jepte
rezultatet e duhura në afat të mesëm dhe në afatgjatë. Në këtë kontekst,
dhe ne si Bankë e Shqipërisë do të arrinim qëllimet dhe objektivat tona në
drejtim të inflacionit, të rritjes ekonomike, të stabilitetit të sistemit financiar.
Ndër reformat e ndërmarra, do të doja të përmendja dhe politikën tonë
monetare stimuluese, e cila ka synuar të nxisë sa më shumë rritjen ekonomike
në funksion të rritjes së konsumit, investimeve dhe të rritjes së kreditimit.
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Pyetje: Do të prekim në fakt në pjesën e dytë të intervistës më gjerësisht
dhe masat që ju keni marrë për uljen e vazhdueshme të kostos së
lekut dhe efektin e tyre tek depozitat, kreditë, obligacionet, bonot e
thesarit por dhe në ekonomi në tërësi. Për të ezauruar edhe çështjen
e inflacionit, i cili ka qenë një nga shqetësimet kryesore të muajve të
fundit. E dhëna e INSTAT-it për shkurtin ishte 0.2%, një muaj më pas
0.3%, më pas 0.7% duket se iu larguam disi rrezikut të deflacionit e
më pas e dhëna e fundit për majin ishte 1.2%.
Ju kishit parashikuar që rënia e inflacionit do të ishte e përkohshme,
në fakt rënia është ndikuar kryesisht edhe nga pasiguria e tregjeve
ndërkombëtare, ku ka pasur rënie të çmimit të naftës dhe lëndëve të
para. Pra efekti ka qenë i importuar. Por nga ana tjetër, duket se kemi
edhe tkurrje të konsumit. Ato pasiguri të cilat kanë çaluar vazhdimisht
dhe që kanë bërë që besimi, edhe pse mund të jetë perceptim, të jetë i
luhatshëm. Çfarë pritet tani e në vijim? Një fakt tjetër është se gjatë pjesës
së parë të vitit, ju thatë që rritja ekonomike pozitive ka ardhur pikërisht
nga konsumi privat i qytetarëve dhe i bizneseve, ndërkohë që eksportet
dhe stimuli që vjen nga qeveria nëpërmjet shpenzimeve publike ka qenë
negativ, ka qenë në kahun e kundërt, çka duhet të presim rrjedhimisht
edhe në pjesën tjetër. Duke parë grafikun e inflacionit, krahasuar me
vendet e rajonit dhe ato të Eurozonës duket se rënia e inflacionit nuk
ka qenë tipike vetëm për Shqipërinë, por është një tendencë e ndikuar
nga ecuria e tregjeve financiare ndërkombëtare, në të cilat gjatë gjithë
kësaj periudhe ka pasur rënie të çmimit të naftës por edhe të lëndëve të
para, kryesisht mineraleve që është edhe grupi kryesor me peshën më
të madhe në eksportet shqiptare.
Guvernatori: Së pari, konsumi, nga të dhënat që ne disponojmë, nuk ka
treguar rënie, për hir të së vërtetës, por ka treguar rritje. Treguesi i besimit
të konsumatorit ka qenë i luhatshëm, për arsyet që përmendëm. Në
muajin shkurt, ne patëm një rënie drastike në nivelin e inflacionit. Madje
pati dhe një situatë pak alarmante që ishte krejt normale. Ne nuk ishim
në një situatë deflacioniste, por rënia e nivelit të inflacionit në shifrat
0.2% ishte patjetër shqetësuese. Ne e theksuam bazuar në analizat
tona, lokale por dhe rajonale, që kjo do të ishte një periudhë kalimtare
në treguesin e inflacionit, nisur edhe nga fakti se rënia e inflacionit në
nivelin 0.2 dhe 0.3% ishte e ndikuar nga faktorë të jashtëm të ofertës,
siç ishte çmimi i naftës dhe çmimi i produkteve minerare. Rënia drastike
e këtyre çmimeve sigurisht që ndikoi në nivelin e inflacionit. Edhe rënia
e nivelit të çmimit të produkteve bujqësore ndikoi në nivelin e inflacionit,
por nafta dhe produktet minerare dhanë ndikimin kryesor.
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Grafik 43. Treguesi i ndjesisë ekonomike (TNE)
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Shqipëria ka pasur nivele më të larta inflacioni. Momenti që inflacioni
ra në këto nivele, përkoi me misionin e radhës të FMN-së dhe gjatë
bisedimeve, përfaqësuesit e FMN-së u shprehën se mesa duket edhe
Shqipëria po përputh shifrat e nivelit të inflacionit me tregun ndërkombëtar,
pasi ne ishim mjaft më lart se tregu. Gjithsesi sipas analizave tona, ne
parashikuam që inflacioni i ulët do të ishte i përkohshëm dhe do të vinte
në rritje. Ne parashikojmë për gjysmën e dytë të vitit, gjithmonë flasim
në bazë parashikimesh, se në rast se nuk do të kemi goditje të tjera në
rënien e çmimeve, do të kemi një rritje të inflacionit. Gjykojmë që niveli
më i ulët i inflacionit arriti pikun, me nivelin më të ulët të çmimeve të
naftës dhe të minerareve. Rritja e inflacionit do të vijë gjithashtu edhe
nga rritja e konsumit dhe investimeve të brendshme, në pjesën e dytë të
vitit. Parashikimi i Bankës së Shqipërisë është që për vitin 2016 ne do
të kemi një nivel inflacioni prej 1.9%, i rishikuar me ulje në krahasim me
nivelin 2.3% të parashikuar në fillim të vitit. Krahasuar me rajonin dhe
Eurozonën, mund të themi që kemi një nivel të pranueshëm inflacioni,
por gjithsesi larg objektivit të Bankës së Shqipërisë që është 3%.
Një ndër elementet që padyshim i jep stimul ekonomisë është edhe
biznesi. Ai është kontribuesi kryesor i ekonomisë së një vendi, është
gjeneruesi kryesor i vendeve të punës dhe duket se kohët e fundit
marrëdhëniet e biznesit dhe qeverisë kanë qenë të tensionuara. Kemi
parë reagimin e investitorëve të huaj, Dhomës Amerikane të Tregtisë,
Dhomës Gjermane të Tregtisë, Shoqatës së Investitorëve të Huaj, që me
sondazhet e tyre kanë evidentuar problematika, të cilat kanë përkeqësuar
klimën e të bërit biznes në vend.
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Pyetje: Sa po ndikon kjo tek ekonomia dhe tek fakti që ekonomia
shqiptare po zhvillohet nën potencial?
Guvernatori: Argumenti kryesor i diskutimit midis biznesit dhe qeverisë
ka qenë problemi i taksave. Pra, klima e tensionuar që ju thatë, ka qenë
kryesisht e lidhur me taksat. Sidomos pas nisjes së operacionit kundër
informalitetit pati një reagim. Dhe kjo është krejt e kuptueshme, pasi kjo
ndikon në performancën e biznesit. Nga ana tjetër, biznesi ka patjetër
disa detyrime, por ka edhe disa të drejta. Ekuilibri arrihet vetëm nëpërmjet
një harmonizimi sa më të mirë. Nga njëra anë, biznesi duhet të kuptojë
që në radhë të parë duhet të jetë korrekt me ligjin dhe të paguajë taksat
(çka mesa duket ka filluar ta kuptojë ndaj dhe ka reaguar). Nga ana
tjetër, qeveria duhet të kuptojë që duhet të jetë sa më korrekte, të ulë sa
më shumë nivelin e korrupsionit dhe t’i përgjigjet biznesit për nevojat që
ai ka, pasi vetëm nëpërmjet mbështetjes së biznesit, ne mund të arrijmë
nivelet e dëshiruara të rritjes ekonomike.
Pyetje: Do ta rekomandonit ju një ulje të mundshme të taksave në
paketën fiskale 2017, duke qenë se është duke u diskutuar dhe pritet
që projekti të bëhet publik?
Guvernatori: Ne si Bankë e Shqipërisë, sikurse theksova, kemi si objektiv
kryesor ruajtjen e parametrave kryesorë makroekonomikë dhe monetarë.
Sigurisht që politikat fiskale, uljet ose rritjet e taksave, janë e drejtë
ekskluzive e qeverisë. Ne do të donim të kishte një politikë fiskale sa më
të thjeshtë që ajo të ishte funksionale dhe të kishte rezultate pozitive në
grumbullimin e taksave. Ka shumë diskutime, ka shumë argumente pro
dhe kundër, anë pozitive dhe negative, në drejtim të paketave fiskale të
aplikuara, taksë e sheshtë, progresive, etj., por kjo është kompetencë
ekskluzive e qeverisë. Është një çështje politike. E rëndësishme është
që të ketë sa më pak rishikime të paketave në sistemin fiskal. Sistemi i
taksave dhe sistemi fiskal duhet të jenë sa më rrallë të rishikueshëm, sa
më të thjeshtë dhe funksionalë. Kjo është ajo që ne do të këshillonim,
pastaj i takon qeverisë të zgjedhë nëse do t'i ulë ose do t'i ngrejë taksat.
Pyetje: Keni bërë një parashikim prej 3% për rritjen ekonomike. Keni
qenë më konservatorë edhe se FMN-ja dhe se qeveria që i mbeten
objektivit 3.4%. E cituat objektivin 3% edhe pak ditë më parë në
prezantimin e raportit të politikës monetare në konferencën për
shtyp. Në këtë dalje të dytë, i qëndroni kësaj shifre, mendoni se jeni
konservator apo realist?

- 205 -

KAPITULLI V - Intervista

Guvernatori: Ne mendojmë se jemi realistë, nuk mendojmë që jemi
konservatorë. Por kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që të jemi korrektë
me rezultatet e analizave tona. Modeli i politikës monetare që ne
ndjekim është një model bashkëkohor,
megjithatë aty ka shumë variabla.
Ne i jemi përmbajtur vazhdimisht
“Modeli i politikës monetare
modelit, por gjithmonë diskutojmë
që ne ndjekim është një
për parashikim. Parashikimi mbetet
model bashkëkohor,
parashikim. Do të thosha që sa më
megjithatë aty ka shumë
e lartë rritja ekonomike, aq më mirë
variabla.”
është. Edhe nëse do të ishte 3%, do
ta vlerësoja mjaft pozitivisht. Pra do të
ishim në linjë me faktin që ekonomia
ka hyrë në një trajektore pozitive zhvillimi. Trendi i rritjes ekonomike po
vazhdon dhe efektet e reformave strukturore si nga ana e qeverisë dhe
nga ana e Bankës së Shqipërisë po japin rezultatet e tyre.
Në një situatë të rënduar ekonomike dhe financiare në Eurozonë,
vështirësitë që ne shikojmë nga tregjet ndërkombëtare me hezitim të
agjentëve të jashtëm dhe të brendshëm, do ta vlerësoja një rritje 3%
si rritje pozitive ekonomike. Natyrisht që kjo është larg synimit dhe
objektivit për të pasur një rritje ekonomike që do të ndikonte në xhepat e
qytetarëve shqiptarë, e cila duhet të jetë mbi 4% - 5%. Pra, nivele të tilla
të rritjes ekonomike janë të dëshirueshme, por ne jemi në një periudhë
post krize.
E rëndësishme është që pas vitit 2008, Shqipëria nuk ra në recesion.
Arriti t'i përballojë me sukses goditjet e krizës dhe tani është orientuar
drejt reformave, të cilat do të sjellin një rritje ekonomike. Kjo është thënë
vazhdimisht, nën sloganin e përgjithshëm sipas analizave tona, por ka
shumë faktorë të tjerë të paparashikueshëm që mund të ndikojnë. Pra
ne përpiqemi të parashikojmë maksimalisht faktorët, por parashikimi
mbetet parashikim. Në fillim të vitit, patëm rënie të çmimit të naftës dhe
produkteve minerare, të cilën nuk e kishim parashikuar dhe kjo rënie
ndikoi nivelin e inflacionit. Kështu që ne rishikuam gjithë analizat tona.
