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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 2016, në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, 2 maj 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko në seancën dëgjimore të Komisionit Parlamentar të
Ekonomisë dhe Financave mbi projektbuxhetin 2018, 15 nëntor 2017

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 2016
NË KOMISIONIN E EKONOMISË DHE
FINANCAVE
- 2 maj 2017 –

Politikat, masat dhe ndryshimet ligjore e rregullatore të iniciuara prej Banka e Shqipërisë,
kanë dhënë një kontribut të qenësishëm në adresimin e zhbalancimeve makroekonomike, në nxitjen e aktivitetit ekonomik, në forcimin e stabilitetit financiar, si dhe në
promovimin e procesit të integrimit evropian të vendit.

I nderuar zoti Kryetar i Komisionit,
Të nderuar zonja dhe zotërinj Deputetë,
Kam kënaqësinë të jem sot përpara jush për të prezantuar Raportin Vjetor
të Bankës së Shqipërisë për vitin 2016. Ky raport sintetizon veprimtarinë
e institucionit në përmbushje të objektivave tanë ligjorë, të detyrimeve
që rrjedhin nga aktet nënligjore, si dhe të angazhimeve që kemi me
partnerët tanë ndërkombëtarë.
Në tërësi, vlerësoj se Banka e Shqipërisë ka punuar me përkushtim,
seriozitet dhe efikasitet, në të gjitha drejtimet e sipërpërmendura. Politikat,
masat dhe ndryshimet ligjore e rregullatore
të iniciuara prej nesh, kanë dhënë një
kontribut të qenësishëm në adresimin
“Prezantimi i Raportit
e zhbalancimeve makroekonomike, në
Vjetor është një
nxitjen e aktivitetit ekonomik, në forcimin e
shtyllë e rëndësishme
stabilitetit financiar, si dhe në promovimin
e llogaridhënies dhe
e procesit të integrimit evropian të vendit.
Paralelisht me përmbushjen e një detyrimi
e transparencës së
ligjor, prezantimi i Raportit Vjetor është,
Bankës së Shqipërisë.”
gjithashtu, një shtyllë e rëndësishme e
llogaridhënies dhe e transparencës së
Bankës së Shqipërisë. Këto dy angazhime
shoqërojnë dhe baraspeshojnë pavarësinë tonë institucionale.
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Në këtë kontekst, besoj se Raporti Vjetor adreson dhe shumë prej
rekomandimeve të lëna nga ky Komision në Rezolutën "Për vlerësimin e
veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë për vitin 2015".
Në linjë me sa parashtrova më sipër, prezantimi në vazhdim do të
trajtojë: (i) veprimtarinë e Këshillit Mbikëqyrës dhe forcimin e qeverisjes
së institucionit; (ii) vendimet e politikës monetare, rezultatet e arritura, dhe
sfidat për të ardhmen; (iii) masat e ndërmarra për forcimin e stabilitetit
financiar dhe për nxitjen e kreditimit; (iv) hapat në drejtim të forcimit të
sistemeve dhe procedurave të brendshme të kontrollit dhe të monitorimit;
dhe (v) punën e bërë për forcimin e pavarësisë, llogaridhënies dhe
transparencës.
Fjalën time po e filloj me veprimtarinë e Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së
Shqipërisë dhe punën e bërë në drejtim të mirëqeverisjes së institucionit tonë.
1. VEPRIMTARIA E KËSHILLIT MBIKËQYRËS DHE FORCIMI I QEVERISJES
SË INSTITUCIONIT
Veprimtaria e Këshillit Mbikëqyrës ka qenë në përputhje me kompetencat
e përcaktuara në Ligjin "Për Bankën e Shqipërisë", si dhe në përputhje
me procedurat e parashikuara në rregulloren për organizimin dhe
funksionimin e këtij organi.
Gjatë vitit 2016, Këshilli zhvilloi 15 mbledhje dhe miratoi 136 vendime,
82 prej të cilëve ishin akte të miratuara për herë të parë dhe 54 ndryshime
ose plotësime të akteve ekzistuese. Tetë mbledhje i janë dedikuar
vendimmarrjes së politikës monetare, katër mbledhje janë fokusuar në
çështje të mbikëqyrjes dhe të stabilitetit financiar, ndërsa tre të tjera i janë
dedikuar kontrollit dhe mbikëqyrjes së mbarëvajtjes së punës së institucionit.
Vendimmarrja e Këshillit është përcjellë e plotë në publik, nëpërmjet
konferencave për shtyp, publikimeve të plota të raporteve përkatëse, si
dhe sqarimeve rast pas rasti në publik të çështjeve të ndryshme.
Përtej hartimit të politikave dhe monitorimit të zbatimit të tyre, vizioni i
Këshillit Mbikëqyrës është ai i rritjes së besimit të publikut tek institucioni,
nëpërmjet përmirësimit të qeverisjes së institucionit. Për këtë arsye,
Këshilli i ka kushtuar një rëndësi të veçantë këtij procesi, duke pasur si
pikënisje strukturat dhe procedurat e ngritura gjatë vitit 2015. Më lejoni
t'ju përditësoj shkurtimisht mbi ecurinë e tyre dhe të prezantoj risitë e vitit
2016.
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•

•

•

•

Pas krijimit të tij në vitin 2015, Komiteti i Auditit zhvilloi në
mënyrë të pavarur aktivitetin e tij gjatë vitit 2016. Gjatë kësaj
periudhe, ky komitet zhvilloi shtatë takime, duke ushtruar funksionin
e tij si mbikëqyrës dhe bashkërendues i funksioneve të auditit të
brendshëm dhe të jashtëm, me qëllim rritjen e eficiencës së tyre.
Bazuar në Politikën e Auditimit të Brendshëm, Këshilli Mbikëqyrës
miratoi, për herë të parë, planin vjetor të veprimtarisë së Inspektorit
të Përgjithshëm dhe Departamentit të Kontrollit. Komiteti i Auditit
dhe, më pas, Këshilli janë informuar rregullisht mbi gjetjet dhe
rekomandimet e auditimeve të Departamentit të Kontrollit, duke
ofruar një garanci më shumë mbi efektivitetin dhe cilësinë e
sistemeve të kontrollit të brendshëm.
Në muajin korrik, Këshilli Mbikëqyrës miratoi, për herë të parë,
Politikën e Administrimit të Rrezikut Operacional në BSH. Ky
dokument përcakton objektivat, burimet dhe parimet bazë të
administrimit të rrezikut, vendosjen e linjave të raportimit, si dhe
përgjegjësitë e njësive të përfshira. Mbi këtë bazë, në gusht, u
miratuan rregullat e organizimit dhe funksionimit, dhe filloi punë
Njësia e Administrimit të Rrezikut Operacional.
Gjithashtu, në muajin korrik, Këshilli miratoi rregulloren e re për
buxhetimin, e cila disiplinon procesin e hartimit të buxhetit, si
dhe atë të planifikimit dhe kontrollit të shpenzimeve kapitale. Në
dhjetor, Këshilli miratoi buxhetin vjetor për vitin 2017. Për herë të
parë, bazuar në harmonizimin e kuadrit rregullator të buxhetimit
me praktikat më të mira vendase dhe të huaja, buxheti përfshiu
parashikime edhe për horizontin afatmesëm (2017 - 2019).

Pas kësaj përmbledhjeje të shkurtër të veprimtarisë së Këshillit, do të doja
të ndalesha më gjatë në vendimmarrjen e tij për politikën monetare,
në funksion të respektimit të mandatit kryesor të Bankës së Shqipërisë.
Diskutimin tim për këtë çështje, do ta filloj me një përshkrim të shkurtër
të mjedisit makroekonomik ku u morën vendimet e politikës monetare.
2. EKONOMIA SHQIPTARE DHE POLITIKA MONETARE
Viti 2016 u karakterizua nga zhvillime ekonomike pozitive dhe nga
përmirësime në disa nga balancat kryesore makroekonomike. Sipas
Institutit të Statistikave (INSTAT), ekonomia shqiptare u rrit me 3.5%
gjatë vitit 2016, në përshpejtim krahasuar me normën 2.6% të rritjes së
shënuar në vitin 2015. Rritja e ekonomisë buroi kryesisht nga kërkesa e
brendshme, investimet dhe konsumi privat, dhe gjeti pasqyrim, në masën
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më të madhe, në zgjerimin e aktivitetit të sektorëve të shërbimeve e të
ndërtimit. Paralelisht me të, norma e papunësisë u reduktua në 14.2%,
e ndikuar nga rritja e vazhduar e punësimit, ndërsa besimi i agjentëve
ekonomikë regjistroi nivelin më të lartë në pesë vitet e fundit. Po ashtu,
borxhi publik shënoi një kthesë drejt rënies, për herë të parë pas 6 vitesh.
Së fundi, inflacioni erdhi në rritje, pas nivele të ulëta të regjistruara në
muajt e parë të vitit. Ai shënoi normën 2.2% në muajin dhjetor, dhe
publikimet e INSTAT-it për muajt e parë të vitit 2017 tregojnë një rritje të
mëtejshme të tij.
Grafik 1. Produkti i brendshëm bruto nga ana e prodhimit dhe treguesit e besimit
7

Kontributet e aktiviteteve ekonomike në rritjen vjetore të PBB-së
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. *Të dhënat janë paraprake. **Një vlerësim i parë.

Për vitin 2017, ne presim forcimin e këtyre tendencave. Kthimi i
ekonomisë në potencial pritet të shoqërohet me forcimin e presioneve
inflacioniste dhe me kthimin e inflacionit në objektiv brenda vitit 2018.
Me gjithë tendencat pozitive, mjedisi ekonomik e financiar ka qenë
sfidues për politikën monetare. Në fillim të vitit, ne u përballëm me
një rënie të shpejtë e të fortë të inflacionit, si pasojë e goditjeve akute
dizinflacioniste nga ambienti i huaj. Rreziqet e kahut të poshtëm u
intensifikuan. Gjithashtu, ngjarje të pazakonta, si Brexit apo tensionet
gjeo-politike në ambientin e jashtëm, sollën rritje të pasigurisë.
Në këto kushte, Banka e Shqipërisë reagoi me vendosmëri. Norma
bazë e interesit u reduktua në dy etapa, përkatësisht në muajt prill e maj,
duke zbritur në nivelin 1.25%. Korridori i normave të interesit në tregun
ndërbankar - me dysheme interesin e depozitës njëditore e tavan interesin
e kredisë njëditore - u ngushtua në dy pikë përqindjeje. Gjithashtu, Banka
e Shqipërisë vazhdoi të informojë publikun për ruajtjen e kahut stimulues
të politikës monetare në të ardhmen. Përdorimi i këtij instrumenti u forcua
gjatë vitit, duke u pasuruar edhe me afate kohore. Këto aksione sinjalizuan
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gatishmërinë dhe aftësinë e Bankës së Shqipërisë për të respektuar
përmbushjen e objektivit të saj të stabilitetit të çmimeve.
Kuadri operacional i politikës monetare nuk pësoi ndryshime të
rëndësishme dhe furnizimi me likuiditet i sistemit bankar është kryer
nëpërmjet instrumenteve tradicionale të politikës monetare. Këto të fundit
janë përshtatur për të plotësuar më mirë nevojat e sistemit bankar për
likuiditet.
Grafik 2. Norma bazë (%)
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Në vlerësimin tonë, politika monetare lehtësuese ka kontribuuar në
forcimin e rritjes ekonomike dhe në krijimin e kushteve të nevojshme për
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, nëpërmjet një sërë kanalesh.
•

•

Së pari, politika monetare lehtësuese ka kontribuuar në reduktimin
e normave të interesit në të gjitha produktet e tregut financiar.
Përcjellja e stimulit monetar në tregjet financiare vlerësohet të ketë
qenë e plotë. Normat mesatare të interesit të kredive, të depozitave
dhe të bonove 12-mujore të thesarit, ishin respektivisht 0.8, 0.5,
dhe 1.5 pikë përqindjeje më të ulëta së një vit më parë.
Së dyti, reduktimi i kostove të financimit ka ndihmuar zgjerimin
e kredisë. Portofoli i kredisë në lekë për sektorin privat u rrit me
10.2% gjatë vitit 2016, ndërkohë që kredia totale shënoi një rritje
prej 3.2%. Rritja e kreditimit në lekë është një zhvillim i mirëpritur,
pasi zgjeron fushën e veprimit të politikës monetare dhe i shërben
forcimit të stabilitetit financiar, nëpërmjet reduktimit të ekspozimit të
agjentëve ekonomikë ndaj rrezikut të kursit të këmbimit.
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Pavarësisht këtij zhvillimi pozitiv, rikuperimi i kreditimit mbetet i ngadaltë,
i penguar nga kërkesa e pakët cilësore dhe nga politikat konservatore
të bankave në kredidhënie. Për vitin 2017, presim një kreditim më të
mirë të ekonomisë.
Zgjerimi i kërkesës private pritet të absorbojë likuiditet e tepërta të
bizneseve, duke rritur incentivat për të kërkuar kredi. Po ashtu, oferta e
kredisë pritet të rritet, në linjë me uljen e pasigurive dhe në reflektim të
zbatimit të planit të masave për reduktimin e kredive me probleme dhe
të planit të masave për Rritjen e Shëndetshme të Kreditimit.