Mund të ndodhë që rritja ekonomike të korrektohet dhe për poshtë, por
mund të jetë dhe për lart, kjo në bazë të ngjarjeve që mund të ndodhin.
Pyetje: Z. Guvernator, 16 herë është ulur norma bazë e interesit, një
politikë monetare lehtësuese që ka startuar që nga shtatori i vitit 2011.
Sa efektive ka qenë kjo duke qenë se kostoja e lekut aktualisht është në
minimumet historike, me 1.25%?
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Guvernatori: Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka qenë efektive.
Kjo është reflektuar në radhë të parë në nivelin e rritjes së kredisë në
monedhën vendase, pasi politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka
synuar të rrisë kreditimin, por gjithashtu të nxisë konsumin dhe investimet.
Rritja e kreditimit në monedhën vendase, që me nisjen e një politike
monetare lehtësuese dhe stimuluese nga ana e Bankës së Shqipërisë, ka
ardhur në rritje. Paralelisht, ne kemi vënë re që politika monetare është
reflektuar dhe në uljen e normave të interesit në të tre segmentet e tregut
financiar, si në normat e interesit të kredisë, depozitave dhe të letrave
me vlerë të qeverisë.
Pyetje: Ka qenë e njëtrajtshme?
Guvernatori: Ka qenë e njëtrajtshme. Që nga fillimi i zbatimit të politikës
monetare lehtësuese, ne kemi një rënie të normave të interesit në të
gjitha segmentet e tregut financiar me rreth 4 deri 5 pikë përqindje. Pra,
politika monetare lehtësuese e Bankës së Shqipërisë ka qenë efektive,
ajo është reflektuar në normat e interesit. Reflektimi i politikës monetare
lehtësuese, të ndjekur nga ana e Bankës Qendrore, ka sjellë një rritje
të kreditimit në lekë, që është një element shumë pozitiv pasi shmang
edhe rrezikun e këmbimit valutor në kthimin e kredive dhe ndikon në
përmirësimin e performancës së kredive, në kthimin e tyre ndaj bankave.
Grafik 44. Norma bazë e interesit dhe përcjellja tek normat e tjera të interesit
Norma bazë e interesit (repo 7-ditore)
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Në radhë të parë, synojmë të ketë një stimulim të kredisë dhe për sa kohë
që rritet kredia në monedhë vendase ky shihet si element pozitiv. Sigurisht
që politika monetare synon dhe rritjen e konsumit e të investimeve. Por,
nga krahu tjetër, ndikon dhe në uljen e normave të interesit të depozitave
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që kanë një efekt negativ tek kursimtarët. Natyrisht që çdo lloj politike
monetare do të ketë efektet e veta në njërin krah ose në krahun tjetër. Ne
shikojmë një balancë totale se si ndikon politika monetare, dhe politika
monetare stimuluese ka për qëllim stimulimin dhe rritjen e ekonomisë.
Pyetje: Në qoftë se do të analizonim pjesën e kredisë edhe në kushtet
kur çmimi ka rënë. Pra, megjithëse normat e interesit të kredisë janë më
të ulëta sot se ç'kanë qenë më parë, sërish kemi një kreditim anemik
nga ana e bankave. Kjo do të thotë se nuk ka qenë vetëm ky faktori
që ka ndikuar?
Guvernatori: Për hir të së vërtetës, sipas shifrave më të fundit, kredia
ka shënuar rritje dhe gjatë muajit të fundit. Ky është një tregues pozitiv.
Pra, në të dhënat e fundit të gjendjes së sistemit financiar ne shohim
një rritje, por kjo është një rritje e moderuar e kredisë, jo në nivelet
që do të dëshironim. Për këtë arsye, ne organizuam dhe Forumin IV
Financiar në bashkëpunim me FMN-në, edhe me BB-në, me sistemin
financiar lokal si dhe me të gjitha institucionet ndërkombëtare, për të
marrë në analizë gjendjen e ekonomisë shqiptare dhe potencialet e
rritjes së kreditimit. Ne synojmë të kemi një kreditim të mjaftueshëm që të
mbështesë rritjen ekonomike, por nga ana tjetër të kemi një gjendje sa
më të qëndrueshme të sistemit financiar shqiptar. Pra, niveli i kreditimit
të mos cenojë gjendjen e stabilitetit të sistemit financiar, por të ndikojë
pozitivisht në rritjen ekonomike. Nuk është vetëm politika monetare. Ne
themi se kemi pasur një politikë monetare efektive. Politika monetare
stimuluese ka dhënë rezultat dhe kjo duket nga shifrat. Por ka dhe
kufizimet e saj. E para, politika monetare nuk është e vetmja që siguron
rritjen ekonomike, pasi reformat strukturore të qeverisë dhe reformat
në shkallë më të gjerë janë parësore, të cilat në bashkëpunim me një
politikë monetare stimuluese do të sjellin rritjen e dëshiruar.
Pyetje: Pra keni qenë vetëm, në njëfarë mënyre me stimulin monetar...
Guvernatori: Jo, ne nuk kemi qenë vetëm. Kemi qenë një skuadër në
fakt. Kemi bashkëpunuar dhe koordinuar në mënyrë të vazhdueshme me
Qeverinë e Republikës së Shqipërisë. Absolutisht nuk kemi qenë vetëm,
pasi kemi pasur një harmonizim të politikës monetare me reformat
strukturore, sikurse e thashë dhe me politikën fiskale konsoliduese. Pra,
në këtë aspekt ne nuk kemi qenë vetëm.
Duke iu rikthyer dhe një herë diskutimit në lidhje me kreditimin, ne do të
donim një rritje më të lartë, por jo dhe shumë të lartë. Po t’i referohemi
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shifrave të rritjes së kredisë në periudhën para krize, po ta quajmë
kështu, në vitin 2008 kjo rritje ka qenë në nivelin 30%. Ne nuk do të
dëshironim një rritje kaq të lartë të kreditimit. Do të ishte shumë mirë për
rritjen ekonomike në fakt, në rast se do ta kishim. E kemi të pamundur
ta kemi për arsye të kërkesës së dobët agregate për kredi, por nga ana
tjetër, kjo do të ndikonte në një rritje më problematike të kredisë së keqe.
Ne do të donim një rritje më të lartë sesa niveli 2.5-2.7%...
Pyetje: Që do të ishte? Kush është më optimalja?
Guvernatori: Midis 5 dhe 10%. Kjo do të ishte një rritje që do t'i
përgjigjej rritjes ekonomike të dëshiruar dhe njëkohësisht do të ruante
dhe kriteret e rrezikut. Kjo do të ndikonte pozitivisht në gjendjen e
stabilitetit financiar. Sigurisht që kjo është në formën e një ekuacioni.
Sistemi financiar shqiptar, me të drejtë, thotë që kemi një kërkesë të dobët
për kredi. Ky sistem me nivelin e lartë të kredive me probleme ka dhe
hezitimet e tij, pasi rritet pesimizmi në vendimmarrje për kredidhënien
e re. Por, nga ana tjetër, gjykohet se ka mjaft potenciale në industri të
caktuara në Shqipëri, të cilat mund të gjenerojnë kredi të shëndetshme.
Pra, politika monetare është e kufizuar nga shumë elemente, sikurse
dhe nga euroizimi i ekonomisë, sepse ne në politikën tonë monetare
ndikojmë vetëm mbi lekun dhe jo mbi euron. Politika monetare për euron
ndiqet nga Banka Qendrore Evropiane, pasi ajo e përcakton uljen ose
rritjen e normave të interesit.
Pyetje: Shqiptarët e preferojnë përdorimin e euros edhe në pjesën e
marrjes së kredive dhe në mbajtjen e depozitave, në transaksionet që
bëjnë?
Guvernatori: Megjithëse, leku është një monedhë dominante, në disa
sektorë sidomos në atë të pasurive të patundshme, çmimet kuotohen
në euro. Ne kemi akoma një sasi të madhe të portofolit të kredisë në
euro që është rreth 55%. Ky raport është ulur nga 80 e ca për qind që
ka qenë më parë. Por, gjithsesi ekspozimi mbetet mbizotërues në euro.
Natyrisht që biznesmenëve, investitorëve, klientëve të bankave, të cilët
e kryejnë aktivitetin e tyre në euro dhe gjenerojnë të ardhura në euro,
ne do t'i sugjeronim të vazhdojnë të punojnë me kredi në euro. Por,
pjesa tjetër, e cila i gjeneron të ardhurat në lekë, nuk ka pse të marrë
një ekspozim në valutë. Dhe, në këtë aspekt, politika monetare, me
uljen e normave të interesit në lekë, ka ndikuar pozitivisht duke i nxitur
klientët të shkojnë drejt lekut. Sigurisht që kredia ka ardhur në rritje.
Kjo është shenjë pozitive. Duke pasur parasysh nivelet e afateve që
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ka portofoli i kredisë, gjatë viteve të fundit është synuar të punohet me
kredi afatshkurtër dhe praktikisht portofoli i kredisë amortizohet. Niveli
i amortizimit bën që rritja e kredisë të mos japë shenjat e saj në shifër.
Por, duhet të jemi të qartë që sistemi bankar ka vazhduar kreditimin
edhe në periudhën post-krizë. Pra pavarësisht se rritja duket e moderuar,
kreditimi ka vazhduar. Nuk kemi një rënie në nivelin e kreditimit, kemi
një vazhdim të kreditimit.
Pyetje: Ju thatë që kërkesa nga ana e bizneseve është e dobët dhe
normalisht lidhet me pasiguritë dhe klimën e përgjithshme të ekonomisë,
që ne e cekëm në pjesën e parë të emisionit. Po bankat, a po tregojnë
politika të shtrënguara?
Guvernatori: Patjetër që dhe kjo që ju thoni është një element. Kjo është
pasojë e politikave të shtrënguara të bankave. Nga njëri krah, në nivelin
e kreditimit ndikon hezitimi i agjentëve ekonomikë për investime, për të
ndërmarrë projekte, si pasojë e klimës së përgjithshme ekonomike, si
në rajon ashtu edhe në Eurozonë. Politikat e bankave kanë reflektuar
pikërisht këtë realitet. Pas vitit 2008, bankat ndërkombëtare që operojnë
në Republikën e Shqipërisë kanë pasur politika jo aq "agresive" sa
ç'kanë qenë në periudhën e parakrizës, pra kanë pasur një farë tkurrjeje.
Objektivi i tyre ka qenë jo për rritje, por për zvogëlim të dominancës.
Kjo është reflektuar dhe në objektivat që kanë këto banka në drejtim të
kreditimit në vende të caktuara, përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Në këtë
aspekt, nuk kemi kërkesa kaq ambicioze nga ana e bankave për rritjen
e kreditimit. Këtu ka ndikuar shumë edhe niveli i kredisë së keqe, ose
NPL, që është futur si terminologji e shkurtuar. Ato janë kreditë që merren
dhe nuk kthehen. Rritja e nivelit të moskthimit të kredive ndaj bankave
ka ndikuar patjetër në pesimizmin e bankave për kredidhënie. Ky është
një element mjaft negativ, prandaj dhe ne e kemi adresuar dhe kemi
ndërtuar një plan masash, në bashkëpunim me qeverinë shqiptare dhe
aktorë të tjerë, për ta ulur nivelin e kredisë së keqe.
Të gjithë faktorët bashkë, si kërkesa e ulët agregate e brendshme që
vjen si pasojë e hezitimit të agjentëve ekonomikë për projekte dhe për
investime, po ashtu edhe politikat e shtrënguara nga bankat për rritje,
kanë bërë që kredia të ketë një rritje të moderuar. Por, fatmirësisht rritja ka
vazhduar. Të gjitha përpjekjet tona si Bankë Qendrore në bashkëpunim
me sistemin bankar e financiar janë për të diskutuar dhe për të parë rrugët
më të mira të rritjes së kreditimit në përputhje me potencialet e vendit dhe
në përputhje me modelin e ri ekonomik, në qoftë se do ta quajmë kështu.
Pra ka, rëndësi që bankat të jenë të mirorientuara, pavarësisht nga kredia
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e keqe, e cila do të trajtohet sipas planit të masave. E rëndësishme është
që kreditimi të vazhdojë në drejtimet e duhura, ku ka më pak rrezik dhe
më shumë mundësi zhvillimi dhe rritjeje. Ç'është e vërteta, bankat janë
të mirorientuara. Ne kemi vënë re se ato i janë përgjigjur politikave
rregullative të Bankës së Shqipërisë por ky është një proces. Procesi
vazhdon dhe nuk zgjidhet me një ditë, as me një muaj.
Pyetje: Ju keni apeluar së fundmi bankat, që të fillojnë të japin kredi
për biznesin, të mos tregohen shumë konservatore. Dhe për dikë që e
dëgjon si i jashtëm dhe nuk e ka punë të përditshme pjesën e kreditimit
dhe të problematikave, duket se biznesi ndodhet në vështirësi dhe
nuk kërkon kredi. Dhe kjo është normale pasi nuk janë të sigurt, nëse
mund të bëjnë investim, për këtë nuk kanë arsye pse të marrin borxh
në bankë. Nga ana tjetër, bankat nuk japin kredi për shkak të situatës
së përgjithshme, për shkak të kredive që nuk po kthehen dhe duket se
e gjitha kjo është një rreth vicioz. Ndërkohë, sistemi bankar vazhdon
të gjenerojë fitime, pra është një situatë komode për të vijuar në këtë
lloj ambienti. A ka një zgjidhje për këtë situatë?
Guvernatori: Sistemi bankar nuk është saktësisht në një situatë komode, pasi
biznesi kryesor është kredidhënia. Të ardhurat e tjera të cilat gjenerohen
nëpërmjet një aktiviteti pasiv nuk do të ishin shumë afatgjata. Bankierët
sigurisht që janë të qartë për këtë pjesë. Por problemi është që në raportet
midis kërkesës dhe ofertës, ne po punojmë sikurse thashë me bankat që të
kemi një orientim sa më të qartë ku janë potencialet për kreditim. Potenciale
ka. Ka industri që kanë mundësi zhvillimi për të ardhmen.
Pyetje: Po të shikojmë edhe raportin e kredive me probleme, ka qenë
një tregues në rritje pavarësisht planit të masave që ne do ta diskutojmë
në vijim.
Guvernatori: Raporti i nivelit të kredive me probleme është në nivele të
larta. Aktualisht është 19.5%.
Pyetje: Potencialet e kreditimit cilat janë?
Guvernatori: Potencialet, në radhë të parë janë riorientuar në drejtim të
diversifikimit të rrezikut dhe janë orientuar më shumë në nivelin e kredive
mikro, për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe të individëve, më
shumë sesa në drejtim të mbështetjes për klientët korporatë, për klientët e
mëdhenj. Këta të fundit, mbartin një rrezik më të madh dhe bankat janë
"të frikësuara" si pasojë e këtij niveli të kredive me probleme.
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Grafik 45. Huatë me probleme në sektorin bankar shqiptar
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Pyetje: Që e kanë pjesa dërrmuese, 36 kompanitë e mëdha, 65%?
Guvernatori: Nuk ka rëndësi shifra se sa janë.
Pyetje: Janë kompani të mëdha të cilat kanë peshën kryesore në
kreditë e pakthyera, d.m.th janë ata klientët e këqij, nuk janë bizneset
e vogla, kjo është ideja...
Guvernatori: Për këtë arsye, në një situatë të tillë, bankat për të
diversifikuar riskun janë riorientuar ndaj kredive retail, siç i quajnë bankat.
Rritja ka ardhur kryesisht në drejtim të mbështetjes së këtij segmenti. Nuk
ka asgjë të keqe, pavarësisht se përgjithësisht lokomotiva e ekonomisë
janë bizneset e mëdha dhe ato duhen mbështetur. Por duke qenë se
bizneset e mëdha janë në vështirësi dhe nuk kanë as projekte dhe as
iniciativa për projekte, mbështetja për këto biznese duhet të jetë më e
studiuar dhe më e madhe financiarisht. Pra, bankat janë riorientuar në
këtë drejtim. Banka e Shqipërisë, si pasojë edhe e analizave të kryera
nga institucione të tjera (nga Ministria e Ekonomisë dhe institucione të
tjera), ka vënë re që ka mjaft industri potenciale siç është bujqësia, turizmi,
përpunimet minerale etj., që kanë potencial dhe mund të jenë lehtësisht të
kreditueshme. Nuk do të thotë që pavarësisht vështirësive ekonomike, nuk
ka klientë me potencial për të marrë kredi dhe për të zhvilluar një biznes.
Pyetje: Pra ju jeni optimist për ecurinë e kreditimit në vijim?
Guvernatori: Unë jam shumë optimist për ecurinë e kreditimit në vijim, në
rast se do të kishte një harmonizim më të mirë ose një identifikim më të mirë
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të nevojave të tregut për kredi. Por, këtu ndikon dhe niveli i informalitetit.
Nuk duhet të harrojmë që përveç nivelit të lartë të kredive me probleme, një
vështirësi për bankat është dhe niveli i informalitetit dhe raportimi financiar.
Pyetje: Dy bilancet... Ka ende biznese që vijnë kërkojnë kredi me dy
bilance?
Guvernatori: Si rregull e kemi shmangur dhe bankat e kanë futur në
kriteret e tyre të rrezikut. Kjo krijon vështirësi për klientët për të marrë
kredi, pasi ata duhet të jenë korrekt në raport me pagesën e taksave,
duhet të kenë pasqyra financiare të certifikuara dhe të konsoliduara.
Por nga ana tjetër, mund të ketë klientë të cilët kanë një biznes të
shëndetshëm, por nuk janë korrektë në pagimin e detyrimeve. Ata
gjenerojnë të ardhura në biznesin e tyre dhe raportin borxh/investime
e kanë në gjendje mjaft të mirë, prandaj dhe bankat praktikisht mund
t'i mbështesin shumë mirë këta klientë me kredi. Në këtë aspekt, ka
një potencial i cili mund të mbetet i pashfrytëzuar dhe është për t'u
identifikuar nga bankat. Meqë po flasim për bankat, mjafton të themi
që nga 16 bankat që operojnë në Republikën e Shqipërisë, disa kanë
impakt më të madh, disa impakt më të vogël, por në totalin e tyre kanë
një rrjet prej 500 degësh që mbulon të gjithë territorin e Republikës së
Shqipërisë. Ato janë kryesisht të përqendruara në qendrat më të mëdha
tregtare ose në qytete. Ndërsa, sektori i bujqësisë është i mbuluar nga
disa institucione financiare të mikrokredisë.
Grafik 46. Ecuria e numrit të degëve/agjencive të bankave në vite
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Pyetje: Për të mbetur tek sistemi bankar, kanë ndodhur disa grabitje në
banka. Ka pasur pikëpyetje të shumta të ngritura nga qytetarët në rast
se duhet bërë apo jo dhe nëse se duhet lejuar apo jo transporti fizik
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i parave. Aktualisht, cili do të ishte një koment i Bankës së Shqipërisë
për këtë qëndrim, pasi ju keni nxjerrë dhe një rregullore?
Guvernatori: Nuk e kuptova pyetjen tuaj. Kërkoni të dini nëse duhet
lejuar transporti fizik?
Pyetje: Ka pasur pikëpyetje lidhur me faktin nëse duhet lejuar transporti
fizik i parasë, a është kjo e lejueshme dhe për mënyrën sesi bëhet,
duke qenë se ju keni miratuar dhe një rregullore?
Guvernatori: Së pari, për pjesën e pyetjes që lidhet me transportin
fizik, komentet kanë qenë përgjithësisht nga disa analistë, të cilët nuk
kanë njohuri për mënyrën e funksionimit. Ka pasur një farë reagimi, i cili
është i drejtë, dhe kushdo që të ishte do të shfaqte shqetësim pasi kur
dëgjohen shifra me miliona, shtrohet pyetja ku po shkojnë këto para.
Historikisht, teprica e parave cash është transportuar me avion drejt
bankave të huaja. Kjo ka të bëjë me menaxhimin e cash-it dhe këtu nuk
shtrohet fare çështja nëse po shkojnë apo jo paratë e shqiptarëve jashtë
shtetit, pasi siç shkojnë ashtu edhe vijnë. Pra, furnizohemi me cash dhe
transportojmë cash-in e tepërt, kjo është çështje e menaxhimit të cash-it.
Nevojat për cash sigurisht që plotësohen në të njëjtën mënyrë, duke i
marrë ato mbrapsht nga këto banka, kur është nevoja. Sasia e cash-it
korrespondon me llogaritë bankare dhe këto llogari janë të rakorduara
midis bankave korrespondente. Natyrisht që ky diskutim ka qenë dhe
në momentin kur diskutohej për vendosjet me jashtë. Bankat në Shqipëri
kanë tepricë likuiditeti, raporti kredi me depozita është 50 me 50.
Pyetje: Pra nuk japin kredi, nuk mund t'i mbajnë cash, dhe sigurisht që
do i transportojnë jashtë...
Guvernatori: Teprica e fondeve në monedhë të huaj vendoset në banka
të huaja, pasi aty ka një farë norme interesi, kurse për lekun do të
investohen në bono thesari të qeverisë shqiptare. Në këtë logjikë, edhe
tepricat e cash-it do të axhustoheshin nëpërmjet hyrjeve dhe daljeve
nëpërmjet transfertave.
Pyetje: Pra është një procedurë normale?
Guvernatori: Kjo është një procedurë standarde krejt normale. Nuk
shtrohet fare pyetja në këtë procedurë, e cila ka funksionuar dhe do të
vazhdojë të funksionojë, pasi kështu funksion në të gjithë botën. Këtu
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shtrohet çështja që në zbatim të kësaj procedure, sa të sigurta janë
paratë nga goditjet nga aktet kriminale. Pra, a sigurojnë kriteret e sigurisë
që këto para të jenë të mbrojtura gjatë transportit apo në ambientet ku
ushtrohet aktiviteti bankar, brenda zyrave dhe degëve të bankave? Fakti
ka treguar që këto para janë sulmuar disa herë gjatë transportit. Pra,
transporti mbart një rrezik më të madh sesa vetë ambientet e bankave.
Kjo është logjike, pasi bankat bëjnë një menaxhim brenda ambienteve,
duke mbajtur sasi më të vogla në degë dhe goditja do të sillte pasoja
më të ulëta, duke pasur parasysh që këto para janë dhe të siguruara.
Sigurisht që dhe paratë e transportuara janë të siguruara. Ne si Bankë
Qendrore pas ngjarjeve të ndryshme të vjedhjeve, në bashkëpunim
të ngushtë me Policinë e Shtetit, kemi rishikuar rregulloren për rritjen
e kritereve të sigurisë. Në radhë të parë, për situatën që bankat kanë
në ambientet e tyre, pasi jemi përgjegjës për sigurinë fizike të cashit brenda ambienteve ku ushtrohet veprimtaria bankare. Njëkohësisht,
kemi këshilluar Policinë e Shtetit nëpërmjet një bashkëpunimi shumë të
frytshëm dhe shumë të mirë për të rritur masat e sigurisë gjatë transportit.
Gjithashtu, janë bërë dhe disa ndryshime rregullative. Kompanitë, të cilat
transportojnë paratë, janë shoqëritë e sigurisë private, të cilat licencohen
nga Policia e Shtetit. Policia e Shtetit gjithashtu ka deklaruar se është
duke rishikuar ligjin në drejtim të rritjes së masave të sigurisë, ndërkohë
që dhe masat e transportit privat janë rritur. Ne si Bankë e Shqipërisë
nëpërmjet rregullores tonë i detyrojmë bankat që në radhë të parë ta
kryejnë transportin e vlerave monetare me shoqëritë e sigurisë private
dhe në radhë të dytë këto para të jenë të siguruara nga kompanitë e
sigurimit. Këto janë dy elemente kryesore.
Pyetje: Në këtë grabitjen e fundit, a kanë qenë të siguruara?