“Modelet tona
ekonometrike vlerësojnë
se, në mungesë të efekteve
të politikës monetare, rritja
ekonomike dhe inflacioni
për vitin 2016 do të kishin
qenë përkatësisht 0.5 dhe
0.4 pikë përqindjeje më të
ulët se vlerat faktike.”

• Së treti, nivelet e ulëta të normave
të interesit kanë ndihmuar reduktimin e
kostove të shërbimit të kredive ekzistuese
dhe uljen e kostove të rifinancimit të tyre.
Kjo ka lehtësuar aktivitetin e bizneseve
dhe të familjeve kredimarrëse.
• Së katërti, normat e ulëta të interesit
kanë mbështetur rritjen e konsumit dhe
të investimeve private në ekonomi,
nëpërmjet inkurajimit të një sjelljeje
të orientuar më tepër drejt konsumit e
investimit, dhe më pak drejt kursimit.

Modelet tona ekonometrike vlerësojnë se, në mungesë të efekteve të politikës
monetare, rritja ekonomike dhe inflacioni për vitin 2016 do të kishin qenë
përkatësisht 0.5 dhe 0.4 pikë përqindje më të ulët se vlerat faktike.
Të nderuar anëtarë të Komisionit,
Banka e Shqipërisë është e pavarur në hartimin dhe zbatimin e politikës
monetare. Megjithatë, ajo është e ndërgjegjshme për ndikimin e ndërsjellë
që kanë politika monetare dhe ajo fiskale në përmbushjen e objektivave
respektivë. Rrjedhimisht, për të krijuar kombinimin e duhur të politikave
makroekonomike, ne kujdesemi vazhdimisht për të koordinuar qëndrimin
e politikës monetare me atë të politikës fiskale, ashtu sikundër ky i fundit
detajohet në Buxhetet e viteve kalendarikë dhe në Projektbuxhetet
afatmesme. Ashtu sikurse jam shprehur edhe më parë, përfshirja gjatë vitit
2016 e klauzolave specifike për garantimin e qëndrueshmërisë fiskale
në Ligjin Organik të Buxhetit, krijoi baza më solide për bashkërendimin
më të mirë të dy politikave makroekonomike, pasi ndihmon në rritjen e
disiplinimit dhe parashikueshmërisë së politikës fiskale.
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Duke u ndalur te kjo e fundit, Banka e Shqipërisë konstaton se politika fiskale
ka ndjekur një kurs konsolidues gjatë vitit 2016, të reflektuar në reduktimin
e deficitit dhe të borxhit publik. Megjithëse ka injektuar një stimul të dobët
në ekonomi, politika fiskale konsoliduese ka lehtësuar përcjelljen e politikës
lehtësuese monetare, duke ulur primet e rrezikut në ekonomi, duke favorizuar
uljen e kostove të financimit, dhe duke rritur hapësirat për kreditimin e sektorit
privat. Sipas raportimeve të Ministrisë së Financave, për herë të parë pas 6
vjetësh, është arritur reduktimi i borxhit publik, nga niveli 72.7% i PBB-së në
vitin 2015, në nivelin 71% në vitin 2016.
Banka e Shqipërisë ka qenë dhe mbetet e bindur se përpjekjet për
reduktimin e borxhit publik duhet të vazhdojnë dhe më tej.
Funksionimi i mekanizmit të transmetimit të politikës monetare dhe
faktorët që e ndihmojnë apo e pengojnë atë, janë pjesë e pandashme e
punës së Bankës së Shqipërisë. Punimet kërkimore gjatë vitit 2016, kanë
synuar të vlerësojnë aftësinë e instrumenteve të përdorura për gjenerimin
e projeksioneve ekonomike në Bankë, si dhe të kuptuarit e funksionimit të
transmisionit monetar përballë sfidave aktuale në sistemin financiar. Në
këtë kontekst, dëshiroj të theksoj se Banka e Shqipërisë ka identifikuar dy
pengesa kryesore në mekanizmin e transmetimit të politikës monetare,
zgjidhja e të cilave kërkon bashkëpunim më të gjerë.
•

Pengesa e parë lidhet me nivelin e lartë të kredive me probleme.
Për të ulur këtë rrezik është ndërtuar plani kombëtar i veprimit për
uljen e kredive me probleme, i cili është në zbatim.
•
Pengesa e dytë lidhet me nivelin e lartë të përdorimit të monedhës
euro në ekonomi, çka krijon
rreziqe potenciale ne sistemin
financiar
dhe
vështirëson
“Në një mjedis ekonomik e
përcjelljen e politikës monetare.
financiar
kompleks e sfidues,
Hartimi i një plani për uljen
koordinimi
i politikës monetare,
e euroizimit është angazhim i
mikro
dhe
makro-prudenciale,
përbashkët i disa autoriteteve,
merr
një
rëndësi primare
dhe Banka e Shqipërisë është
në
promovimin
e stabilitetit
në procesin e identifikimit të
monetar
e
financiar.
Gjatë vitit
masave që mund të ndërmerren
2016,
Banka
e
Shqipërisë
ka
prej saj në këtë drejtim.
punuar me të njëjtin intensitet
në të tre drejtimet, duke synuar
Në një mjedis ekonomik e financiar
kalibrimin optimal të tyre.”
kompleks e sfidues, koordinimi
i

politikës

monetare,

mikro

dhe
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makroprudenciale, merr një rëndësi primare në promovimin e stabilitetit
monetar e financiar. Gjatë vitit 2016, Banka e Shqipërisë ka punuar
me të njëjtin intensitet në të tre drejtimet, duke synuar kalibrimin optimal
të tyre. Në vijim, unë do të përmbledh punën e bërë për ruajtjen e
promovimin e stabilitetit financiar.
3. PROMOVIMI I STABILITETIT FINANCIAR DHE NXITJA E KREDITIMIT
TË SHËNDETSHËM
Në përputhje me mandatin dhe detyrat e saj institucionale, Banka e
Shqipërisë është bashkëpërgjegjëse për ruajtjen e stabilitetit financiar të
vendit. Ajo komunikon rregullisht vlerësimin e saj për stabilitetin financiar,
si dhe bashkërendon politikat e saj me institucionet e tjera, nëpërmjet
Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në drejtim të stabilitetit
financiar, gjatë vitit 2016, ka vijuar puna për hartimin e një kuadri të plotë
të politikës makroprudenciale dhe për ndërtimin e instrumenteve makroprudencialë. Ky kuadër mbështetet në rekomandimet e Bordit Evropian të
Rrezikut Sistemik dhe në standardet e Bordit të Stabilitetit Financiar.
Gjithashtu, në përputhje me mandatin dhe detyrat e saj institucionale,
Banka e Shqipërisë është e ngarkuar me ruajtjen e qëndrueshmërisë së
sistemit bankar dhe adresimin e rreziqeve të mundshme që prekin atë.
Treguesit kryesorë financiarë të shëndetit të sektorit bankar - ata të
kapitalizimit, të likuiditetit dhe të përfitueshmërisë - evidentojnë kapacitetin
e tij të plotë për të përballuar rreziqet e veprimtarisë në kushte normale,
si edhe për të treguar një rezistencë të mirë ndaj goditjeve.
Pesha e aktiveve të sektorit bankar ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto
arriti në 95.8% në fund të vitit 2016, duke u rritur me rreth 4.5 pikë
përqindje në krahasim me një vit më parë. Kredia dhe depozitat u rritën,
përkatësisht me 2.5% dhe 5.2%. Në terma të kapitalizimit, treguesi i
mjaftueshmërisë së kapitalit qëndron ndjeshëm mbi nivelin rregullator.
Ai shënoi 15.7% në vitin 2016, përkundrejt normës rregullatore 12%.
Kapitalizimi i mirë mbetet një karakteristikë e sektorit bankar dhe ruajtja
e tij në nivele të larta është mbështetur nga ruajtja e vlerave pozitive të
rezultatit financiar neto. Megjithatë, rezultati financiar i sistemit pësoi
një rënie të lehtë gjatë vitit 2016, kryesisht në reflektim të rritjes së
shpenzimeve për fonde rezervë (provigjione) ndaj rrezikut të kreditit. Kjo
rritje ka ardhur si pasojë e qëndrimit konservativ të Bankës së Shqipërisë
që ka kërkuar nga bankat të kryejnë riklasifikimet si kredi me probleme
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të disa kredimarrësve të mëdhenj në vështirësi financiare apo në situata
falimenti. Kthimi nga aktivet e sistemit (RoA) ra në 0.7% nga 1.2% një
vit më parë, ndërsa kthimi nga kapitali (RoE) ra në 7.2% nga 13.2%.
Tabelë 3. Pesha e totalit të aktiveve dhe portofolit të kredive të sistemit bankar ndaj Produktit të Brendshëm Bruto
Treguesit
2011
Totali i aktiveve (në mld lekë)
1,120.20
Totali i aktiveve/PBB (në %)
86.10
Totali i kredive/PBB (në %)
40.00
Burimi: Banka e Shqipërisë.

2012
1,187.98
89.61
43.58

2013
1,234.32
91.13
41.88

2014
1,293.72
91.56
42.12

2015
1,318.13
91.33
40.61

2016
1,407.29
95.05
40.55

Në terma të rreziqeve, Banka e Shqipërisë vlerëson se ekspozimi i sistemit
bankar ndaj rrezikut të likuiditetit dhe atij të luhatjeve të tregut është brenda
parametrave të pranueshme, por administrimi i këtij rreziku kërkon vëmendje
të vazhdueshme nga industria bankare. Ndërkohë, rreziku kryesor ndaj
të cilit ekspozohet sektori bankar vijon të mbetet ai i kredisë. Ky rrezik
bëhet edhe më prezent, si pasojë e persistencës së tij dhe problematikës
së vazhdueshme që hasin bankat në procesin e marrjes dhe ekzekutimit të
kolateralit. Në vijim të rritjes së nivelit të kredive me probleme në pjesën e
parë të vitit dhe rënies së treguesit në pjesën e dytë të tij, raporti i kredive
me probleme ndaj kredive në total zbriti në 18.2% në fund të 2016, duke
qenë në të njëjtin nivel me atë të një viti më parë.
Për këtë arsye, reduktimi i kredive me probleme dhe krijimi i stimujve
për nxitjen e kreditimit të shëndetshëm ka qenë dhe mbetet një nga
prioritetet e punës sonë. Banka e Shqipërisë ka punuar në disa drejtime
për adresimin e këtij problemi. Së pari, vlerësimi i rrezikut të kredisë dhe
rikuperimi i kredive me probleme kanë qenë nën monitorim intensiv gjatë
Grafik 3. Ecuria e portofolit të kredive me probleme dhe e portofolit të kredive krahasuar me
tremujorin paraardhës (në %)
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0%
-5%
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