Guvernatori: Sigurisht që paratë kanë qenë të siguruara. Por, e rëndësishme
është që ngjarje të tilla të mos ndodhin më, të mos përsëriten. Pra duhen
rritur masat e sigurisë. Dëshiroj të theksoj se përsëritja e këtyre ngjarjeve,
për vlerat që përfaqëson, nuk cenon stabilitetin e sistemit financiar.
Pyetje: Po ku është efekti negativ?
Guvernatori: Në radhë të parë, efekti negativ është humbja për
bankat. Ato kanë gjendje financiare të konsoliduar, por gjithsesi është
një humbje. Efekti më i madh negativ nuk është humbja financiare, por
humbja në imazhin që ne japim në sigurinë për investitorët e huaj. Vetë
bankat janë investitorë të huaj direktë. Në rast se ngjarjet përsëriten - se
ngjarje sporadike ndodhin në të gjithë botën, por përsëritja e ngjarjeve
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të kthyera në një fenomen - atëherë ky do të jetë një sinjal tjetër alarmi,
sikurse është dhe niveli i lartë i kredisë me probleme. Kjo do të krijonte
një pasiguri në situatën e bankave si investime të huaja në Republikën
e Shqipërisë. Për këtë arsye jemi adresuar dhe për këtë arsye kërkojmë
që ngjarje të tilla të jenë...
Pyetje: Të zbardhura?
Guvernatori: Të zbardhura dhe të minimizohen sa më shumë në të
ardhmen.
Pyetje: Z. Sejko për shkak të politikës monetare të Bankës së
Shqipërisë kanë rënë ndjeshëm interesat e depozitave, tashmë është
gati e paleverdisshme të paktën për depozitat njëvjeçare t'i mbash
paratë në banka. Ka pasur efekt negativ, të ndjeshëm le të themi te
konsumatorët?
Guvernatori: E theksova që politika monetare lehtësuese e Bankës së
Shqipërisë synon nxitjen e konsumit, të investimeve dhe të kreditimit. Ky
është një debat ndërkombëtar, në lidhje me kursimtarët dhe të ardhurat
nga kursimet. Këtë debat e kemi parë së fundmi dhe në Gjermani midis
Ministrit të Financave dhe Guvernatorit të bankës qendrore, por dhe në
shumë shtete të tjera. Natyrisht që politika monetare do të reflektohet në
të dy kahet. Ajo reflektohet në nivelin e normave të interesit të depozitave,
por nuk duhet të harrojmë që kemi dhe një numër të madh qytetarësh të
cilët janë kredimarrës. Ulja e normës së interesit ka ndikuar pozitivisht
në këtë kah. Por duhet të kuptojmë që jemi në një periudhë vështirësie
ekonomike, në përpjekje për rritje, jo vetëm ne por e gjithë Eurozona.
Është një politikë monetare, e cila ndiqet standard nga të gjitha shtetet.
Është ndjekur fillimisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka
dhënë rezultatet e saj, pasi kriza fillimisht është ndjerë në Amerikë e
pastaj është përhapur në Eurozonë. Të njëjtën politikë po ndjek dhe
Banka Qendrore Evropiane. Politika e interesave të ulëta synon të rrisë
nivelin e konsumit, pasi në të kundërt depozituesit do të vazhdonin të
prisnin të ardhura vetëm nga depozita, pa investuar, pa konsumuar. Ne
synojmë të rritet konsumi dhe të rriten investimet alternative.
Pyetje: Po ndodh kjo?
Guvernatori: Sigurisht që po ndodh, pasi konsumi është rritur. Ne
thamë që ka një përputhje midis perceptimit në raport me besimin e
konsumatorit dhe treguesve të ekonomisë reale. Natyrisht që konsumi
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është rritur në bazë të shifrave, por ritmet e rritjes, ritmet e reagimit do të
shihen gjithmonë në kohë, në vijim.
Pyetje: Mbetet një dilemë e madhe se ku mund t'i investosh paratë.
Interesat e bonove të thesarit kanë rënë ndjeshëm, ishte gati 1.3%, në
ankandin e fundit interesi i bonove njëvjeçare, obligacionet dyvjeçare
në ankandin e fundit ishin 1.5%, interesat e depozitave janë ndjeshëm
të rëna, nuk na leverdis t'i mbajmë në bankë. Për ata që kanë para, ku
mund t'i çojnë? Pasi janë disa skema të tregtimit online, që ju gjithashtu
keni apeluar për kujdes, ku mund të çohen paratë z. Guvernator sot?
Guvernatori: E mira do të ishte që bankat të rrisin kreditimin, në mënyrë
të shëndetshme, në ata sektorë që përmendëm. Dhe gradualisht me
rritjen e përfitueshmërisë, me rritjen e ekonomisë, ne do të rrisnim dhe
normat e interesit dhe natyrisht do të rritej dhe kthimi për depozituesit.
Por kjo është situatë ideale, që për momentin ne synojmë ta arrijmë në
kohë. Unë nuk mund të jepja faktikisht një orientim, pasi nuk është në fakt
as në detyrat, as në rolin e bankës qendrore për të thënë se ku mund të
investojnë dhe ku janë alternativat e investimit. Alternativa investimi ka
nga më të ndryshmet sipas segmenteve të caktuara.
Grafik 47. Ecuria e normave të interesit në tregun e letrave me vlerë
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Pyetje: Atëherë po jua bëj më të thjeshtë pyetjen. Ka disa investime
në platformat elektronike, në platformat online. Fillimisht ka qenë
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare që apeloi për kujdes, me ligj ky
duhet të jetë dhe institucioni që duhet të monitorojë këto lloj formash
investimi, më pas ishte dhe Banka e Shqipërisë. Ju keni zhvilluar dhe
mbledhjen e stabilitetit financiar pjesë e të cilit përveç AMF-së është
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dhe Ministria e Financave. Sa shqetësues është ky problem aktualisht
dhe çfarë konkretisht rekomandoni ju për qytetarët që të kenë kujdes?
Guvernatori: Në mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar
ku bëj pjesë unë, Ministri i Financave, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
dhe Agjencia e Sigurimit të Depozitave, është diskutuar kjo çështje me
iniciativë të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, pasi është ky autoriteti
përgjegjës për licencimin e këtyre platformave online. Ky diskutim është
iniciuar nga AMF-ja me shumë të drejtë. Ne e kemi marrë në analizë. E
vërteta është se nuk është një fenomen i përhapur në masa alarmante,
por shenjat e para të këtyre platformave janë shfaqur në treg. Ne kemi
reaguar për të sensibilizuar sa më shumë qytetarët shqiptarë për t'i
investuar paratë e tyre në mënyrë sa më të sigurt. Pra, mbas mbledhjeve
të Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, kemi dalë me një deklaratë
për shtyp, ku i kemi tërhequr vëmendjen të gjithë qytetarëve që të mos
investojnë në platforma të panjohura, pasi do të bien pre e skemave të
mashtrimit, në rast se këtë do ta bënin të joshur nga normat e larta të
interesit. Qytetarët duhet të investojnë vetëm në platforma të licencuara.
Për të rritur nivelin e transparencës në faqen tonë të internetit, ne jemi
përpjekur dhe kemi nxjerrë gjithashtu listën e tyre, por dhe Autoriteti i
Mbikëqyrjes Financiare e ka të publikuar pjesën e platformës online,
të licencuar nga ky autoritet. Ka një numër të kufizuar platformash të
licencuara, për të cilat autoritetet mbajnë përgjegjësi.
E vërteta është që investimi në tregjet financiare ndërkombëtare ka disa
elemente, të cilat janë më të panjohura për tregun shqiptar. Ka një
mungesë informacioni dhe praktikisht vetëm institucionet e licencuara
ose disa banka të cilat e sigurojnë këtë lloj shërbimi ndaj klientëve, janë
institucionet e duhura të cilat do të ishin transparente dhe do të kryenin
këshillimin e duhur të klientit për rreziqet që merr përsipër.
Pyetje: Është individuale, çdo person duhet të bëjë kontrollin le të themi
online të faktit nëse është i licencuar apo jo?
Guvernatori: Ne i kemi këshilluar klientët që duhet t’i investojnë paratë
vetëm në institucionet e licencuara, qoftë nga Banka e Shqipërisë, qoftë
nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Çdo investim jashtë institucioneve
të licencuara mbart një rrezik shumë të madh dhe probabiliteti i skemave
të mashtrimit është shumë i lartë. Qytetarët duhet të jenë shumë të
kujdesshëm. Sidomos në situatën kur normat e interesit janë kaq të ulëta,
mbizotërojnë skema, të cilat kërkojnë të joshin qytetarët dhe jo vetëm që
nuk do të merret fitimi i pritur, por do të humbë dhe principali.
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Pyetje: Ndërkaq paralel në Shqipëri ka filluar tregu informal i huave.
Është konstatuar në sektorin e ndërtimit kryesisht, por dhe në disa
sektorë të tjerë të ekonomisë, se po lulëzon, në një kohë që bankat po
stepen në dhënien e kredive, pavarësisht rritjes që ju thatë që nuk është
në nivelet e dëshiruara. Sa shqetësues është ky fenomen aktualisht?
Guvernatori: Tregu informal ka ekzistuar gjithmonë ç'është e vërteta.
Ne si bankë qendrore kemi bërë disa vrojtime në raport me tregun
informal. Është pak e vështirë që nga vrojtimet të nxjerrësh indikatorët
e saktë, pasi ka dhe një hezitim në raportim. Shqetësimi kryesor
në raport me tregun informal ka qenë që të mos preken interesat e
depozituesve, pra të mos kemi huamarrje në raporte që një numër
më i madh depozituesish të hynte në një investim të caktuar. Pasi me
ligj, huamarrja dhe huadhënia individuale është e lejuar dhe këtu nuk
ka ndonjë problem. Natyrisht që tregu informal mund të ishte dhe një
treg paralel. Disa projekte pozitive biznesi mund të zgjidhin nevojat e
tyre me njëri-tjetrin, pa kaluar nëpërmjet ndërmjetësimit financiar. Pra
e shmangnin ndërmjetësimin bankar, bankën. Ky nuk do të ishte një
problem shumë madhor me depozituesit, pasi dhe në tregun informal ka
disa kontrata. Pra, marrëveshja do të bëhej mbi bazën e një kontrate
noteriale, ndoshta duke lënë dhe një peng të caktuar.
Shqetësimi kryesor ka qenë që institucione financiare të palicencuara
nga Banka e Shqipërisë të mos kryenin aktivitetin e kreditimit pa pasur
licencën për kredidhënie. Pra, të mos kryenin aktivitetin e mbledhjes së
depozitave e të jepnin kredi pa pasur licencë, sepse kjo mund të krijonte
premisat e firmave piramidale, të cilat mund të shkaktonin humbje të
qytetarëve. Mesa kemi vënë re, ky element nuk ka qenë i zhvilluar dhe ne
do të përpiqemi maksimalisht ta parandalojmë zhvillimin e këtij fenomeni.
Në raport me tregun informal, ne
dëshirojmë të tërheqim vëmendjen
e të gjithë individëve, që të jenë sa
“Është e këshillueshme që
më të kujdesshëm në alternativat e
çdo lloj investimi të bëhet
investimit dhe të marrin në analizë
nëpërmjet institucioneve
rreziqet. Është e këshillueshme që
financiare dhe bankave të
çdo lloj investimi të bëhet nëpërmjet
licencuara, pasi këto janë të
institucioneve financiare dhe bankave
specializuara për të kryer
të licencuara, pasi këto janë të
analiza për kredidhënie dhe
specializuara për të kryer analiza për
për të vlerësuar të gjitha
kredidhënie dhe për të vlerësuar të
elementet e rreziqeve.”
gjitha elementet e rreziqeve. Individët
vetë nuk janë të specializuar për të
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bërë analiza rreziku në investim. Por, nga ana tjetër, është e drejtë e çdo
individi që në mënyrë individuale të zgjedhë formën e tij të huadhënies
dhe huamarrjes, duke marrë përsipër rrezikun.