- 15 -

KAPITULLI I - Prezantime në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave

ekzaminimeve në vend. Paralelisht me to, ne kemi ruajtur një qëndrim të
kujdesshëm në vlerësimin e politikave dhe praktikave të kredidhënies nga
ana e bankave. Së dyti, Banka e Shqipërisë ka përmbushur angazhimet
e saj brenda Planit Kombëtar për uljen e kredisë me probleme.
Në përputhje me to, Banka e Shqipërisë bëri ndryshime rregullatore
lidhur me qartësimin e konceptit të fshirjes së kredive me probleme, si
dhe lidhur me administrimin e pronave të rikuperuara nga ekzekutimi
i kolateraleve. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka bashkëpunuar me
FMN-në për rishikimin e kuadrit rregullator për licencimin e shoqërive që
blejnë borxhet e këqija. Së treti, kemi forcuar kërkesat rregullatore dhe
raportuese për bankat në drejtim të mirëadministrimit të rrezikut të kredisë
në përputhje me praktikat evropiane. Së katërti, ne kemi intensifikuar
komunikimet me bankat për të trajtuar çështjen e cilësisë së portofolit,
si në drejtim të trajtimit të kredimarrësve me probleme, ashtu edhe të
fshirjes të kredive të kategorizuara të humbura. Së pesti, roli koordinues
i Bankës se Shqipërisë ka dhënë rezultate në ristrukturimin e kredive me
ekspozim në më shumë se një bankë dhe do të vazhdojë edhe këtë vit
me hartimin e një platforme bashkëpunimi midis bankave për dhënien
e zgjidhjes për kredimarrësit e përbashkët, të cilën BSH-ja është duke e
hartuar në bashkëpunim me projektin FinSAC të Bankës Botërore.
Në gjykimin tonë, hapat e ndërmarra për zgjidhjen e kredive me probleme
do të kontribuojnë në krijimin e një terreni të frytshëm për nxitjen e kreditimit
të qëndrueshëm dhe të shëndetshëm. Ky është një prioritet madhor, i cili
kërkon një matricë shumëdimensionale veprimi dhe një bashkëveprim të
gjerë midis autoriteteve shtetërore dhe sistemit bankar. Për këtë qëllim,
Banka e Shqipërisë hartoi dhe nxiti nënshkrimin e një Memorandumi të
Përbashkët për Rritjen e Shëndetshme të Kreditimit në Shqipëri.1
Në procesin e saj mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë ka mbështetur
ndjekjen e politikave proaktive kundrejt rreziqeve të mundshme, si në
drejtim të cilësisë së analizës së rrezikut që kryejnë bankat, ashtu edhe
të krijimit të fondeve të përshtatshme të provigjionimit.
Kjo qasje e re, e prezantuar një vit më parë, ka kërkuar dhe ndryshimin
e kuadrit rregullator, si dhe të praktikave e të kapaciteteve të brendshme.
Kuadri rregullator dhe metodologjitë përkatëse janë hartuar në zbatim
të kërkesave të Basel II, dhe në përputhje me direktivat e Bashkimit
Evropian. Në drejtim të ndryshimeve rregullatore do të përmend dy më të
rëndësishmet, të cilat kanë marrë formën e ligjit: Ligji për Funksionimin e
1

Ky memorandum u nënshkrua midis Bankës së Shqipërisë, Ministrisë së Financave,
Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe Shoqatës
Shqiptare të Bankave.
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Shoqërive të Kursim Kreditit dhe Unioneve të Tyre dhe Ligji për Rimëkëmbjen
dhe Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme në Banka. I pari mundësoi rishikimin
e të gjithë kuadrit rregullator për mbikëqyrjen e shoqërive të kursim-kreditit,
që konsiston në: rregulloren për procesin e licencimit; rregulloren për
kriteret e administrimit të rrezikut në veprimtarinë e këtyre subjekteve; si
dhe sistemin raportues të veprimtarisë së tyre financiare.
I dyti, i jep Bankës së Shqipërisë atributet e Autoritetit për ndërhyje të
jashtëzakonshme, duke i vënë në dispozicion një tërësi instrumentesh
ligjore. Ky ligj përbën një hap cilësor në drejtim të plotësimit të garancive
për ruajtjen e stabilitetit financiar në vend.
Në përgjigje të ngjarjeve negative të vitit të kaluar, ku u cenua siguria
e transportit dhe ruajtjes së vlerave monetare, Banka e Shqipërisë ka
nxitur: bashkëpunimin midis bankave dhe autoriteteve të zbatimit të ligjit,
për marrjen e masave për eliminimin e mangësive; shtuar inspektimet në
vend për të këqyrur mundësinë e ndodhjes së rrezikut; si dhe, ka forcuar
kuadrin rregullator për krijimin e kushteve minimale të sigurisë fizike.
Së fundi, gjej me vend të theksoj se funksionimi i mirë i sistemit financiar në
përgjithësi dhe i sektorit bankar në veçanti është mbështetur nga një sistem
eficient i pagesave. Dy sistemet kombëtare të pagesave që operon Banka
e Shqipërisë kanë funksionuar pa ndërprerje dhe në mënyrë korrekte.
Gjatë vitit 2016, është intensifikuar puna për rritjen e efikasitetit të
përdorimit të instrumenteve të pagesave elektronike, si dhe për reduktimin
e përdorimit të parasë fizike në ekonomi. Për këtë qëllim, në përputhje
dhe me direktivat e BE-së, është kryer rishikimi i kuadrit rregullator "Për
instrumentet e pagesave elektronike".
Gjithashtu, në përmbushje të rekomandimeve të Komitetit Kombëtar të
Sistemit të Pagesave, përfundoi projekti për
standardizimin e formatit të urdhërpagesës
“Bashkërendimi i
dhe është në proces ai i implementimit të
politikës monetare
Debitimit Direkt Ndërbankar. Synimi i tij
dhe i masave mikro
është rritja e përdorimit të këtij instrumenti
dhe makroprudenciale
nga klientët e të gjithë bankave, duke
nga ana e Bankës
kontribuuar në reduktimin e përdorimit të
së Shqipërisë, i ka
parasë cash në ekonomi. Në gjykimin tonë,
bashkërendimi i politikës monetare dhe i
shërbyer promovimit
masave mikro dhe makroprudenciale nga
të stabilitetit monetar
ana e Bankës së Shqipërisë, i ka shërbyer
e financiar.”
promovimit të stabilitetit monetar e financiar.
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4. FORCIMI I SISTEMEVE DHE PROCEDURAVE TË BRENDSHME TË
KONTROLLIT E MONITORIMIT
Dy vitet e fundit kanë njohur ndryshime të rëndësishme në funksion
të forcimit të sistemeve të brendshme të kontrollit, me qëllim rritjen e
parandalimit të rreziqeve. Kontrolli i brendshëm i Bankës së Shqipërisë
është një veprimtari e pavarur nga administrimi dhe kjo pavarësi
sigurohet nëpërmjet Inspektorit të Përgjithshëm, të emëruar nga Kuvendi.
Ai ndihmon njëkohësisht mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe llogaridhënien
e Bankës së Shqipërisë, duke vlerësuar si kontrollin e proceseve ashtu
dhe eficiencën e përdorimit të burimeve.
Praktikat e punës në sistemet e kontrollit janë përafruar me standardet
ndërkombëtarë të auditimit, si dhe janë përshtatur për të adresuar
rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare.
Një nga rekomandimet e përsëritura të këtyre institucioneve ka qenë
ai për implementimin e rrezikut operacional në nivel banke. I nisur
një vit më parë, realizimi i këtij projekti përfundoi në vitin 2016.
Banka e Shqipërisë ka tashmë një Politikë për Administrimin e Rrezikut
Operacional, i cili përcakton parimet bazë për identifikimin, vlerësimin,
kontrollin, administrimin dhe ndjekjen e rrezikut operacional, si një
proces i integruar në nivel banke. Gjithashtu, ne kemi ngritur një njësi të
dedikuar për vlerësimin dhe dhënien e rekomandimeve për adresimin e
vulnerabiliteteve.
Funksioni i kontrollit të brendshëm vepron edhe si shërbim konsulence
për Këshillin Mbikëqyrës. Angazhimet e auditimeve të kryera janë
fokusuar në: (i) dhënien e opinionit mbi mjaftueshmërinë e kontrolleve
të brendshme të vendosura nga Drejtimi për funksionet dhe proceset
e audituara, përfshirë dhe aplikacionet
mbështetëse për kryerjen e aktiviteteve;
“Gjatë vitit 2017 ka nisur
(ii) dhënien e opinionit mbi saktësinë
projekti për implementimin e
dhe plotësinë e të dhënave financiare
Programit për Menaxhimin e
Vijueshmërisë së Veprimtarisë
në raportimet periodike; si dhe në, (iii)
në Bankën e Shqipërisë.
angazhime të tjera audituese dhe i
Realizimi i këtij projekti e
joaudituese të paplanifikuara, me kërkesë
radhit Bankën e Shqipërisë
nga Administratorët apo Institucione të
ndër bankat me praktikat
tjera jashtë Bankës.
më të mira në drejtim të
mirëqeverisjes së
brendshme të institucionit.”

Me një kujdes të rritur në dizenjimin e
proceseve të punës nga njësitë e Bankës,
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në fillim të vitit 2017, ka nisur projekti për implementimin e Programit për
Menaxhimin e Vijueshmërisë së Veprimtarisë në Bankën e Shqipërisë.
Realizimi i këtij projekti e radhit Bankën e Shqipërisë ndër bankat me praktikat
më të mira, në drejtim të mirëqeverisjes së brendshme të institucionit.
5. STRATEGJIA AFATMESME DHE FORCIMI I PAVARËSISË,
LLOGARIDHËNIES DHE TRANSPARENCËS
Për të aktivizuar të gjithë potencialin e Bankës së Shqipërisë, në vitin
2016, u prezantua Strategjia Afatmesme e Zhvillimit të Bankës së
Shqipërisë. Ky dokument përcakton objektivat institucionale gjatë një
periudhe trevjeçare 2016 -2018, dhe identifikon masat e burimet e
nevojshme për përmbushjen e tyre. Realizimi i këtyre objektivave
varet, ndër të tjera, nga sa të kuptueshëm jemi ne për publikun, sa
të përgjegjshëm jemi në politikat dhe veprimet tona, dhe sa besim ka
publiku tek ne. Prandaj, forcimi i pavarësisë së Bankës së Shqipërisë
shihet gjithnjë i lidhur me forcimin e transparencës dhe llogaridhënies.
Në drejtim të llogaridhënies, Banka e Shqipërisë ka përmbushur rregullisht
detyrimet e llogaridhënies ndaj Kuvendit, sistemit financiar dhe publikut.
Gjithashtu, Raportit Vjetor i kemi bashkëlidhur një informacion për
veprimtarinë dhe rezultatet e Departamentit të Kontrollit për vitin 2016.
Pjesë përbërëse e tij ishin dhe pasqyrat financiare dhe opinioni i auditorit
të pavarur të jashtëm, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të
Auditimit. Miratimi i pasqyrave financiare, në përputhje me Standardet
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), ishte një ndër prioritetet
më të rëndësishme të Bankës së Shqipërisë për vitin 2015. Zbatimi i
këtij prioriteti gjatë vitit 2016 përmbushi kërkesat ligjore dhe respektoi
rekomandimet e brendshme dhe të huaja.
Komunikimi transparent me publikun përbën një hallkë të rëndësishme në
aktivitetin e Bankës së Shqipërisë, si në përmbushjen e detyrimit për të
ofruar transparencë maksimale, ashtu edhe për rritjen e besueshmërisë
së institucionit, me qëllim forcimin e efektivitetit të politikave të saj. Më
lejoni të paraqes disa statistika:
•

Faqja jonë zyrtare e internetit është një hapësirë ku qytetarët mund të
gjejnë informacion të plotë dhe të përditësuar mbi Bankën e Shqipërisë,
mbi ekonominë dhe financat shqiptare. Gjatë vitit 2016, faqja e
internetit pati rreth 720 mijë vizitorë, të cilët vizituan faqen tonë rreth
2.1 milionë herë dhe shfletuan në total rreth 4.3 milionë rubrika.
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•

Gjithashtu, muzeu i BSH-së numëroi 1900 vizitorë ndërkohë që
kemi shpërndarë 1180 tekste mësimore "Financat personale në
duart tuaja" në tetë shkolla të mesme.