Pyetje: Në kushtet kur kemi këtë treg kreditimi në vend të mbërthyer
në ngërç, pra nuk e kemi në ritmet që do të donim kreditimin e
ekonomisë, a do të këshillonit ju rihapjen e Bursës së Tiranës? Ka
qenë një projekt i hershëm, ka qenë departament pranë Bankës së
Shqipërisë, u shkëput, doli institucion me vete, deri sa një vit e gjysmë
më parë qeveria e mbylli fare si institucion, për shkak se nuk kryente
asnjë lloj funksioni, thjesht kishte shpenzime operative. Në kushtet ku
ndodhet aktualisht ekonomia shqiptare , nevojitet një treg kapitalesh?
Guvernatori: Zhvillimi i tregjeve të kapitaleve do të ishte sigurisht një element
mjaft pozitiv, në kushtet ku është jo vetëm ekonomia shqiptare, por dhe ato
të rajonit. Natyrisht një treg sekondar, një treg paralel i kapitaleve, do të
ndikonte shumë në eficiencën e ndërmjetësimit financiar. Nuk do të ishin
bankat, të vetmet institucione financiare që do të mbështesnin kreditimin
dhe rritjen ekonomike, por do të ishte dhe shitblerja e kapitaleve nëpërmjet
bursës. Ka pasur disa iniciativa, të cilat kanë dështuar. Iniciativa kryesore
ka qenë Bursa e Tiranës, e cila u mbyll pa aktivitet në vite. Elementi kryesor
që ndikon në zhvillimin e bursës është niveli i formalitetit. Kuotimi, listimi,
certifikimi do të bëhej mbi bazën e bilanceve të certifikuara, pasi shitblerja
në bursë duhet të kishte një farë vërtetësie. Në rast se kemi një nivel të lartë
informaliteti, bursa do të kthehej më shumë në një qendër spekulimi se sa
në një qendër ku do të shiteshin dhe do të bliheshin si duhet kapitalet.
Pyetje: Është momenti i duhur tani meqenëse kemi nismën antiinformalitet, kontrollin në bazë nivel risku të kompanive të mëdha?
Guvernatori: Në çdo moment mund të ketë iniciativa private për të
krijuar Bursën e Tiranës. Sigurisht që do të duhej të konsolidoheshin
disa. Është një nga objektivat e Bankës së Shqipërisë, por gjithsesi ky
objektiv do të vijë në momentin e duhur dhe në kohën e duhur, për të
mos qenë të nxituar dhe për të mos marrë iniciativa, të cilat nuk do
të kishin efekt. Është e mirëpritur dhe do të merret në analizë çdo lloj
iniciative mbi bazë të kritereve të përcaktuara. Për të qenë realist, tregu
është akoma në nivele primitive dhe me nivel të lartë informaliteti. Niveli
i informalitetit duhet të vijë në rënie dhe tregu duhet të rregullohet në ato
raporte që pastaj krijimi i një burse të jetë eficient në drejtim të shitblerjes
së aksioneve dhe zhvillimit të një tregu paralel të kapitaleve. Ky është
gjykimi i momentit që do të jepja, do të duhet kohë.
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Pyetje: Janë licencuar disa fonde investimi. Një pjesë e ekspertëve
të ekonomisë hedhin dyshimin se ndërmjet tyre po blihen një pjesë e
kredive të këqija që aktualisht siç e cekëm pak më lart dhe që do ta
zhvillojmë më vonë në minutat në vijim, ka arritur në nivelet 19.5%.
Është e vërtetë kjo?
Guvernatori: Fondet e investimit janë disa fonde, të cilat menaxhojnë
tepricën e likuiditetit dhe kryesisht kanë investuar në blerjen e letrave me
vlerë të qeverisë shqiptare, pasi është i vetmi instrument, e vetmja letër
me vlerë e qeverisë. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare i licencon dhe
mbikëqyr këto fonde investimi.
Nuk është e vërtetë që po blihen pjesë të kredive të këqija. Nuk kemi
konstatuar dhe nuk e kemi pasur këtë si shqetësim. Janë analiza që
bëjnë disa "analistë", që mund të krijojnë disa teori konspirative, të
pabazuara. Unë i kam dëgjuar, por nuk ka shqetësim.
Pyetje: Politika monetare është shoqëruar me një ulje të interesave
të bonove të thesarit dhe obligacioneve. Një investim më pak për
qytetarët shqiptarë, pritet që të ketë një rënie të mëtejshme, duket sikur
nga e gjithë kjo situatë ka përfituar vetëm qeveria. Në qoftë se do të
shikonim raportin e buxhetit faktik janë afro 1.4 miliardë lekë më pak
që janë paguar nga ekzekutivi për borxhin e brendshëm.
Guvernatori: Qeveria, huamarrjen e saj e ka zhvilluar kryesisht nëpërmjet
eurobondit në tregjet ndërkombëtare dhe këtë e ka bërë në mënyrë që të
lërë tepricat e likuiditetit në sistemin bankar të lira për të mbështetur me
kredi rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë shqiptare. Kjo është theksuar në
disa nga deklaratat tona. Natyrisht që nga ulja e normave të interesit ka
përfituar dhe qeveria për pjesën e brendshme të huamarrjes. Por, kostoja
më e madhe e borxhit ka qenë e lidhur me eurobondin. E theksuam
dhe në fillim të emisionit që normat e interesit nga ndikimi i politikës
monetare lehtësuese janë ulur në të tre segmentet e tregut financiar. Jo
vetëm në kredi dhe depozita, por dhe në letrat me vlerë. Ky i fundit është
një segment që sigurisht do ta ndjente efektin. Ne nuk planifikojmë një
ulje të mëtejshme të normës së interesit për momentin, pasi treguesit e
fillimvitit, sikurse përmendëm, kanë pasur një ecuri pozitive. Dhe në rast
se do të arrijmë objektivat tanë sipas parashikimit, - qoftë në nivelin e
rritjes ekonomike, në nivelin e rritjes së inflacionit, rritjes së kredisë dhe
gjithë treguesit e tjerë, - atëherë natyrisht që politika monetare lehtësuese
do të vijojë, por ndoshta jo më në të tilla nivele. Gjithçka është për t'u
parë dhe për t'u axhustuar.
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Grafik 48. Deficiti buxhetor dhe instrumentet e financimit të tij, në miliardë lekë (kumulative)
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Pyetje: Pra nuk është ezauruar, stimulimi monetar?
Guvernatori: Jo nuk është ezauruar.
Pyetje: Mund të kemi një ulje të mëtejshme?
Guvernatori: Stimuli monetar nuk është ezauruar, norma bazë e interesit
është në nivelin 1.25%. Ka akoma hapësirë. Në rast se ne do të kemi
situata që konsumi, investimet, rritja ekonomike, niveli i inflacionit do të jenë
më të ulët se parashikimi, nëse do të kemi goditje nga jashtë, të cilat do të
sjellin një përkeqësim të treguesve të ndryshëm makroekonomikë, atëherë
do të jemi të detyruar të ndërmarrim dhe një ulje të mëtejshme, ose dhe
masa në forma jokonvencionale. Por të gjitha këto janë forma alternative.
Për momentin, ne jemi në situatën aktuale dhe po monitorojmë treguesit.
Pyetje: Masat jokonvencionale çfarë nënkuptojnë?
Guvernatori: Masat jokonvencionale, sikurse e kemi diskutuar, janë lehtësira
sasiore, që janë ndjekur nga bankat qendrore të shteteve të ndryshme.
Pyetje: Pra të prodhohet para dhe të injektohet në ekonomi?
Guvernatori: Nuk është saktësisht kjo. Ky do të ishte hapi i fundit.
Mund të ketë lehtësira sasiore për stimulimin e kreditimit, pra përsëri të
ndikojmë nëpërmjet uljes së çmimit të kredisë dhe injektimit të likuiditetit
në sistemin financiar me çmime më të ulëta se sa çmimi i tregut në
mënyrë që të stimulohet kreditimi. Kjo ka qenë ndoshta një nga masat

- 222 -

KAPITULLI V - Intervista

e para jokonvencionale të ndjekura nga shtete si Anglia, Hungaria dhe
disa shtete të rajonit.
Masat jokonvencionale që kanë të bëjnë me lehtësirat sasiore janë larg
nga realiteti shqiptar, pasi ka disa kritere, të cilat duhet të plotësohen. Në
radhë të parë, ne kemi një raport të lartë likuiditeti dhe nuk kemi nevojë
për likuiditet. Në radhë të dytë, ne nuk jemi në recension, si disa shtete
të Evropës që i kanë aplikuar këto masa pasi kanë rënë në recension.
Treguesi i inflacionit ka qenë në nivel deflacioni, ndërkohë që ne nuk
kemi rënë në deflacion, ne nuk kemi rënë në recension, kemi likuiditet
mjaftueshëm. Bazuar në të gjithë treguesit makroekonomikë, nuk jemi afër
momentit të aplikimit të masave jokonvencionale. Politika monetare ka
qenë lehtësuese, sikurse ka qenë lehtësuese politika monetare e të gjitha
bankave qendrore. Do të presim e do të shohim çfarë do të ndodhë.
Pyetje: Një ndër shqetësimet e ngritura në raportin e Bankës së
Shqipërisë ka qenë fakti që në katër vitet e fundit është rritur ndjeshëm
vlera e kolateraleve të ekzekutuara nga bankat, e thënë ndryshe
për shkak të kthimit të kredive, sistemi bankar ka marrë kolateralet
ose hipotekat të cilat ishin lënë si garanci për huatë e dhëna. Duket
sikur sistemi bankar ka marrë tashmë edhe natyrën e real - estate ose
agjencive të pasurive të patundshme. Sa shqetësues është ky fenomen
që, për të thënë të vërtetën, e keni ngritur dhe ju në raportet tuaja?
Guvernatori: Fenomeni i nivelit të kredive me probleme është shqetësues
dhe lidhet me ekzekutimin, marrjen e kolateraleve në pronësi nga banka.
Duke pasur një normë të lartë të kredive me probleme, sigurisht që bankat
janë të detyruara të shkojnë drejt marrjes në administrim ose në ekzekutim
Grafik 49. Teprica e kredisë dhe raporti i kredive me probleme sipas llojit të kolateraleve
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të kolateraleve, për të rimarrë fondet, detyrimet e tyre. Në situatën e rritjes
së portofolit të kredive me probleme, është rritur dhe sasia e kolateraleve,
të marra nga bankat. Është ekzagjeruar fakti që bankat janë kthyer në
agjenci real astate, nuk është kështu. Kjo që ndodh është standard në të
gjithë botën. Natyrisht që bankat mund të krijojnë brenda departamenteve
të tyre njësi të caktuara për menaxhimin e pronave të paluajtshme.
Pyetje: Por sa rrezik ka në kushtet kur tregu i ndërtimit vetë është pak
në ngërç, nuk ka kërkesë ose ka kërkesë për disa apartamente të
vogla? Pra atyre mund t'u mbetet prona, ndërkohë që iu duhen paratë.
Ky është shqetësimi?
Guvernatori: Kjo nuk shfaq asnjë rrezik në raport me tregun e ndërtimit.
Këtu nuk ka asnjë problem.
Pyetje: Mund t'i bjerë vlera e pronës ,e cila është marrë si kolateral?
Guvernatori: Tregu vetërregullohet. Bankat janë përpjekur që këto
kolaterale të marra në pronësi të shiten brenda vlerave të tregut. Mund
të ketë një tendencë për një rënie çmimi, pasi banka në radhë të parë
do të dojë të mbulojë detyrimin e saj. Pavarësisht se ka një rregull
të përcaktuar standard, në fakt çdo rimarrje nga shitja e pronës mbi
detyrimin e bankës, i rikthehet klientit. Pra jo të gjitha këto para merren
nga banka. Pjesa tjetër, në rast se është mbi këtë nivel, i kthehet klientit.
Problem është që bankat janë ndërmjetësuese financiare dhe jo agjenci
real estate. Kjo përbën një ngarkesë për bankat. Për këtë arsye, ne kemi
ndryshuar rregulloren, për të krijuar lehtësi në mbajtjen e këtyre pronave
në bilancet e bankave. Kemi krijuar një zgjatje kohore deri në 7 vjet,
në mënyrë që ato të jenë të mbuluara dhe me provigjione të humbjeve.