Që prej fillimit të vitit 2016, në përputhje me nenin 7, të ligjit
nr.119/2014 "Për të drejtën e informimit", Banka e Shqipërisë ka hartuar
dhe publikuar në faqen e saj të internetit Programin e Transparencës. Po
në këtë linjë, ne kemi caktuar koordinatorin për të drejtën e informimit
dhe ju kemi kthyer përgjigje 65 kërkesave zyrtare dhe 120 kërkesave
me postë elektronike.
Së fundi, dëshiroj të theksoj se, prej më se një dhjetëvjeçari, Banka
e Shqipërisë është angazhuar në zgjerimin dhe thellimin e kulturës
financiare të publikut në vend, e veçanërisht të brezit të ri.
Ndonëse edukimi financiar i publikut nuk renditet ndër detyrimet ligjore
të Bankës së Shqipërisë, ne jemi të bindur në kthimin pozitiv të këtij
investimi. Programet, aktivitetet dhe botimet e veçanta edukative të
përgatitura nga Banka e Shqipërisë në këtë drejtim, kanë në fokus të tyre
dy objektiva kryesorë: prezantimin tek publiku të institucionit të bankës
qendrore, rolit dhe funksioneve të saj; si dhe kultivimin dhe përforcimin
e një kulture financiare në shoqërinë shqiptare. Në këndvështrimin tonë,
kultura financiare, në ditët e sotme, përbën një domosdoshmëri për
këdo, duke marrë në konsideratë ritmet e zhvillimit ekonomik, bankar
dhe teknologjik.
I nderuar zoti Kryetar,
Të nderuar zonja dhe zotërinj deputetë,
Në përfundim të fjalës sime, dua të nënvizoj se, gjatë vitit 2016, Banka
e Shqipërisë ka treguar iniciativë dhe përkushtim në adresimin e sfidave
me të cilat jemi përballur. Rezultatet pozitive të punës sonë tregojnë se
jemi në drejtimin e duhur.
Megjithatë, unë besoj se për institucionet e suksesshme mbetet
gjithmonë shumë për të bërë. Ato orientohen nga objektiva afatmesëm
dhe afatgjatë; ato investojnë në rritjen e standardeve profesionale dhe
rrisin kapacitetet e tyre nëpërmjet përgatitjes, forcimit të pavarësisë,
llogaridhënies, transparencës dhe mirëqeverisjes së tyre. Kjo kredo e
jona do të udhëheqë dhe planet tona të veprimit për të ardhmen.
Ju faleminderit për vëmendjen tuaj!
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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 2018
– 15 nëntor 2017 –

I nderuar zoti Kryetar i Komisionit,
Të nderuar zonja dhe zotërinj Deputetë,
Në radhë të parë, më lejoni t'ju falënderoj për ftesën dhe mundësinë
që, në emër të Bankës së Shqipërisë, të paraqes përpara këtij Komisioni
opinionin tonë mbi Projektbuxhetin e vitit 2018.
Buxheti është instrumenti kryesor i ushtrimit të politikës fiskale. Nga njëra
anë, ai programon dhe realizon ndërhyrjen direkte të shtetit në ekonomi.
Nga ana tjetër, legjislacioni tatimor që shoqëron Buxhetin përcakton
stimujt fiskalë që ndikojnë vendimet e sektorit privat për konsum dhe
investime. Të dy këto aspekte ndikojnë kërkesën e brendshme, rritjen
ekonomike, zgjerimin e punësimit dhe përmirësimin e mirëqenies.
Nisur nga ky këndvështrim, është e natyrshme që hartimi i një projekti
kaq të rëndësishëm të kërkojë një konsultim sa më të gjerë, me ekspertë
të fushës dhe me grupe interesi. Ky konsultim duhet të synojë të prodhojë
një plan-veprimi sa më cilësor, i cili të përcaktojë mënyrën optimale të
përdorimit të resurseve të kufizuara financiare në funksion të objektivave
të zhvillimit afatgjatë të vendit.
Pa u zgjatur më tej, më lejoni të parashtroj opinionin e Bankës së
Shqipërisë mbi këtë projektbuxhet. Si gjithnjë, në respektim të mandatit
ligjor, do të përqendrohem në ato çështje të cilat janë brenda sferës së
objektivave dhe të aktivitetit të Bankës se Shqipërisë. Më konkretisht,
komentet e mia do të përmblidhen në fushat e mëposhtme:
i. Kahu dhe efekti i politikës fiskale në ekonomi;
ii. Qëndrueshmëria afatgjatë e financave publike;
iii. Huamarrja publike dhe ndikimi i saj në tregjet e brendshme financiare;
dhe, së fundi,
iv. Rritja e efektivitetit dhe e qëndrueshmërisë së financave publike.
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Më lejoni, të paraqes në mënyrë të përmbledhur vizionin tonë mbi perspektivat
e zhvillimit të vendit dhe kontributin që ne si politikëbërës duhet të japim në të.
1. POLITIKA FISKALE DHE PROJEKTBUXHETI I VITIT 2018
Sikundër kemi theksuar edhe më parë në prononcimet tona publike,
Banka e Shqipërisë konstaton se ekonomia shqiptare është në një trend
pozitiv zhvillimi. Aktiviteti ekonomik i vendit po vjen në rritje, bilancet
financiare të sektorit publik dhe privat janë drejt përmirësimit, ekuilibrat
e brendshëm dhe të jashtëm po vijnë drejt shëndoshjes, ndërsa besimi i
agjentëve privatë është drejt konsolidimit.
Kjo ecuri është favorizuar nga përmirësimi i ambientit të jashtëm, por ajo
pasqyron në radhë të parë miksin e duhur të politikave të brendshme
ekonomike:
-

Politika monetare stimuluese ka synuar dhe ka arritur të sigurojë një
ambient financiar likuid, me norma të ulëta interesi dhe me kushte
financimi të përmirësuara;
Konsolidimi fiskal ka reduktuar primet e rrezikut në tregjet financiare,
ka mundësuar përcjelljen e politikës sonë monetare në këto tregje,
si dhe ka rritur hapësirat për kreditimin e sektorit privat;
Politika e kujdesshme makroprudenciale ka ruajtur stabilitetin
financiar të vendit, ndërsa rregullimi dhe mbikëqyrja e sektorit
bankar kanë ndihmuar funksionimin normal të këtij sektori, si
instrumenti kryesor i ruajtjes së kursimeve të publikut dhe i financimit
të ekonomisë.

Analizat tona sugjerojnë se premisat e zhvillimit të vendit mbeten pozitive,
por ato duhet të vazhdojnë të mbështeten nga politika të kujdesshme
ekonomike.
Nisur nga sa më sipër, Banka e Shqipërisë konstaton se, nëpërmjet
shënjestrimit të një balance primare pozitive dhe synimit për reduktimin e
mëtejshëm të borxhit publik, projektbuxheti i vitit 2018 vazhdon rrugën
e konsolidimit fiskal. Banka e Shqipërisë vlerëson se ky projektbuxhet
ruan të pandryshuar kombinimin e politikave ekonomike që kanë
mbështetur zhvillimin e vendit, çka ndihmon në forcimin e mëtejshëm të
ekuilibrave makroekonomikë, rrit besimin e investitorëve në ekonominë
shqiptare, si dhe dërgon sinjalet e duhura në tregjet financiare dhe në
agjencitë e renditjes së borxhit publik.
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Grafik 4. Deficiti buxhetor dhe instrumentet e financimit të tij, në miliardë lekë (kumulative) dhe
mbajtësit kryesorë të borxhit të brendshëm të qeverisë
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Më lejoni të shtjelloj më në detaje.
-

Balanca primare e vitit 2018 projektohet të jetë pozitive, në nivelin 0.6%
të PBB-së, ndërsa raporti i borxhit publik ndaj PBB-së pritet të ulet me 2.5
pikë përqindje. Banka e Shqipërisë vlerëson se projektbuxheti i vitit 2018
forcon kahun konsolidues të politikës fiskale dhe mundëson vazhdimin e
përcjelljes së stimulit monetar në ekonomi.

-

Projeksionet e të ardhurave fiskale duken të kujdesshme, ndonëse nivelet
e parashikuara duket të jenë lehtësisht optimiste. Këto projeksione
bazohen në një kuadër makroekonomik të pranueshëm, ndërsa politika e
shpenzimeve publike dhe politika tatimore duken konsistente me zhvillimet
e pritura ekonomike.

-

Kompozimi i shpenzimeve publike paraqitet më mbështetës për zhvillimin
e vendit. Shpenzimet kapitale parashikohet të rriten me ritme më të shpejta
se shpenzimet korrente gjatë vitit 2018, duke arritur në nivelin 5.2% të
PBB-së. Studimet tona sugjerojnë se efekti total i shpenzimeve kapitale në
rritjen ekonomike është relativisht më i madh dhe më i qëndrueshëm në
kohë, se ai i shpenzimeve korrente.

-

Buxheti i vitit 2018 parashikon rritjen e të ardhurave tatimore, kryesisht në
linjë me përmirësimin e aktivitetit ekonomik, por pjesërisht edhe si rrjedhojë
e rritjes së formalizimit të ekonomisë. Banka e Shqipërisë e përshëndet
vazhdimin e kësaj nisme, duke gjykuar se përfitimet afatgjata që vijnë
nga rritja e konkurrencës dhe transparencës në ekonomi, i tejkalojnë kostot
afatshkurtra të reformës. Në mbështetje të kësaj nisme, Banka e Shqipërisë ka
udhëzuar bankat tregtare që, duke filluar nga viti 2018, analizat financiare të
kredimarrësve t'i bazojnë tërësisht në bilance fiskale të certifikuara, duke ofruar
një stimul tjetër për formalizimin dhe duke rritur kostot e aktivitetit informal.
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-

Së fundi, efekti fiskal i vlerësuar i ndryshimeve në legjislacionin tatimor e
doganor duket të jetë i vogël. Duke u bazuar në këto vlerësime, ndikimi i
pritur i masave fiskale në inflacion pritet të jetë relativisht i ulët dhe kalimtar.

Më lejoni të ndalem në vazhdim në çështjet që kanë të bëjnë me
shëndetin afatgjatë të financave publike.
2. QËNDRUESHMËRIA E FINANCAVE PUBLIKE
Qëndrueshmëria afatgjatë e financave publike është një parakusht për
stabilitetin e përgjithshëm ekonomik e financiar të vendit.
Sa më sipër, Banka e Shqipërisë konstaton se projektbuxheti i vitit 2018
plotëson kërkesat që burojnë nga Ligji Organik i Buxhetit (LOB). Zbatimi
në vijimësi i kritereve të këtij ligji, ndihmon disiplinimin e hartimit dhe
zbatimit të politikave fiskale, rrit konsistencën e tyre në vite, dhe i shërben
forcimit të financave publike në afatin e gjatë. Gjithashtu, ai redukton
primet e rrezikut dhe përmirëson klimën e investimeve në vend.
Po në frymën e forcimit të financave publike, projektbuxheti i vitit 2018
prezanton vendosjen e një kufiri mbi vlerën totale të projekteve të
kontraktuara në kuadrin e programit të partneritetit publik-privat (PPP),
në nivelin 40.1% të PBB-së. Banka e Shqipërisë vlerëson pozitivisht
vendosjen e këtij kufizimi, pasi ai ndihmon në parandalimin e zgjerimit
të paplanifikuar të detyrimeve publike.
Në mbyllje të fjalës sime, do të paraqes disa sugjerime mbi forcimin e
mëtejshëm të financave publike. Tani dëshiroj të ndaj me ju vlerësimin
tonë mbi ndikimin e pritur të projektbuxhetit në tregjet financiare.
3. HUAMARRJA PUBLIKE DHE NDIKIMI I SAJ NË TREGJET E
BRENDSHME FINANCIARE
Niveli i borxhit publik dhe struktura e financimit të tij kanë një lidhje direkte
dhe të ndërsjellë me zhvillimin dhe shëndetin e sistemit të brendshëm
financiar. Në gjykimin tonë, ruajtja e besimit të tregjeve financiare duhet
të jetë një nga objektivat primarë të politikës sonë fiskale, pasi, në afat
të gjatë, ai përcakton jo vetëm koston e borxhit publik, por edhe koston
e financimit dhe aksesin në kredi të sektorit privat.
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Banka e Shqipërisë konstaton se financimi i deficitit buxhetor për vitin
2018 është programuar të mbulohet tërësisht nëpërmjet huamarrjes së
brendshme. Lidhur me ndikimin që kjo kërkesë mund të japë në tregjet e
brendshme financiare, Banka e Shqipërisë vëren se:
-

tregu ynë financiar karakterizohet nga një gjendje e mirë likuiditeti dhe
nga norma të ulëta interesi. Këto tendenca pritet të vijojnë edhe gjatë vitit
2018, duke krijuar kushte të përshtatshme për akomodimin e huamarrjes
së planifikuar. Në parim, duke u nisur nga rreziku që sjellin luhatjet e
kursit të këmbimit dhe luhatjet e oreksit të investitorëve të huaj ndaj borxhit
sovran të vendeve në zhvillim, Banka e Shqipërisë sugjeron trajtimin në
vazhdimësi të huamarrjes së huaj me terma tregtarë, si opsionin e fundit
në radhë për financimin e deficitit buxhetor;

-

tregu financiar mbetet i ndjeshëm ndaj luhatjeve në financimin e deficitit
buxhetor gjatë vitit.

Sa më sipër, Banka e Shqipërisë sugjeron:
-

monitorimin e vazhdueshëm të tregut financiar, si dhe rritjen e përpjekjeve
për reduktimin e luhatjeve të likuiditetit që vijnë nga aktiviteti i sektorit
publik;

-

përshpejtimin e përpjekjeve për zhvillimin e tregut dytësor të letrave me
vlerë, çka do të reduktonte rreziqet për akomodimin e huamarrjes së
brendshme. Funksionimi i mirë i këtij tregu do të ndihmonte në zgjerimin e
bazës së investitorëve, në rritjen e likuiditetit të instrumenteve të borxhit të
qeverisë dhe në uljen e kostos së borxhit.

Së fundi, Projektbuxheti përfshin, për herë të parë, dispozita ligjore për
transferimin e fondeve të krijuara nga huamarrja e huaj, nga një vit
fiskal në tjetrin. Kjo risi lejon një shpërndarje më të mirë të përdorimit
të fondeve të siguruara nga huadhënia e huaj, si dhe mundëson parafinancimin e pagimit të detyrimeve kontraktore në formën e borxhit të
huaj. Në tërësi, kjo dispozitë ndihmon në zbutjen e dobësive fiskale,
në rast se huamarrja e huaj dhe transferimet bëhen në përputhje me
skedulin e ripagimit të borxhit të huaj. Gjithashtu, ajo mundëson uljen e
rrezikut të rifinancimit dhe, potencialisht, uljen e kostos së financimit nga
tregjet e huaja. Gjithsesi, Banka e Shqipërisë sugjeron: (i) konsultimin
e saj paraprak mbi planet e huamarrjes së huaj; dhe, (ii) kujdesin dhe
kufizimin sasior të madhësisë së këtij transferimi ndër vite.
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Të nderuar Deputetë,
Më lejoni që, në mbyllje, të paraqes disa sugjerime dhe rekomandime
të Bankës së Shqipërisë në funksion të rritjes së efektivitetit dhe të
qëndrueshmërisë së financave publike.
4. DISA SUGJERIME MBI RRITJEN E EFEKTIVITETIT DHE TË
QËNDRUESHMËRISË SË FINANCAVE PUBLIKE
Mbi deficitet e skemave të sigurimeve shoqërore e shëndetësore
Deficitet e skemës së pensioneve dhe asaj të sigurimit shoqëror, vazhdojnë
të mbeten një barrë e rëndë për buxhetin. Deficiti i këtyre skemave është
rreth 2.5 herë më i lartë se vlera totale e deficitit buxhetor. Ky fenomen
duhet të mbetet në monitorim të vazhdueshëm, implikimet afatmesme
dhe afatgjata të tij duhen vlerësuar me seriozitet, dhe - në rast se është
e nevojshme - duhen marrë masa korrektuese. Në veçanti, Banka e
Shqipërisë mendon se duhet inkurajuar më shumë krijimi i skemave private
të pensioneve, të cilat lehtësojnë barrën mbi financat publike dhe i japin
një frymëmarrje të mëtejshme zhvillimit të tregjeve financiare.
Mbi programet e Partneritetit Publik-Privat
Projektbuxheti i vitit 2018 merr parasysh
rreziqet që burojnë nga zgjerimi i projekteve
të partneritetit publik-privat, duke vendosur kufi
mbi vlerën totale të këtyre projekteve dhe duke
detajuar paraprakisht listën e PPP-ve të reja
gjatë vitit. Megjithatë, Banka e Shqipërisë
sugjeron vlerësimin e mundësisë së përfshirjes
së një kufiri të sipërm të përgjithshëm mbi
vlerën totale të PPP-ve në Ligjin Organik të
Buxhetit. Ky opsion do të disiplinonte në terma
afatgjatë, vëllimin total të kontraktuar të këtyre projekteve dhe do të ishte
në linjë me dispozitat e këtij ligji mbi kufirin maksimal që shërbimi i këtyre
skemave zë në shpenzimet buxhetore të vitit.
“Banka e Shqipërisë
sugjeron vlerësimin e
mundësisë së përfshirjes
së një kufiri të sipërm të
përgjithshëm mbi vlerën
totale të PPP-ve në Ligjin
Organik të Buxhetit.”

Gjithashtu, shqetësimi tjetër lidhur me këto projekte qëndron në detyrimet
potenciale që mund të vijnë në buxhet. Në këtë aspekt, theksojmë
nevojën për: (i) përmirësimin e vazhdueshëm të kapaciteteve profesionale
të njësive që administrojnë vlerësimin, kontraktimin dhe monitorimin e
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këtyre projekteve, sidomos sa i takon anës ligjore dhe financiare të tyre;
si dhe, (ii) zbatimin e standardeve më të mira në fushën e kontabilizimit
të ndikimit të tyre në treguesit e borxhit.
Mbi strukturën e financimit të borxhit
Një nga pikat e forta të strukturës së financimit të borxhit publik shqiptar
ka qenë përqendrimi i tij në tregun e brendshëm dhe fokusi në monedhën
lokale. Ky tipar ka mbajtur relativisht të ulët rrezikun e rifinancimit dhe
ka reduktuar luhatjet e madhësisë dhe kostos së shërbimit të borxhit, që
vijnë nga luhatjet e kursit të këmbimit. Banka e Shqipërisë gjykon se ky
tipar i strukturës duhet të ruhet edhe në të ardhmen.
Së fundi, në mbyllje të këtij opinioni, më lejoni të ndaj me ju edhe dy
shqetësime të përhershme të Bankës së Shqipërisë.
Mbi respektimin e nivelit të parashikuar të deficitit buxhetor gjatë
vitit 2018
Ndërkohë që kuadri makro dhe
parashikimet fiskale të buxhetit të
vitit 2018 duken përgjithësisht të
kujdesshme, Banka e Shqipërisë tërheq
vëmendjen në faktin se ruajtja e deficitit
buxhetor duhet të fiksohet si objektiv
i panegociueshëm i tij. Në emër të
kujdesit fiskal, kjo do të thotë që buxheti
duhet të përfshijë, në mënyrë implicite
apo eksplicite, plane kontingjence për
përballimin e situatave të mundshme me
rrezik tejkalimi të deficitit.

“Banka e Shqipërisë tërheq
vëmendjen në faktin se
ruajtja e deficitit buxhetor
duhet të fiksohet si objektiv
i panegociueshëm i tij. Në
emër të kujdesit fiskal, kjo
do të thotë që buxheti duhet
të përfshijë, në mënyrë
implicite apo eksplicite, plane
kontingjence për përballimin
e situatave të mundshme kur
deficiti rrezikon të tejkalohet.”

Mbi efektivitetin e financave publike
Gjithashtu, gjej me vend të përsëris edhe një herë thirrjen për një
shpërndarje sa më të njëtrajtshme të realizimit të shpenzimeve buxhetore
gjatë vitit, çka do të zbuste luhatjet e panevojshme në tregjet financiare
dhe do të rriste efektivitetin e politikës fiskale.
Ju faleminderit për vëmendjen!
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KAPITULLI II

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

Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 1 shkurt 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 29 mars 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 3 maj 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 5 korrik 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 2 gusht 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 3 tetor 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 1 nëntor 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 20 dhjetor 2017

monetare të Këshillit
monetare të Këshillit
monetare të Këshillit
monetare të Këshillit
monetare të Këshillit
monetare të Këshillit
monetare të Këshillit
monetare të Këshillit

Konferencat për shtyp për
vendimmarrjen e politikës monetare
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë zhvillon 15 mbledhje në vit, nga të cilat
8 i dedikohen vendimmarrjes së politikës monetare. Politika monetare hartohet
në funksion të objektivit kryesor të Bankës së Shqipërisë - arritjes dhe ruajtjes së
stabilitetit të çmimeve. Pas çdo mbledhjeje, në orën 16:00, në një konferencë për
shtyp në prani të medias, Guvernatori i shpjegon publikut 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
- 29 pyetjeve të ngritura nga gazetarët pjesëmarrës në konferencë.
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË
INTERESIT NË NIVELIN 1.25%
– 1 shkurt 2017 –

Aktiviteti ekonomik shënon rritje dhe inflacioni po lëviz drejt objektivit.
Politika monetare lehtësuese është faktor vendimtar në këto zhvillime.
Parashikimet tona për të ardhmen mbeten pozitive.
Qëndrimi aktual i politikës monetare është i përshtatshëm për përmbushjen e objektivit tonë.

Mirë se keni ardhur në këtë konferencë për shtyp, e cila prezanton
konkluzionet kryesore të Raportit Tremujor dhe vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës për qëndrimin e politikës monetare. Duke qenë se ky është
takimi ynë i parë për vitin 2017, dëshiroj t'ju uroj dhe një herë një vit
të mbarë e të begatë, juve dhe të gjithë atyre që na ndjekin nëpërmjet
ekranit.
Informacioni i analizuar në Raportin Tremujor konfirmon vlerësimet tona
të mëparshme mbi gjendjen aktuale dhe zhvillimet e pritura të ekonomisë
shqiptare. Më konkretisht:
-

-

të dhënat e disponuara sugjerojnë se aktiviteti ekonomik në vend
vazhdon të shënojë rritje. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik ka sjellë
përmirësime në treguesit e tregut të punës dhe është pasqyruar në
një rritje graduale të inflacionit drejt objektivit;
politika jonë monetare lehtësuese, e pasqyruar në reduktimin e
kostove të financimit dhe në uljen e primeve të rrezikut, mbetet një
faktor vendimtar në këtë tablo zhvillimi;
parashikimet tona për të ardhmen mbeten pozitive. Banka e
Shqipërisë pret një forcim të rritjes ekonomike gjatë dy viteve të
ardhshme dhe kthimin e inflacionit në objektiv brenda vitit 2018.