Pyetje: Kjo është një situatë joshqetësuese?
Guvernatori: Nuk është situatë shqetësuese, është pasojë e nivelit të
lartë të kredive me probleme.
Pyetje: Le të mbetemi te niveli i kredive me probleme. Pavarësisht
se bankat fshinë nga bilancet e tyre mbi 23 miliardë lekë hua, të
cilat ishin pa shpresa kthimi, nëse shprehemi kështu, niveli i kredive
me probleme ra në 18.2%, në fund të dhjetorit 2015. Në muajt e
parë 2016, u konstatua një rritje e këtij treguesi, sipas të dhënave të
Shoqatës së Bankave, deri në 20%, ndërsa të dhënat e pak ditëve
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më parë treguan që kanë zbritur prapë në 19.5% por që mbetet
sërish një nivel i lartë. Çfarë po ndodh, pse nuk po kthehen kreditë?
Guvernatori: Niveli i kredive me probleme do të ketë luhatje patjetër,
nuk mund të jetë në një rënie të vazhdueshme. E rëndësishme është që
nga niveli 25%, treguesi ka ardhur në rënie. Pra, plani i masave që
kemi ndërmarrë ka pasur efekt, si në raport me nxjerrjen e kredive nga
bilancet, po ashtu dhe në raport me disa kredi të ristrukturuara, të cilat
janë kthyer në kredi që vazhdojnë të performojnë.
Pyetje: Ka raste të tilla?
Guvernatori: Patjetër ka raste të tilla. Ka disa raste të cilat kanë ndikuar
rritjen e nivelit të kredive me probleme nga 18.2% në afro 20%. Kjo ka
ardhur kryesisht nga dy klientë të mëdhenj, të cilët ne i kemi deklaruar edhe
më parë në raportimin tonë në Komisionin e Ekonomisë, Kurum dhe Armo.
Ndikimin kryesor e ka dhënë kryesisht Kurum pasi i janë provigjionuar
me 100% pas shpalljes së falimentit. Pavarësisht se klienti ka paguar dhe
performuar standard në bankat ku ai ka pasur llogaritë e tij, si pasojë e
kërkesave të rregullores për menaxhimin e fondeve rezervë për mbulimin
e humbjeve nga huatë, bankat kanë qenë të detyruara ta provigjionojnë
100%. Për Armo-n, provigjionimi ka qenë i kryer më parë. Të dyja këto
raste kanë ndikuar në rritjen prej 1% të nivelit të kredive me probleme.
Pyetje: Pra nuk ka qenë shqetësim se kemi klientë të tjerë, të cilët nuk
po kthejnë kredinë?
Guvernatori: Jo ky ka qenë ndikimi kryesor. Tani mund të ketë edhe
klientë të tjerë të cilët mund të përkeqësohen, siç mund të ketë edhe klientë
të tjerë të cilët përmirësohen. Në përgjithësi rëndësi ka që tendenca të
shkojë në drejtim pozitiv. Nuk mund të themi që do të kemi 0% NPL, pasi
është e pamundur. Nga ana tjetër, dhe një NPL mbi nivelet aktuale është
shqetësuese. Në vija të përgjithshme, ne kërkojmë që pjesa e klientëve
që performojnë dhe kthejnë kredinë, të vijë në rritje në raport me pjesën
që nuk paguan. Pavarësisht nga kjo, e rëndësishme mbetet kredidhënia.
Këtu ne flasim për një raport, për një përqindje, pasi niveli i kredive me
probleme është kredia e keqe në raport me tepricën e huasë. Në rast
se ne do të na rritet teprica, pra do të rritet kredidhënia, do të binte dhe
niveli i kredive me probleme. Niveli i kredive me probleme do të binte
si shifër, në radhë të parë sepse është një raport, por në radhë të dytë
kjo do të ndikonte në përmirësimin e përgjithshëm të klimës ekonomike
dhe indirekt klientët me probleme do të kishin më shumë hapësira për
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të gjeneruar të ardhura dhe do të kishte një përmirësim. Pra në vija të
përgjithshme një situatë më e mirë ekonomike, e mbështetur me një rritje
të kreditimit, do të ndikonte në uljen e nivelit të kredive me probleme.
Pyetje: Në Forumin e fundit që zhvilluat me FMN-në dhe Bankën
Botërore, cilat qenë rekomandimet kryesore apo mesazhet kryesore
që u dhanë?
Guvernatori: Forumi konsistonte pikërisht në këto objektiva, për të
identifikuar potencialet e ekonomisë shqiptare, për të bërë një vlerësim
të gjendjes së ekonomisë shqiptare dhe të mundësive që ka ekonomia
shqiptare për rritje dhe se sa bankat tregtare i identifikojnë këto mundësi,
çfarë strategjish kanë për t'i harmonizuar, për të rrahur mendimet, për të
ndarë shqetësimet me bankat dhe për të bërë një prezantim sa më të
mirë nga palë të ndryshme si të ekonomisë shqiptare, si të këndvështrimit
të tyre, ashtu dhe nga këndvështrimi i rajonit për të bërë krahasimet e
duhura dhe për të parë mundësitë e zhvillimit. Njëkohësisht u diskutua
dhe u analizua edhe ndikimi i faktorit të kredive me probleme, pasi vitin
e kaluar, po ky Forum ka qenë i fokusuar vetëm tek kreditë me probleme.
E ritheksoj që niveli i kredive me probleme ndikon në optimizmin ose
pesimizmin e vendimmarrjes së bankave, në drejtim të kredidhënies,
por ne duhet ta shohim dhe më gjerë. Me përjashtim të një elementi të
adresuar në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, ne duhet të shohim të
gjitha mundësitë për rritjen e kreditimit. Rritja e kreditimit është një element,
që ndikon në rritjen ekonomike. Është parakusht, por nuk është i vetmi,
pasi kemi pasur edhe situata, momente të rritjes ekonomike të cilat nuk
kanë ardhur vetëm nga rritja e kreditimit, por nga rritja e investimeve të
huaja, nga rritja e investimeve të tjera, nga rritja e konsumit, etj. Pra ka dhe
shumë elemente të tjera, që ndikojnë nivelin e rritjes ekonomike. Kreditimi
është një nga parakushtet e rëndësishme që ndikon, por shpeshherë duke
e theksuar shumë me dëshirën e mirë për të ndikuar te rritja ekonomike,
theksohet më shumë seç duhet dhe duket sikur presim vetëm nga një gjë
e vetme, ndërkohë që harrojmë dhe gjithë elementet e tjera funksionale.
Pyetje: Zoti Guvernator, ka qenë një plan masash i qeverisë shqiptare
dhe i Bankës së Shqipërisë për uljen e nivelit të kredive me probleme.
Le të themi, ne e thamë pak më lart, që një pjesë e bizneseve të mëdha
kanë edhe 65% të totalit të stokut të kredive me probleme, është një
ligj për falimentin i cili është hartuar nga Ministria e Drejtësisë dhe IFCja, që tashmë ndodhet në Kuvend për miratim. Si po zbatohet ky plan
dhe si do të zgjidhet borxhi i këtyre kompanive të mëdha që duket
se po dikton edhe politikën kredituese të sistemit bankar në Shqipëri?
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Guvernatori: Plani i masave në fakt është hartuar që vitin e kaluar. Një
nga objektivat e mia kryesore që në marrjen e detyrës si Guvernator ka
qenë adresimi i problemit të kredive të pakthyera, pasi e përmendëm
që është një pengesë serioze për vazhdimin e rritjes së kreditimit. Ne u
përpoqëm që në këtë plan masash të përfshihen të gjitha elementet që
do të ndikonin dhe do të ndihmonin sektorin bankar për performancën
e kthimit nga këto kredi. Normalisht ky plan ka dhënë efektet e tij. Ai
përfshinte ndryshime ligjore, rregullatore dhe fiskale. Pas shumë vitesh
diskutimesh, si pasojë e këtij plani masash, u arrit të bëhet një fshirje e
kredive të humbura mbi tre vjet nga bilancet. Por kjo nuk do të thotë,
edhe një herë e theksoj, që këto kredi u falën, thjesht u lehtësuan bilancet
financiare dhe këto dolën si zëra jashtë bilancit.
Pyetje: Por që detyrimet aty janë, bizneset do t'i paguajnë.
Guvernatori: Detyrimet janë aty dhe bankat po kryejnë të njëjtën punë.
Ne diskutojmë për aspektin kontabël, aspekti financiar në bilance dhe
pasqyrat financiare të bankave, të cilat të lehtësuara do të përmirësojnë
treguesit financiarë të vetë bankave, siç është mjaftueshmëria e kapitalit,
treguesit e likuiditetit, treguesit e profitabilitetit, dhe mbi bazën e këtyre
treguesve, vendimmarrja për kredidhënie është gjithmonë më optimiste.
Por e ritheksoj, këto kredi vazhdojnë të jenë aty dhe ndikojnë në uljen e
nivelit të kredive me probleme vetëm në aspektin shifror. Po ashtu mjaft
kredi të tjera të mëdha janë ristrukturuar, sikurse e përmenda. Vështirësia
ka qenë që disa ekspozime të mëdha kanë qenë në më shume se një
bankë, kanë qenë kredi të sindikuara (ose siç njihen syndicated loans).
Pyetje: Pra një biznes ka pasur kredi në disa banka dhe kjo normalisht
e bën të vështirë që të trajtohen?
Guvernatori: Po, kjo e bën të vështirë vendimmarrjen pasi nuk është
një bankë e vetme në vendimmarrje por janë dy, tre, katër banka, të
cilat duhet të rakordojnë dhe të bien dakord me njëra-tjetrën për skemën
e ristrukturimit. Kjo ka qenë po ashtu nën mbikëqyrjen, monitorimin dhe
koordinimin e Bankës së Shqipërisë. Ne jemi përpjekur dhe kemi luajtur një
rol në kuadër edhe të një projekti të Bankës Botërore, i cili i jep asistencë
Bankës së Shqipërisë për të ndikuar koordinimin e punës ndërmjet bankave
për ristrukturimin e kredive. Njëkohësisht është dhe ligji i falimentit që ju
përmendët. Ekzekutimin e kolateralit ne e diskutuam. Ndikimi i lehtësirave
rregullatore lidhet me ekzekutimin e kolateralit me procedura jashtëgjyqësore.
Por dhe ligji i falimentit, për ato kompani të cilat nuk kanë të ardhme, nuk
kanë më shpresë për të vazhduar, do të ndikonte...
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Pyetje: ...që bankat të shlyheshin të parat në momentin që...
Guvernatori: Do të ndikonte që bankat të shlyheshin të parat. Gjithashtu
do të ndikonte dhe vetë gjendjen e kredimarrësve, pasi disa kredimarrës
kanë disa biznese, të cilat nuk janë fitimprurëse dhe vazhdojnë të
jetojnë në kurriz të kompanive të tjera. Mbyllja e këtyre kompanive do
t'i lehtësonte dhe vetë kredimarrësit në situatën e tyre ekonomike dhe
financiare për të pasur të ardhura më të mira, por dhe për t'iu përgjigjur
bankave në mënyrë më korrekte. Këto janë elementet kryesore të planit
të masave për uljen e kredive me probleme.
Pyetje: Ka afate se kur mund të zgjidhet çështja e kompanive të mëdha
që kanë këtë problematikë me disa banka?
Guvernatori: Jo, nuk ka afate sepse nuk ka pse të ketë. Në fakt, secili
rast ndryshon nga tjetri. Vetë bankat kanë disa afate. Afatet janë ligjore.
Ka rregullore dhe në bazë të rregullores, në rast se klienti nuk i përgjigjet
bankës për një periudhë të caktuar kohe do të klasifikohet i dyshimtë,
nën standard, me kredi të humbur e me radhë dhe në momentin që ka
kaluar një periudhë prej 360 ditësh, banka do të fillojë procedurat e
ekzekutimit të kolateralit në kushtet normale të respektimit të ligjit në një
shtet ligjor.