Bazuar në këto vlerësime, Këshilli Mbikëqyrës konstatoi se qëndrimi
aktual i politikës monetare është i përshtatshëm dhe vendosi të mbajë
të pandryshuar normën bazë në interesit, në nivelin 1.25%. Gjithashtu,
Këshilli vendosi të mbajë të pandryshuar edhe normat e interesit të
depozitës dhe të kredisë njëditore, respektivisht në nivelet 0.25 dhe
2.25%.
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Grafik 5. Norma bazë (%)
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Më lejoni të shpjegoj më në detaje arsyet e kësaj vendimmarrjeje dhe
efektet e pritura të saj.
Inflacioni ka ardhur në rritje gjatë muajve të fundit, duke shënuar një
normë vjetore prej 2.2% në muajin dhjetor. Në aspektin e kompozimit,
rritja e inflacionit gjatë tremujorit të katërt erdhi si pasojë e rritjes së
çmimeve të ushqimeve dhe të naftës. Në aspektin makroekonomik, trendi
rritës i inflacionit, gjatë kësaj periudhe, reflekton shtimin e presioneve
inflacioniste nga mjedisi i brendshëm dhe reduktimin e presioneve
dezinflacioniste nga mjedisi i huaj.
Sipas të dhënave të INSTAT-it, ekonomia shqiptare u rrit me 3.3% gjatë
nëntë muajve të parë të vitit, dhe me 3.1% në tremujorin e tretë të
tij. Rritja ekonomike pasqyroi zgjerimin e konsumit dhe të investimeve
private, si dhe rritjen e të ardhurave nga turizmi. Kërkesa e brendshme
gjeti mbështetje nga kushtet monetare stimuluese, nga përmirësimi i
besimit, nga rritja e punësimit, dhe nga zgjerimi i investimeve të huaja
direkte. Nga ana tjetër, kërkesa e huaj kontribuoi pozitivisht në rritjen e
eksportit të shërbimeve, por eksportet e mallrave vazhdojnë të shfaqin
një ecuri të dobët, si pasojë e çmimeve ende të ulëta të lëndëve të para
në tregjet ndërkombëtare.
Në gjykimin tonë, rritja ekonomike e tremujorit të katërt do të jetë më e
lartë se ajo e tremujorit paraardhës. Rritja ekonomike e gjithë vitit 2016
do të jetë e përafërt me atë të nëntëmujorit të parë, dhe më e lartë se
ajo e vitit 2015.
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Grafik 6. Ecuria vjetore dhe tremujore e PBB-së
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Zgjerimi i kërkesës agregate ka sjellë rritjen e punësimit dhe reduktimin
e papunësisë. Të dhënat e tremujorit të tretë tregojnë një rritje vjetore me
8.5% të punësimit dhe një rënie të normës së papunësisë në nivelin 14.7%.
Zhvillimet ekonomike e financiare kanë pasqyruar efektin e kombinuar
të politikës fiskale konsoliduese dhe të politikës monetare lehtësuese të
ndjekur përgjatë vitit.
Balanca fiskale e njëmbëdhjetë muajve të parë rezultoi me një suficit prej
7.1 miliardë lekësh. Në këtë rezultat ndikuan rritja vjetore me 7.3% e
të ardhurave dhe rënia vjetore me 2% e shpenzimeve. Ky kurs i politikës
fiskale ka mbajtur të ulët kontributin direkt të shpenzimeve publike në
kërkesën agregate, por ka krijuar më shumë hapësira për transmetimin e
politikës sonë monetare në tregjet financiare.
Stimuli ynë monetar ka krijuar kushte të favorshme financiare, ndonëse
kursi i këmbimit paraqitet i mbiçmuar në raport me një vit më parë. Niveli
i ulët i normës bazë të interesit ka kontribuar në reduktimin e normave të
interesit në të gjitha produktet e tregut financiar të destinuara për sektorin
privat. Në veçanti, interesi mesatar i kredisë në lekë në muajin nëntor ishte
0.6 pikë përqindjeje më i ulët nga një vit më parë. Nga ana tjetër, yieldet e letrave me vlerë të qeverisë në tregun primar kanë shfaqur rritje gjatë
muajve të fundit. Kjo ecuri ka pasqyruar pjesërisht një korrektim të rënies së
tyre të shpejtë në pjesën e parë të vitit dhe pjesërisht efektet e luhatjeve të
raportit kërkesë - ofertë. Tendenca rritëse pritet të vijë duke u zbehur, për sa
kohë politikat monetare dhe fiskale mbeten të pandryshuara. Gjithashtu,
të dhënat e disponuara sugjerojnë se kjo tendencë nuk është pasqyruar
në shtrëngimin e çmimit të kredisë për sektorin privat, duke mos deformuar
përcjelljen e politikës sonë monetare.
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Në përgjigje të kësaj politike, si dhe në reflektim të gjallërimit të aktivitetit
ekonomik, kredia për ekonominë ka ardhur në rritje. Duke përjashtuar
efektin e nxjerrjes së kredive të humbura nga bilanci, portofoli i kredisë për
sektorin privat në muajin nëntor ishte 3.4% më i lartë se një vit më parë. Më
në detaje, rritja me 10.4% e portofolit të kredisë në monedhën vendase ka
kompensuar tkurrjen me 1.4% të portofolit të kredisë në monedhë të huaj.
Banka e Shqipërisë pret një përmirësim të mëtejshëm të kreditimit gjatë
vitit 2017. Këto pritje mbështeten në sinjalet për një gjallërim gradual
të kërkesës për kredi, si dhe në efektet pozitive në ofertë që do të sjellë
realizimi i planit të masave për reduktimin e kredive me probleme. Duke
u ndalur te këto të fundit, të dhënat tregojnë se raporti i kredive me
probleme zbriti në 18.2% në muajin dhjetor. Ky reduktim pasqyron
efektet e kombinuara të përmirësimit të situatës ekonomike, të ristrukturimit
të kredive dhe të nxjerrjes së kredive të humbura nga bilanci.
Analiza e mësipërme sugjeron se kushtet ekonomike dhe financiare janë të
përshtatshme për kthimin e inflacionit në objektiv. Rritja ekonomike parashikohet
të forcohet më tej gjatë dy viteve të ardhshme, duke krijuar premisat e duhura
për kthimin e ekonomisë në ekuilibër dhe të inflacionit në objektiv brenda
vitit 2018. Për vitin 2017, Banka e Shqipërisë pret një inflacion mesatar në
nivelin 2.3%, kundrejt nivelit 1.3% të shënuar në vitin 2016.
Përmbushja e këtij skenari kërkon ruajtjen e kahut stimulues të politikës
monetare, edhe gjatë periudhës afatmesme. Megjithatë, intensiteti i
stimulit monetar gjatë kësaj periudhe do të ndjekë trendin e përmirësimit
të ekonomisë, duke qenë gjithnjë i përshtatur me nevojat e ruajtjes së
ekuilibrave makroekonomikë. Duke u nisur nga informacioni i disponuar,
si dhe duke gjykuar mbi balancën e rreziqeve, e cila vazhdon të
qëndrojë në kahun e poshtëm, Këshilli Mbikëqyrës gjykon se intensiteti
i stimulit monetar nuk do të ulet përpara tremujorit të katërt të vitit 2017.
Ndjekja e këtij kursi të politikës monetare është në përputhje me
përmbushjen e objektivit tonë të stabilitetit të çmimeve. Paralelisht me
të, politika monetare stimuluese krijon kushte të përshtatshme edhe për
zbatimin e reformave strukturore. Këto reforma janë të nevojshme - ndër
të tjera - për zgjerimin e mëtejshëm të potencialit prodhues të vendit dhe
për rritjen e rezistencës së ekonomisë ndaj goditjeve të mundshme.

“Intensiteti i stimulit monetar nuk do të ulet përpara tremujorit të
katërt të vitit 2017.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË
INTERESIT NË NIVELIN 1.25%
- 29 mars 2017 –

- Kthimi i ekonomisë në ekuilibër dhe i inflacionit në objektiv brenda vitit 2018.
- Politika monetare ka kontribuuar në reduktimin e kostove të financimi të agjentëve ekonomikë
dhe rikuperimin e kreditimit në monedhën vendase.
- Bashkërendimi i politikave makroekonomike ka krijuar një mjedis të përshtatshëm për të
stimuluar ekonominë dhe për të mbështetur forcimin e stabilitetit makroekonomik të vendit.
- Ruajtja dhe forcimi i mëtejshëm i tempit të reformave strukturore është një parakusht për
garantimin e rritjes së qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit.

Informacioni i disponuar ekonomik dhe financiar, i marrë në analizë
në Raportin e Ndërmjetëm të politikës monetare, ka qenë përgjithësisht
në linjë me pritjet tona. Sipas këtij informacioni, ekonomia shqiptare
vazhdon të shënojë rritje, inflacioni po lëviz gradualisht drejt objektivit,
tregjet financiare shfaqen të qeta, dhe normat e interesit e kushtet e
financimit janë konsistente me përmbushjen e objektivit tonë.
Përditësimi i parashikimeve pas analizës së informacionit të ri, nuk ka
sjellë ndryshime të rëndësishme në zhvillimet e pritura. Në mungesë të
goditjeve, trendi pozitiv i ekonomisë, kushtet e favorshme të financimit,
si dhe përmirësimi gradual i besimit dhe i ambientit të huaj, pritet të
mundësojnë kthimin e ekonomisë në ekuilibër dhe të inflacionit në
objektiv brenda vitit 2018.
Në përputhje me këto konkluzione, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës
së Shqipërisë gjykon se qëndrimi aktual i politikës monetare është i
përshtatshëm.
Inflacioni vjetor shënoi vlerat 2.8% dhe 2.2% në muajt janar e shkurt të
këtij viti. Luhatjet e inflacionit pasqyruan luhatjet e çmimeve të ushqimeve,
të cilat u ndikuan nga ndryshimet klimaterike dhe nga zhvillimet në
tregjet e huaja. Kategoritë e tjera të shportës së konsumit vijuan të japin
kontribute të qëndrueshme dhe pozitive.
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Grafik 7. Inflacioni vjetor dhe objektivi
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Luhatjet e inflacionit nuk kanë zbehur trendin e tij rritës, të nisur gjatë
gjashtëmujorit të dytë të vitit të kaluar. Ky trend është mbështetur nga
forcimi i presioneve të brendshme inflacioniste, nga rritjet e çmimeve
në tregjet e huaja dhe nga konvergimi gradual i pritjeve inflacioniste
afatmesme drejt objektivit.
Përditësimi i analizës ekonomike me statistikat e reja tregon vazhdimin e
rritjes ekonomike, si gjatë tremujorit të fundit të vitit 2016 ashtu edhe në
dy muajt e parë të këtij viti. Burimet e rritjes vlerësohet të jenë forcuar:
krahas kontributit të qëndrueshëm të kërkesës së brendshme, një kontribut
të shtuar pozitiv në këtë periudhë vlerësohet të ketë dhënë dhe kërkesa
e huaj. Kërkesa e brendshme ka përfituar nga rritja e punësimit, nga
kushtet monetare stimuluese, nga rritja e besimit të agjentëve ekonomikë,
si dhe nga investimet e huaja direkte. Nga ana tjetër, rritja e çmimeve
dhe gjallërimi i kërkesës në tregjet e huaja ka sjellë një rritje të eksporteve
të mallrave shqiptare gjatë kësaj periudhe.
Përshpejtimi i rritjes gjatë vitit 2016 e ka afruar ekonominë shqiptare me
potencialin e saj dhe ka aktivizuar një pjesë më të madhe të kapaciteteve
prodhuese. Norma e papunësisë zbriti në nivelin 14.2% në fund të vitit,
ndërsa norma e shfrytëzimit të kapaciteteve ka ardhur në rritje. Në këto
kushte, presionet e brendshme inflacioniste janë shtuar. Paralelisht me
to, pritjet inflacioniste afatmesme dy dhe trevjeçare janë forcuar, duke
shënuar përkatësisht nivelet 2.6% dhe 2.7%.
Bashkërendimi i politikave makroekonomike ka krijuar një mjedis të
përshtatshëm për të stimuluar ekonominë dhe për të mbështetur forcimin
e stabilitetit makroekonomik të vendit. Politika fiskale ka ndjekur një kurs
konsolidues, të pasqyruar në reduktimin e deficitit e të borxhit publik.
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Megjithatë, ky kurs konsolidues ka pasur një intensitet më të ulët në fundin
e vitit të kaluar dhe në dy muajt e parë të këtij viti. Në muajin janar,
suficiti fiskal rezultoi 7.9 miliardë lekë, i ndikuar nga rritja e të ardhurave
me 0.2% dhe e shpenzimeve me 5.1%. Megjithëse ka injektuar një
stimul të ulët fiskal në ekonomi, politika fiskale konsoliduese ka lehtësuar
përcjelljen e politikës monetare.
Politika monetare lehtësuese ka kontribuuar në reduktimin e kostove
të financimit të agjentëve ekonomikë dhe rikuperimin e kreditimit në
monedhën vendase. Përcjellja e deritanishme e stimulit monetar në
tregun financiar mund të konsiderohet e plotë. Në veçanti, yield-et e
letrave me vlerë të qeverisë në tregun primar kanë kthyer prirjen rritëse
të shfaqur në fundin e vitit të kaluar. Në linjë me pritjet tona, kjo sjellje
ka reflektuar përmirësimin e raportit kërkesë-ofertë për këto instrumente,
si dhe politikën e pandryshuar monetare e fiskale. Luhatjet e yield-eve të
bonove të thesarit nuk janë përcjellë në produktet e segmenteve të tjera
të tregut financiar. Kostot e financimit të sektorit privat ruajnë nivelet e
ulëta historike dhe kushtet "joçmim" vijojnë të lehtësohen për individët,
por mbeten të shtrënguara për bizneset, kryesisht për korporatat.
Grafik 8. Ecuria e normave kryesore të interesit në tregjet financiare shqiptare
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Burimi: Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të Departamentit të Politikave Monetare.

Kushtet monetare lehtësuese kanë kontribuuar në rritjen e vazhdueshme
të portofolit të kredisë në lekë. Vëllimi i kredisë në lekë u rrit me 11% në
terma vjetorë, duke kompensuar tkurrjen e kredisë në valutë në muajin
janar. Trendi rritës i kredisë në lekë është një zhvillim inkurajues, por
shpërndarja e kësaj rritjeje tregon përqendrimin e saj në segmentin
e individëve, ndërkohë që kredia për biznese vijon e ngadaltë. Kjo
ecuri ndikohet nga sjellja hezituese e bankave ndaj këtij segmenti, nga
kërkesa e pakët cilësore, por edhe nga gjendja e bollshme e likuiditetit,
në formën e depozitave, që gëzojnë bizneset. Rritja e konsumit dhe e
investimeve pritet të shoqërohet me absorbimin e likuiditetit të biznesit
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dhe me rritjen e kërkesës së tij për kredi. Gjithashtu, oferta për kredi pritet
të lehtësohet, e ndihmuar nga masat e marra për reduktimin e kredive
me probleme dhe për nxitjen e kredisë së shëndetshme. Reduktimi i
mëtejshëm i raportit të kredive me probleme në muajin shkurt, tashmë
i zbritur në nivelin 18%, është një shenjë inkurajuese në këtë drejtim.
E kushtëzuar dhe nga fashitja e shpejtë e pasigurive aktuale, Banka e
Shqipërisë vlerëson se aktiviteti kreditues i ka të gjitha premisat për të
shënuar rritje gjatë vitit 2017.
Përditësimi i parashikimeve makroekonomike ka konfirmuar pritjet tona të
mëparshme për zhvillimet ekonomike e monetare në të ardhmen. Sipas
skenarit bazë, kthimi i ekonomisë në potencial dhe absorbimi gradual
i kapaciteteve të pashfrytëzuara priten të shoqërohen me forcimin e
presioneve inflacioniste. Inflacioni vjetor pritet të luhatet rreth nivelit 2.4%
për vitin 2017 dhe të kthehet në objektivin tonë brenda vitit 2018. Nga
ana tjetër, balanca e rreziqeve rreth këtyre parashikimeve vlerësohet të
jetë e shmangur për poshtë, si në afatin e shkurtër dhe në atë të mesëm,
e ndikuar nga pasiguritë në ambientin e brendshëm dhe të jashtëm.
Ecuria e deritanishme e ekonomisë dhe materializimi i pritjeve tona
rikonfirmon përshtatshmërinë e qëndrimit aktual të politikës monetare.
Bazuar në këto gjykime, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të
pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 1.25%. Gjithashtu, Këshilli
vendosi të mbajë të pandryshuar edhe normat e interesit të depozitës dhe
të kredisë njëditore, respektivisht në nivelet 0.25 dhe 2.25%.
Duke gjykuar mbi informacionin e disponuar, Këshilli Mbikëqyrës
vlerëson se intensiteti i stimulit monetar nuk do të ulet përpara tremujorit të
katërt të vitit 2017. Më tej, intensiteti i stimulit monetar do të rikalibrohet
për t'iu përgjigjur trendit të përmirësimit të pritur të ekonomisë.
Së fundi, Këshilli Mbikëqyrës rithekson se ky qëndrim i politikës monetare
i shërben ruajtjes së ekuilibrave makroekonomikë në përgjithësi dhe
arritjes e ruajtjes së stabilitetit të çmimeve në veçanti. Nga ana tjetër,
Këshilli Mbikëqyrës rithekson se ruajtja dhe forcimi i mëtejshëm i tempit
të reformave strukturore, si në drejtim të rritjes së potencialit të ekonomisë
ashtu edhe në drejtim të reduktimit të dobësive të saj, është një parakusht
për garantimin e rritjes së qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit.