Pyetje: Për të mbuluar edhe pjesën e riskut të vet...
Guvernatori: E rëndësishme është që portofoli i kredive me probleme
është i mirëkolateralizuar, pra i mbuluar me kolaterale.
Pyetje: Por nuk ka rrezik për depozituesit?
Guvernatori: Nuk ka rrezik për depozituesit. Por banka do para, pasi
është ndërmjetësuese financiare dhe nuk do prona. Banka e ka pasurinë,
por duhet ta përkthejë atë në para për të mbuluar humbjet nga moskthimi
i kredisë dhe për t'iu përgjigjur depozituesve, pasi kreditë jepen me
paratë e depozituesve.
Ne si bankë qendrore e shikojmë reformën në drejtësi si shumë
vendimtare edhe në këtë drejtim. Kjo ndikon përsosjen e sistemit gjyqësor
për dhënien e të drejtës palës që i takon. Në rastin konkret, kur banka
ka të drejtë, duhet ta marrë të drejtën e saj duke ekzekutuar kolateralin,
në mënyrë që ajo t'u përgjigjet edhe depozituesve, që në fund të fundit
janë qytetarët shqiptarë.
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Pyetje: Proceset që janë zvarritur, kanë pasur ndikim më pas tek pjesa
e bilancit të bankave apo dhe te ky nivel i lartë i kredive me probleme?
Ka raste të cilat janë në gjyq, kjo ishte ajo që...
Guvernatori: Ka shumë raste të cilat janë në gjyq, por çështja është
pikërisht zvarritja me gjyq e rasteve. Pra, bankat kanë të drejtë ta përdorin
marrëveshjen e kredisë si titull ekzekutiv për ekzekutimin e kolateralit, por
nga ana tjetër klientët i kanë bllokuar në gjyq duke i shtyrë pafundësisht
proceset. Sigurisht që në fjalë të fundit, gjyqi mund të fitohet nga banka,
por e rëndësishme është që për sa kohë banka nuk merr dot paratë e
veta, ka një kosto shtesë.
Pyetje: Z. Guvernator, doja t'ju pyesja në minutat e fundit të emisionit
për ndikimin e Brexit-it, referendumi britanik që tashmë e nxjerr jashtë
Britaninë e Madhe nga Bashkimi Evropian. Shqetësimet nga Fondi
Monetar Ndërkombëtar i kemi dëgjuar pak ditë më parë edhe në
qëndrimin e FMN-së mbi shkallën e prekjes së ekonomisë së Eurozonës.
Ne i kemi vuajtur pasojat në valë të dytë të efekteve të asaj çfarë ka
ndodhur në vendet fqinje dhe në vendet e kontinentit të vjetër. Kemi
pasur rastin e krizës financiare globale të 2008-s. Në rastin e Brexit,
ka rrezik për Shqipërinë?
Guvernatori: Ekonomia e Britanisë së Madhe është një e gjashta e
ekonomisë së Eurozonës. Vetëm si pasojë e këtij treguesi, Fondi Monetar
Ndërkombëtar dhe gjithë institucionet ndërkombëtare në analizat e tyre
natyrisht që do ta marrin në konsideratë ndikimin e daljes së Mbretërisë
së Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Është një element që do të ketë
ndikime, të cilat akoma janë të paqarta. Ne pamë në momentin e
parë, kur rezultati i referendumit ishte për dalje, që pati një luhatje
jashtëzakonisht të madhe në tregjet dhe në bursat ndërkombëtare. Vetë
Londra ka statusin e një qendre ndërkombëtare financiare. Mbetet për
t'u parë se ç'do të ndodhë, është shumë e paqartë, luhatjet e bursave
dhe humbjet e shkaktuara janë mjaft të mëdha...
Pyetje: Dy trilionë sterlina të vlerësuara nga Standard &Poor's...
Guvernatori: Natyrisht, humbje shumë të mëdha. Ky ishte efekti i parë
që ne patëm nga dalja e Mbretërisë së Bashkuar dhe efekti që pritej,
por askush s'e parashikonte në radhë të parë nëse do të kishte dalje apo
jo, dhe në radhë të dytë sa do të ishte humbja. Këto janë rezultate të
paparashikuara, dhe vijnë si rezultat i perceptimit. Reagimi ndaj bursave
është ndjeshmëria e investitorëve dhe perceptimi i krijuar nga dalja dhe
jo një efekt real ekonomik...
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Pyetje: Paraja është ajo që trembet më shumë, thuhet në ekonomi. Jemi
të përgatitur ne në rast se ky rrezik nuk do të jetë vetëm perceptim dhe
të mos ndodhë vetëm te bursat?
Guvernatori: Sikurse e kemi thënë dhe në deklaratat tona të mëparshme,
Shqipëria është shumë pak e integruar me Mbretërinë e Bashkuar. Niveli
i investimeve të huaja është pothuajse afër zeros. Niveli i aktivitetit të
shkëmbimeve tregtare, import-eksport, është rreth 0.6%. E vetmja gjë
që Shqipëria ka kryesisht si një element indikator që është më i lartë në
përqindje në shifra janë remitancat, që përbëjnë rreth 10-11% të nivelit
total të remitancave. Edhe në këtë aspekt, nuk presim një rënie drastike
të remitancave, por zhvlerësimi i paundit do të ndikonte në të ardhurat
e familjeve shqiptare, të cilat do t'i këmbenin këto para për të jetuar me
lekë në Shqipëri. Por kjo është një e ardhur jo shumë indikative për të
ndikuar në rritjen ose uljen e nivelin të rritjes së ekonomisë shqiptare. Ajo
që pritet për t'u parë është ndikimi indirekt, pra cili do të jetë ndikimi në
Eurozonë dhe në partnerët tanë kryesorë tregtarë. Dihet që Shqipëria ka
Eurozonën si partner kryesor tregtar, kryesisht Italinë dhe Greqinë.
Pyetje: Dhe Gjermaninë sipas të dhënave të fundit.
Guvernatori: Dhe Gjermaninë. Pra, çdo ndikim i Eurozonës në një kohë
të dytë do të ndikojnë në rajon, jo vetëm në Shqipëri. Për të qenë realist,
ekonomia e Shqipërisë është më e vogël, por ndikimet vijnë. Edhe
ndikimet e krizës financiare të vitit 2008 në momentin e parë u duk sikur
nuk do ta preknin Shqipërinë, meqë është një treg i paintegruar, por në
një afat kohor dy-trevjeçar, Shqipëria i ndjeu pasojat e krizës. I rezistoi
krizës, por pasojat u ndjenë. E njëjta gjë do të ndodhte edhe me daljen
e Britanisëë. E rëndësishme është që, jo vetëm nga ana ekonomike
por dhe nga këndvështrimi politik, Eurozona të mbetet e bashkuar. Pra,
të mos ketë dalje të mëtejshme, të mos ketë një efekt zinxhir, i cili do
të krijonte luhatje të mëtejshme në tregjet ndërkombëtare, sidomos në
Eurozonë, dhe do të ishte i paparashikueshëm çdo lloj efekti. Kjo pastaj
do të ndikonte qoftë në rajonin tonë, qoftë në Shqipëri.
Pyetje: Do të ishte një efekt i përgjithshëm pastaj.
Guvernatori: Do të ishte një efekt ndoshta i përgjithshëm, por këto janë
hipoteza. Ajo që ne shohim nga rezultatet e vrojtimeve të ditëve të para
është që nga këndvështrimi politik ka një prapsje, ose ka një "pendesë"
nga ana e Mbretërisë së Bashkuar, duke parë humbjet e pësuara nga
Brexit. Pra duke parë humbjet duket se ka pendesë, por ky është rezultat
i vrojtimeve dhe i mediave. Është një situatë shumë komplekse.
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Pyetje: Dhe një qëndrim konkret nga Skocia, themi gati për t'u
shkëputur nga Britania.
Guvernatori: Normalisht që mund të shkëputet. Pra gjithë këto janë
elemente pozitive në drejtim të konsolidimit të Eurozonës. Jo më larg se
ditët e fundit kemi vënë re që partitë e ekstremit të djathtë në Eurozonë
kanë humbur pikë dhe ka fituar pikë Kancelarja Merkel.
Pyetje: Kështu që s'ka rrezik për ekstremizëm dhe nuk ka rrezik për
shkëputje të tjera mesa duket.
Guvernatori: Krejt normale që krijohen situata uniteti mbas një humbjeje
të caktuar, por kjo nuk do të thotë që do të jenë konsistente në të
ardhmen. Gjithçka është për t'u studiuar. Ka shumë sfida të mëtejshme
për vetë Eurozonën dhe si pasojë dhe për ekonominë e Shqipërisë.
Rëndësi ka që ne të jemi të orientuar në modelin tonë, në reformat tona
strukturore. Rëndësi ka që ne të bëjmë mirë detyrat tona të shtëpisë.
Pyetje: Ka rënie të paundit. Në Britani arriti në nivelin më të ulët që
nga viti 1985. Në Shqipëri gjithashtu reagimi ishte i menjëhershëm,
tashmë e kemi diku në agjencitë këmbimit, ku sipas kursit të Bankës
së Shqipërisë këmbehet diku rreth 159 lekë. Preket rezerva valutore e
Bankës së Shqipërisë, duke qenë se një pjesë është në paund?
Guvernatori: Rezerva valutore e Bankës së Shqipërisë është e
mirëdiversifikuar, vetëm një pjesë e vogël është në paund. Në total,
nga ndryshimet fillestare mbas Brexit, ne patëm një fitim prej 7.5 milion
eurosh. Pra, në total nga ndryshimet e kursit të këmbimit të paundit,
dollarit dhe euros, ky ishte fitimi pas Brexit. Kjo sigurisht që vlerësohet
çdo ditë. Rezerva valutore e Bankës së Shqipërisë është e konsoliduar
dhe pjesa në paund është e papërfillshme. E rëndësishme është të themi
që kemi sasi të mjaftueshme paundi për të plotësuar nevojat e ekonomisë
dhe të qytetarëve, në rast se do të lindin. Por ndikimet nga paundi,
për rezervën valutore të Bankës së Shqipërisë janë të papërfillshme.
Gjithashtu, për ta ritheksuar dhe një herë, ekspozimet e sistemit financiar
në paund janë shumë të ulëta, si për bankat ashtu edhe për individët. Ka
shumë pak depozita në paund dhe pothuajse zero kredi në paund. Pra,
duke qenë se ne nuk kemi aktivitet tregtar me Mbretërinë e Bashkuar, nuk
kemi kursime apo qarkullim monedhe në paund, sikurse ndodh me euron.
Pyetje: A do të ndihet tek euro, pasi duket një dobësim i euros, forcim i
dollarit për shkak dhe të faktorëve të brendshëm se është sezoni turistik?
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Një pjesë e emigrantëve vijnë nga jashtë dhe nuk dihet ndikimi që mund
të ndihet nga shatori kur fillon sezoni i ri dhe situata bëhet më e qartë.
Guvernatori: Do të duket mbas shtatorit sesa do të jetë ndikimi në euro.
Leku është forcuar, euro dhe paundi janë dobësuar. Ndërkohë, gjatë
periudhës së verës, të hyrat e emigrantëve në euro ndikojnë në forcimin
e lekut dhe dobësimin e euros, por mbetet për t’u parë.
Gjithsesi, monedha shqiptare ka qenë e qëndrueshme, ajo ka rezistuar
jashtëzakonisht mirë në kohë në raport me monedhat e huaja. Po të
shikojmë monedhat e vendeve të rajonit, të cilat nuk janë në Eurozonë,
kanë luhatje dhe zhvlerësime shumë herë më të mëdha sesa monedha
shqiptare. Kjo tregon që ekonomia shqiptare i ka rezistuar mjaft mirë
gjithë periudhave të krizës dhe vazhdon të rezistojë.
Gragik 50. Luhatshmëria e kursit të këmbimit (majtas) dhe Kursi i këmbimit në tregun e brendshëm
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Pyetje: Pra na leverdis që të kërkojmë kredi në lekë, t'i mbajmë paratë
në depozita në lekë dhe t'i bëjmë investimet në lekë?
Guvernatori: Kredia në lekë na leverdis nëse i gjenerojmë të ardhurat
në lekë. Na leverdis të marrim kredi në lekë, nëse shesim produktet ose
kemi të ardhura në lekë për të shmangur rrezikun e këmbimit valutor,
kurse depozitat mund t'i mbajmë dhe në lekë dhe në monedhë të huaj,
është e njëjta gjë.
Gazetari: Zoti Guvernator, ju falënderoj për këtë intervistë në Ekopolitikë.
Guvernatori: Faleminderit.

- 232 -

KAPITULLI V - Intervista

INTERVISTË E GUVERNATORIT SEJKO
PËR TELEVIZIONIN TOP CHANNEL
- 7 dhjetor 2016 -

Pyetje: Zoti Guvernator, ju i keni propozuar Kuvendit një projektligj
për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka. Çfarë
parashikon ky projektligj dhe pse lindi nevoja e tij?
Guvernatori Sejko: Periudha e krizës së vitit 2008 tregoi se shtete të
ndryshme u përballën me kriza financiare dhe u përdorën fonde publike
për të mbuluar humbjet financiare të bankave që ishin në vështirësi. Ky
projektligj synon pikërisht këtë gjë, të shmangë përdorimin e parave të
taksapaguesve dhe të përdoret një fond i caktuar, që do të mblidhet
me kontributet e institucioneve financiare dhe do të administrohet nga
Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Përgatitja e një ligji specifik, bëhet
për të qenë në përputhje me direktivën evropiane dhe jo se kemi
probleme me sistemin bankar, pasi ky sistem është i mirëkapitalizuar dhe
me tepricë likuiditeti. Nuk kemi asnjë rast banke që të ketë vështirësi dhe
kështu që, për momentin, ky projektligj nuk ka nevojë të përdoret.
Pyetje: Si i mbron interesat e depozituesve dhe qytetarëve, ky ligj?
Guvernatori: Nëpërmjet këtij ligji përcaktohen qartë parametrat dhe
kriteret kur banka është keqmenaxhuar dhe autoriteti i rimëkëmbjes dhe
ndërhyrjes së jashtëzakonshme do të ndërhynte direkt në menaxhim, për
ta marrë institucionin, që paraqet probleme dhe për të korrigjuar defektet
në menaxhim.
Pyetje: Cila është ecuria e depozitave dhe gjendja e sistemit bankar
në tërësi?
Guvernatori: Nuk shikojmë asnjë problem në ecurinë e rritjes së
depozitave. Ajo që ne kemi vënë re, është që sistemi ynë financiar ka
tepricë likuiditeti dhe depozitash. Sfida e ekonomisë shqiptare është që
t’i përkthejë këto fonde, në kredi të shëndetshme për ekonominë.
Pyetje: Por, gjatë këtij viti ka pasur një trend rritës të portofolit të kredive
të këqija. Cila është arsyeja?
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Guvernatori: Kjo rritje erdhi specifikisht nga dy klientë të mëdhenj, të
cilët patën impakt domethënës në sistemin financiar. Por, njëkohësisht,
dua të theksoj që niveli i kredive të këqija është rritur dhe si rezultat i një
pune të kujdesshme nga ana e mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë. Ne
kemi kërkuar që bankat të kenë një riklasifikim më prudent të portofoleve
dhe një rritje të fondeve rezervë. Ne parashikojmë që në fund të vitit të
ketë një ulje të nivelit të kredive me probleme në vlerën 7.2-7.3 miliardë
lekë. Njëkohësisht, si rezultat i ristrukturimit, kemi edhe një impakt pozitiv
në vlerë absolute në 7.4 miliardë lekë. Pra, presim përmirësim në nivelin
e kredive me probleme.
Pyetje: Është folur shumë për shkaqet se pse janë rritur kreditë e këqija.
A është keqmenaxhimi i bankave një prej këtyre shkaqeve?
Guvernatori: Rritja e portofolit të kredisë në Shqipëri ka qenë në nivele
të larta, 25-30% në vit deri në vitin 2008 dhe shumë parametra e kritere
të riskut janë shkelur në garën e bankave për të gjeneruar portofole,
por edhe periudha ka qenë optimiste. Kreditë me probleme që ne kemi
sot janë origjinuar kryesisht në këtë periudhë. Por, sigurisht që ka edhe
elemente keqmenaxhimi. Është e pashmangshme. Ndaj tyre ne kemi
reflektuar si bankë qendrore. Nëpërmjet raporteve tona të ekzaminimit,
kemi adresuar problemet dhe kemi marrë masa të caktuara.
Pyetje: A mjafton ky nivel i rritjes së kredisë për të mbështetur rritjen e
ekonomisë?
Guvernatori: Rritja ekonomike kërkon një nivel më të lartë kreditimi, por
një nivel kreditimi të qëndrueshëm, të orientuar ndaj projekteve serioze,
në mënyrë që nga njëra anë të ndikohet në rritjen ekonomike, por
nga ana tjetër të ruhet edhe stabiliteti financiar dhe të mos gjenerohen
portofole të kredive me probleme të mëtejshme.
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INTERVISTË E GUVERNATORIT SEJKO
PËR RADIO TELEVIZIONIN SHQIPTAR
- 24 dhjetor 2016 -

RTSH: Z. Guvernator jemi në mbyllje të vitit 2016, si do ta vlerësonit
ecurinë e ekonomisë shqiptare përgjatë këtij viti?
Guvernatori Sejko: Viti 2016 ishte viti i vazhdimit të trendit pozitiv të
rritjes ekonomike. Po t'i referohemi 6-mujorit të parë të vitit 2016, ne
patëm një rritje ekonomike në nivelin 3.1%. Shifrat përfundimtare të vitit
akoma nuk kanë dalë, por pritshmëritë janë për një rritje ekonomike
midis 3.3 dhe 3.5%.
Grafik 51. Ecuria vjetore dhe tremujore e PBB-së
Produkti i brendshëm bruto në terma reale
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

RTSH: Brenda objektivit...
Guvernatori Sejko: Natyrisht brenda objektivit dhe parashikimit. Në fakt,
Banka e Shqipërisë ka qenë pak më konservatore në parashikimet e saj,
por faktikisht rritja ekonomike ka progresuar mirë. E rëndësishme është që
trendi i rritjes ekonomike ka qenë pozitiv, pra për dy-tre vite radhazi, kemi
pasur vazhdimësi të rritjes ekonomike. Kjo rritje ekonomike ka ardhur si
rezultat i rritjes së konsumit dhe të investimeve të brendshme private. Ne, si
Bankë e Shqipërisë, kemi ndjekur një politikë monetare lehtësuese, e cila
gjithashtu ka ndikuar në burimet e financimit të kësaj rritjeje ekonomike.
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RTSH: Po dobësi a ka pasur 2016-a në aspektin ekonomik? Cila ka
qenë dobësia më e madhe e ekonomisë shqiptare përgjatë 2016-ës?
Guvernatori Sejko: Dobësi esenciale të ekonomisë shqiptare mund
të konsideronim nivelin e ulët të diversifikimit të eksporteve. Shqipëria
eksporton kryesisht minerale dhe naftë, dhe kjo e bën Shqipërinë dhe
ekonominë e saj shumë të ndjeshme ndaj çmimit të këtyre eksporteve.
Fillimi i vitit pati një rënie në nivelin e inflacionit, 0.2 - 0.3% në muajt
shkurt-mars, rënie e cila erdhi si pasojë e ndikimit të çmimit të këtyre
produkteve që ne eksportojmë. Një dobësi tjetër për ekonominë
shqiptare është dhe niveli i perceptimit ekonomik. Ka një perceptim më
negativ, sesa realiteti për ekonominë shqiptare. Ky perceptim ka një
ndikim që lidhet drejtpërdrejt me investimet e huaja dhe të brendshme.
Element tjetër negativ për ekonominë shqiptare është edhe informaliteti.
Iniciativa për të luftuar informalitetin ka dhënë efektet e saj pozitive në
raport me të ardhurat. Pra niveli i të ardhurave është rritur, por gjithsesi
niveli i informalitetit në Shqipëri mbetet akoma i lartë.
RTSH: Z. Guvernator, Banka e Shqipërisë së bashku me Qeverinë
ndërmorën një plan kombëtar masash për të ulur portofolin e kredive
me probleme. Por duhet thënë se përgjatë këtij viti, portofoli i kredive
me probleme nuk u ul, përkundrazi pati një rritje të lehtë. Pse ndodhi
kjo, a mund ta quajmë një plan të dështuar masash, ku çedoi ky plan?
Guvernatori Sejko: Nuk ka qenë një plan i dështuar, përkundrazi ka
qenë një plan i mirëstudiuar, i cili ka prekur të gjitha elementet dhe të
gjithë faktorët, që do të ndikonin në përmirësimin e raportit të kredive me
probleme. Kreditë me probleme nuk janë krijuar në një vit të vetëm, ato
janë krijuar dhe trashëguar ndër vite. Natyrisht që ka shumë elemente
të planit të masave, zbatimi i të cilave do të shikohet gjatë vitit 2017.
Kuvendi sapo miratoi ligjin mbi falimentin, ndërkohë që janë miratuar
edhe ligje të tjera, të cilat trajtojnë problematikën e kredive me probleme
dhe këto ligje pritet të japin efektet e tyre në vazhdim. Ne presim të ketë
përsëri një nxjerrje të kredive të humbura nga bilancet e bankave, çka do
të ndikojë në uljen e nivelit të kredive me probleme. Ne gjithashtu presim
që të ketë një nivel të mjaftueshëm pozitiv ristrukturimi të portofoleve të
kredive me probleme.
RTSH: Cilat janë pritshmëritë e Bankës së Shqipërisë për vitin 2017,
duke qenë se është një vit elektoral dhe dihet se në vite elektorale
politika shpeshherë i prish ekuilibrat ekonomikë?
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Guvernatori Sejko: Ne nuk parashikojmë luhatje ose shmangie të
mëdha nga parashikimet, pavarësisht se do të jetë një vit elektoral. Ka
elemente pozitive dhe negative, të cilat lidhen me vitin elektoral, për
shembull rritja e investimeve publike është një element që ndikon në
rritjen ekonomike. Nga ana tjetër, ka elemente negative, që mund të jetë
një mbledhje më e ulët e nivelit të të ardhurave. Megjithatë, në balancën
e tyre këto elemente mund të kompensojnë njëra-tjetrën dhe mund të
mos kenë një ndikim. E rëndësishme është që procesi zgjedhor të kryhet
në mënyrë korrekte dhe të mos ketë problematika politike. Në rast se
ne do të jemi në gjendje të kemi një vit zgjedhor normal sikurse është
provuar dhe herë të tjera në Shqipëri, pra në rast se ne do ta mbyllim me
sukses, sigurisht që parashikimi ekonomik nuk do të ndryshojë. Dhe ne
parashikojmë që vitin tjetër të kemi një rritje ekonomike më të lartë sesa
rritja ekonomike e këtij viti.
RTSH: Z. Guvernator, edhe një pyetje të fundit, çfarë po ndodh me
hotel Dajtin?
Guvernatori Sejko: Hotel Dajti do të jetë pjesa tjetër e godinës së
Bankës Qendrore, pasi ne kemi një numër punonjësish që vazhdojnë të
jenë me qira në disa ambiente, dhe ky staf do të akomodohet pikërisht
në ambientet e hotel Dajtit.
RTSH: A ka ndonjë afat?
Guvernatori Sejko: Ne mendojmë që në një afat dy-trevjeçar,
rikonstruksioni do të ketë përfunduar. Besoj se nga fillimi i vitit do të
fillojnë punimet për rikonstruksionin. Ka shumë defekte, shumë probleme,
pasi është një godinë e rrënuar dhe ne do të synojmë ta kthejmë në të
njëjtat parametra, pra të ruajmë autenticitetin e godinës, që ajo të jetë
njëlloj siç ka qenë, pa asnjë ndryshim.
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