“Intensiteti i stimulit monetar nuk do të ulet përpara tremujorit të
katërt të vitit 2017.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË
INTERESIT NË NIVELIN 1.25%
- 3 maj 2017 -

- Aktiviteti ekonomik është përshpejtuar dhe inflacioni është në trend rritës.
- Politika monetare e ndjekur ka krijuar parakushtet e nevojshme për kthimin e inflacionit në
objektiv.
- Parashikimet tona për të ardhmen mbeten pozitive, ndonëse rreziqet e kahut të poshtëm
vlerësohet të jenë rritur.
- Qëndrimi aktual i politikës monetare është i përshtatshëm për përmbushjen e objektivit të
inflacionit.
- Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme të reagojë në kohën dhe në masën e duhur për të
garantuar respektimin e objektivave të saj.
Informacioni i ri i analizuar në Raportin Tremujor të radhës ka rezultuar
përgjithësisht në linjë me pritjet tona. Të dhënat e reja ekonomike
dhe financiare tregojnë një përshpejtim të rritjes ekonomike dhe një
përmirësim të balancave kryesore makroekonomike gjatë fundit të vitit
2016 dhe fillimit të vitit 2017. Në veçanti, inflacioni dhe pritjet për
inflacionin kanë ardhur në rritje gjatë kësaj periudhe.
Analiza e informacionit të disponuar evidenton rolin pozitiv që ka pasur
politika jonë monetare. Kushtet monetare stimuluese kanë favorizuar
rritjen e kreditimit dhe uljen e kostos së shërbimit të borxhit. Në këtë
mënyrë, ato kanë mbështetur gjallërimin e konsumit dhe të investimeve
private, si dhe kanë krijuar parakushtet e nevojshme për kthimin e
inflacionit në objektiv.
Përditësimi i parashikimeve tona afatmesme sugjeron se ekonomia
shqiptare do të vazhdojë të rritet dhe se inflacioni do të kthehet në
objektiv brenda vitit 2018. Këto parashikime nuk kanë pësuar ndryshime
të ndjeshme nga raundi paraardhës, ndonëse rreziqet e kahut të poshtëm
vlerësohet të jenë rritur.
Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi aktual i
politikës monetare mbetet i përshtatshëm dhe vendosi të mbajë të
pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 1.25%. Gjithashtu,
Këshilli vendosi të mbajë të pandryshuar normat e interesit të depozitës
dhe të kredisë njëditore, respektivisht në nivelet 0.25 dhe 2.25%.
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Në vijim, do të ndalem më në detaje në analizat dhe konkluzionet që
motivuan këtë vendimmarrje.
Inflacioni erdhi në rritje në tremujorin e parë të vitit 2017, duke shënuar
një vlerë mesatare prej 2.4%. Ecuria e inflacionit u përcaktua nga rritja
e çmimeve të ushqimeve dhe të naftës. Çmimet e artikujve të tjerë të
shportës nuk pësuan ndryshime të ndjeshme, duke vazhduar të japin
kontribute të ulëta pozitive.
Në këndvështrimin makroekonomik, prirja rritëse e inflacionit mbështetet
nga përmirësimi i aktivitetit ekonomik dhe shfrytëzimi më i plotë i
kapaciteteve prodhuese, nga tendencat rritëse të çmimeve në tregjet
botërore, si dhe nga ankorimi më i mirë i pritjeve inflacioniste. Efekti i
këtyre faktorëve pritet të shtrihet edhe në periudhat në vijim. Inflacioni
parashikohet të qëndrojë rreth nivelit mesatar prej 2.3% për vitin 2017
,dhe të rritet më tej drejt objektivit gjatë vitit të ardhshëm.
Sipas të dhënave të INSTAT-it, ritmi i rritjes ekonomike u përmirësua
në tremujorin e fundit të vitit të shkuar. Prodhimi i Brendshëm
Bruto u rrit me 4.0% në këtë tremujor, duke e çuar rritjen ekonomike të vitit
2016 në nivelin 3.5%. Kontributin më të madh në zgjerimin e aktivitetit
ekonomik e dhanë sektori i shërbimeve dhe ai i ndërtimit, ndërkohë që
sektori i industrisë dhe i bujqësisë patën rritje pozitive, por më të ulët.
Në terma të kërkesës agregate, rritja ekonomike pasqyroi zgjerimin e
kërkesës së brendshme dhe të huaj për mallra e shërbime. Konsumi dhe
investimet private janë rritur, të mbështetur nga normat e ulëta të interesit,
nga zgjerimi i punësimit dhe përmirësimi i besimit, si dhe nga flukset
e larta hyrëse të investimeve të huaja direkte. Paralelisht me to, rritja
ekonomike e tremujorit të katërt përfitoi nga një aktivitet i shtuar turistik
dhe nga rikuperimi i ritmeve rritëse të eksporteve të mallrave.
Të dhënat indirekte të disponuara sugjerojnë se këto tendenca kanë
vazhduar edhe gjatë tremujorit të parë të vitit 2017.
Të dhënat fiskale të tremujorit të parë tregojnë një reduktim të shpejtësisë
së konsolidimit fiskal, të materializuar në një suficit buxhetor 33.2% më
të ulët se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Shpenzimet buxhetore të këtij
tremujori njohën një rritje prej 10.3% në terma vjetorë, përkundrejt rritjes
prej 4.3% që shënuan të ardhurat. Plani buxhetor i vitit 2017 sugjeron
një kontribut të shtuar të politikës fiskale në rritjen e kërkesës agregate,
por Banka e Shqipërisë vazhdon të tërheqë vëmendjen mbi nevojën
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për një shpërndarje më të njëtrajtshme të shpenzimeve dhe të deficitit
buxhetor përgjatë vitit.
Grafik 9. Orientimi i politikës fiskale*
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Burimi: Ministria e Financave, INSTAT, llogaritje të stafit të BSh-së.

Tregjet financiare kanë vazhduar të pasqyrojnë impulset e politikës sonë
monetare lehtësuese. Rritja e yield-eve të letrave me vlerë të qeverisë në
fund të vitit rezultoi e përkohshme dhe nuk u transmetua në segmentet e
tjera të tregut financiar. Tregjet financiare vazhdojnë të karakterizohen
nga nivele të ulëta të normave të interesit të depozitave dhe të kredive.
Politika monetare ka mbështetur uljen e kostove të financimit dhe rritjen
e kredisë në monedhën vendase, ndonëse rritja totale e kredisë mbetet
ende e zbehtë. Në fund të muajit mars, kredia për sektorin privat ishte
3.3% më e lartë se një vit më parë. Gjatë dymbëdhjetë muajve të fundit,
kredia në lekë shënoi një rritje prej 10.3%, ndërsa kredia në valutë një
reduktim prej 1.6%. Në aspektin sektorial, zgjerimi i kredisë është i
përqendruar tek segmenti i individëve, ndërkohë që kreditimi i bizneseve
shfaqet i ngadaltë, i ndikuar si nga kërkesa e dobët e bizneseve, ashtu
dhe nga oferta e shtrënguar e sektorit bankar.
Duke gjykuar mbi tendencat aktuale ekonomike dhe financiare, si dhe mbi
faktorët mbështetës të tyre, Banka e Shqipërisë vlerëson se përmirësimi
ciklik i ekonomisë do të vazhdojë edhe në periudhën afatmesme. Sipas
skenarit bazë, në këtë horizont kohor, ne presim një rritje të mëtejshme të
aktivitetit ekonomik, të mbështetur nga gjallërimi i kërkesës së brendshme
dhe nga përmirësimi i ambientit të huaj. Rritja e aktivitetit ekonomik pritet
të shoqërohet me përthithjen e kapaciteteve të lira të prodhimit, si në
tregjet e punës, dhe në ato të kapitalit. Kthimi i ekonomisë në ekuilibër
do të krijojë premisat e duhura për kthimin e qëndrueshëm të inflacionit
në objektiv brenda vitit 2018.
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Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se përmbushja e këtyre projeksioneve kërkon
ruajtjen e miksit aktual të politikave makroekonomike dhe vazhdimin e
reformave strukturore.
Politika fiskale pritet dhe duhet të vazhdojë të ruajë një natyrë konsoliduese
në afatin e mesëm. Kjo politikë ul primet e rrezikut, rrit hapësirat për
kreditimin e sektorit privat dhe forcon kapacitetin e vendit për përballimin
e goditjeve në të ardhmen.
Duke u nisur nga informacioni i disponuar, Këshilli Mbikëqyrës gjykon
se politika monetare do të vazhdojë të mbetet në kahun lehtësues gjatë
periudhës afatmesme dhe se intensiteti i stimulit monetar nuk do të ulet
përpara tremujorit të parë të vitit 2018. Kjo politikë siguron stimulin e
nevojshëm për nxitjen e aktivitetit ekonomik dhe për kthimin e inflacionit
në objektiv.
Paralelisht me to, Këshilli Mbikëqyrës rithekson nevojën për vazhdimin
e reformave strukturore në drejtim të përmirësimit të klimës së biznesit, të
rritjes së eficiencës dhe zgjerimit të potencialit prodhues të vendit. Në
veçanti, në horizontin afatmesëm, Banka e Shqipërisë pret një përmirësim
progresiv të kërkesës për kredi. Kjo kërkesë e shtuar duhet të gjejë një
ofertë kredie të rritur. Në këtë drejtim, reduktimi në 17.4% i raportit të
kredive me probleme në muajin mars është një zhvillim inkurajues, por ai
duhet të shoqërohet nga vazhdimi i zbatimit të nismave të iniciuara për
përmirësimin e mëtejshëm të ambientit të kredisë, si dhe nga politika më
aktive të bankave drejt kredidhënies.

në mld lekë

Grafik 10. Raporti i kredive me probleme
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Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar.
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Së fundi, Këshilli Mbikëqyrës thekson se balanca e rreziqeve rreth
zhvillimeve të pritura vazhdon të qëndrojë e zhvendosur në kahun e
poshtëm. Në afatin e shkurtër, situata e tensionuar politike në vend mund
të ndikojë në rritjen e pasigurisë dhe shtyrjen në kohë të investimeve dhe
të konsumit. Në afatin e mesëm, rreziqet janë të lidhura kryesisht me
pasiguritë në mjedisin e huaj dhe me shpejtësinë e rikuperimit të kredisë.
Në çdo rast, Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme të reagojë në kohën
dhe në masën e duhur për të garantuar respektimin e objektivave të saj.

“Politika monetare do të vazhdojë të mbetet në kahun lehtësues
gjatë periudhës afatmesme, dhe intensiteti i stimulit monetar nuk do
të ulet përpara tremujorit të parë të vitit 2018.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË
INTERESIT NË NIVELIN 1.25%
- 5 korrik 2017 -

- Ekonomia shqiptare ka vijuar të ruajë një kah pozitiv zhvillimi.
- Përcjellja e stimulit monetar në tregun financiar është reflektuar në nivele të ulëta të normave
të interesit për depozita dhe kredi.
- Ngadalësimi i faktuar i inflacionit në tremujorin e dytë nuk krijon shmangie të rëndësishme në
trajektoren e pritur të inflacionit.
- Kthimi i ekonomisë në potencial dhe absorbimi gradual i kapaciteteve të pashfrytëzuara, priten
të shoqërohen me forcimin e presioneve inflacioniste.

Informacioni i ri ekonomik dhe financiar, i analizuar në Raportin e
Ndërmjetëm të politikës monetare, sugjeron se ekonomia shqiptare ka
vijuar të ruajë një kah pozitiv zhvillimi. Aktiviteti ekonomik ka ardhur në
rritje, presionet afatmesme inflacioniste vlerësohet të jenë në linjë me
objektivin, tregjet financiare shfaqen të qeta, dhe normat e interesit e
kushtet e financimit janë konsistente me përmbushjen e objektivit tonë.
Rritja ekonomike e tremujorit të parë ka rezultuar më e lartë se pritjet
tona, ndërsa inflacioni i muajit prill dhe maj ka qenë disi më i ulët.
Përditësimi i parashikimeve tona nuk ka sjellë ndryshime të rëndësishme
në zhvillimet e pritura, si afatshkurtra dhe afatmesme. Në mungesë të
goditjeve, trendi pozitiv i ekonomisë, kushtet e favorshme të financimit,
si dhe përmirësimi gradual i besimit dhe i ambientit të huaj, pritet të
mundësojnë kthimin e ekonomisë në ekuilibër dhe të inflacionit në
objektiv brenda vitit 2018.
Inflacioni vjetor shënoi vlerat 1.9% dhe 2.0%, respektivisht në muajt prill
dhe maj, duke ardhur në rënie nga tremujori i parë. Luhatjet e inflacionit
pasqyruan kontributin më të ulët të inflacionit të ushqimeve, në përgjigje
të rritjes së prodhimit bujqësor, si dhe kontributin më të ulët të inflacionit
të importuar, në përgjigje të mbiçmimit të kursit të këmbimit. Efekti i këtyre
faktorëve të ofertës vlerësohet të jetë kalimtar.
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Grafik 11. Inflacioni vjetor dhe objektivi
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Ecuria e ambientit ekonomik dhe financiar është konsistente me rritjen e
inflacionit drejt objektivit tonë në afat të mesëm. Presionet inflacioniste
janë në rritje dhe mbështeten nga zgjerimi i aktivitetit ekonomik dhe rritja
e shfrytëzimit të kapaciteteve prodhuese, nga rritjet e çmimeve në tregjet
e huaja dhe nga konvergimi gradual i pritjeve inflacioniste afatmesme
drejt objektivit.
Përditësimi i analizës ekonomike me statistikat e reja tregon se ekonomia
shqiptare ka vazhduar të rritet në gjysmën e parë të vitit. Rritja ekonomike
shënoi vlerën 3.94% në tremujorin e parë, ndërkohë që të dhënat e
disponuara sugjerojnë një ngadalësim të saj në tremujorin e dytë. Një
nga faktorët lidhet me pasigurinë që shoqëron situatat parazgjedhore.
Më tej, në muajin e fundit, një pasiguri e shtuar buron nga kushtet e
pafavorshme klimaterike, efektet e të cilave mund të shfaqen në sektorë
të caktuar të prodhimit. Efektet që rrjedhin nga këto pasiguri pritet të jenë
të përkohshme.
Rritja ekonomike është mbështetur nga kushtet e favorshme të financimit në
vend dhe nga përmirësimi i ambientit të huaj ekonomik. Zgjerimi i konsumit
dhe i investimeve ka përfituar gjithashtu nga përmirësimi i vazhdueshëm i
tregut të punës, nga forcimi i besimit dhe nga rritja e investimeve të huaja
direkte. Paralelisht me rritjen e kërkesës private, efekt pozitiv në gjallërimin
e aktivitetit ekonomik vlerësohet të kenë dhënë edhe sektori publik dhe
përmirësimi i bilancit të shkëmbimeve tregtare me jashtë. Ky i fundit është
reflektuar në ngushtimin e shpejtë të deficitit korrent, me 20% në terma
vjetorë, duke mbështetur edhe forcimin e kursit të këmbimit.
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Politika fiskale ka ndjekur një kurs konsolidues, të pasqyruar në një
balancë buxhetore pozitive. Megjithatë, konsolidimi fiskal ka pasur një
intensitet më të ulët se një vit më parë, duke prodhuar stimul pozitiv në
ekonomi në gjysmën e parë të vitit. Në fund të pesëmujorit të parë të
vitit, balanca buxhetore rezulton me një suficit prej 6.3 miliardë lekësh,
duke pasqyruar rritjen vjetore me 7.3% të të ardhurave publike dhe me
16.4% të shpenzimeve buxhetore.
Politika monetare lehtësuese ka kontribuuar në reduktimin e kostove të
financimit të agjentëve ekonomikë. Përcjellja e stimulit monetar në tregun
financiar është reflektuar në nivele të ulëta të normave të interesit për
depozita dhe kredi. Nga ana tjetër, yield-et e letrave me vlerë të qeverisë
në tregun primar kanë treguar rritje të lehta, kryesisht të gjeneruara nga
zhbalancimet e përkohshme të kërkesës dhe ofertës për to. Megjithatë,
luhatjet e yield-eve të bonove të thesarit nuk janë përcjellë në segmente të
tjera të tregut financiar.
Kushtet monetare lehtësuese kanë kontribuuar në rritjen e portofolit të
kredisë në lekë. Vëllimi i kredisë në lekë u rrit me 9% në terma vjetorë,
duke kompensuar tkurrjen e kredisë në valutë. Trendi rritës i kredisë
në lekë mbetet një zhvillim i mirëpritur, por shpërndarja e kësaj rritjeje
tregon përqendrimin e saj në segmentin e individëve, ndërkohë që
kredia për biznese vijon e ngadaltë. Gjithashtu, e pastruar nga efektet e
çregjistrimit të kredive nga bilanci, rritja vjetore e portofolit total të kredisë
në muajin prill mbetet modeste, në nivelin 3%. Banka e Shqipërisë pret
një përmirësim gradual të aktivitetit kreditues në tremujorët në vazhdim,
në reflektim të zgjerimit të pritur të kërkesës dhe përmirësimit të ofertës.
Grafik 12. Ecuria e kredisë sipas monedhave, rritje vjetore
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Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar.
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Kushtet e ofertës bankare për kredi priten të lehtësohen, të ndihmuara
nga masat e marra për reduktimin e kredive me probleme dhe për nxitjen
e kredisë së shëndetshme. Raporti i kredive me probleme ka zbritur në
nivelin 15.9% në muajin maj, nga 18.2% në dhjetor të vitit të kaluar.
Përditësimi i parashikimeve makroekonomike ka konfirmuar pritjet tona
të mëparshme për zhvillimet ekonomike e monetare në afat të mesëm.
Ngadalësimi i faktuar i inflacionit në tremujorin e dytë nuk krijon shmangie
të rëndësishme në trajektoren e pritur të inflacionit. Kthimi i ekonomisë në
potencial dhe absorbimi gradual i kapaciteteve të pashfrytëzuara, priten
të shoqërohen me forcimin e presioneve inflacioniste. Inflacioni pritet të
kthehet në objektivin tonë brenda vitit 2018. Nga ana tjetër, balanca
e rreziqeve rreth këtyre parashikimeve vlerësohet të jetë e shmangur
për poshtë, e ndikuar nga pasiguritë në ambientin e brendshëm dhe të
jashtëm.
Në përputhje me këto konkluzione, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës
së Shqipërisë gjykon se qëndrimi aktual i politikës monetare është i
përshtatshëm.
Nisur nga sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të
pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 1.25%.
Gjithashtu, Këshilli vendosi të mbajë të pandryshuar edhe normat e
interesit të depozitës dhe të kredisë njëditore, respektivisht në nivelet
0.25 dhe 2.25%.
Duke gjykuar mbi informacionin e disponuar, ai vlerëson se politika
monetare do të vazhdojë të mbetet në kahun lehtësues dhe intensiteti
i stimulit monetar nuk do të ulet përpara tremujorit të parë të vitit 2018.

“Politika monetare do të vazhdojë të mbetet në kahun lehtësues dhe
intensiteti i stimulit monetar nuk do të ulet përpara tremujorit të parë
të vitit 2018.”

- 48 -

KAPITULLI II - Konferenca për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare

BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË
INTERESIT NË NIVELIN 1.25%
- 2 gusht 2017 - Ekonomia shqiptare vazhdon trajektoren rritëse, ndërsa inflacioni ka shënuar rënie në
tremujorin e dytë.
- Parashikimet e reja janë në linjë me pritjet tona të mëparshme dhe konfirmojnë
përshtatshmërinë e qëndrimit aktual të politikës monetare.
- Politika monetare do të vazhdojë të qëndrojë në kahun akomodues gjatë gjithë
horizontit afatmesëm.
- Banka e Shqipërisë thekson se ajo mbetet e gatshme të reagojë në çdo moment ndaj goditjeve
të ndryshme, të cilat ndikojnë negativisht mbi pritjet për inflacionin apo dëmtojnë perspektivën e
përmbushjes së objektivit të tij në afatin e mesëm.
Informacioni i ri i përftuar gjatë tremujorit të dytë të vitit, tregon se
ekonomia shqiptare vazhdon të lëvizë në një trajektore rritëse. Kjo ecuri
është ndihmuar nga përmirësimi i mjedisit të jashtëm, nga rritja e besimit
në ekonomi, si dhe nga një mjedis financiar i brendshëm stimulues, i
karakterizuar nga norma të ulëta interesi dhe nga prime të reduktuara
rreziku. Ndërkohë, inflacioni mesatar i tremujorit të dytë ka shënuar rënie
nga vlera e regjistruar në tremujorin e parë.
Rritja e aktivitetit ekonomik ka qenë disi më e lartë se pritjet tona, ndërsa
vlera e inflacionit ka qenë disi më e ulët. Analiza e informacionit të
disponuar sugjeron se të dyja këto zhvillime janë diktuar nga faktorë të
përkohshëm dhe nuk prekin kahun dhe intensitetin e zhvillimeve të pritura
në afatin e mesëm.
Parashikimet e përditësuara, afatshkurtra dhe afatmesme, janë në
linjë me pritjet tona të mëparshme dhe konfirmojnë përshtatshmërinë e
qëndrimit të politikës monetare. Kjo politikë do të vazhdojë të qëndrojë
në kahun akomodues gjatë gjithë horizontit afatmesëm.
Më lejoni të shpjegoj më në detaje konkluzionet e Raportit Tremujor të
Politikës Monetare.
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Ekonomia shqiptare ka shënuar rritje në gjashtëmujorin e parë. Sipas
të dhënave të INSTAT-it, prodhimi i brendshëm bruto u rrit me 3.9% në
tremujorin e parë, duke pasqyruar kontributin pozitiv të pothuajse të
gjithë sektorëve dhe degëve përbërëse të tij. Të dhënat e tërthorta të
disponuara sugjerojnë një rritje pozitive, ndonëse në moderim të lehtë,
edhe në tremujorin e dytë.
Në këndvështrimin e kërkesës agregate, zgjerimi i aktivitetit ekonomik
ka reflektuar si rritjen e kërkesës së brendshme, ashtu dhe përmirësimin e
bilancit të shkëmbimeve me jashtë. Më në detaje:
Konsumi dhe investimet private kanë vijuar të rriten në gjysmën e parë të
vitit, si rrjedhojë e kushteve të favorshme të financimit, e përmirësimit të
besimit në ekonomi, e rritjes së punësimit, si dhe e vijimit të flukseve të
larta të investimeve të huaja direkte.
Grafik 13. Tregues të tërthortë sasiorë (grafiku majtas) dhe cilësorë (grafiku djathtas) për
ecurinë e konsumit privat në tremujorin e parë.
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Po ashtu, politika fiskale ka prodhuar një stimul pozitiv. Ndonëse kjo
politikë ka ruajtur kahun e saj konsolidues edhe në gjashtëmujorin e
parë të vitit, çka është reflektuar në vlera pozitive të balancës buxhetore,
intensiteti i konsolidimit fiskal shfaqet më i ulët krahasuar me një vit më
parë.
Nga ana tjetër, përmirësimi i bilancit të shkëmbimeve tregtare ka
reflektuar koniukturën e favorshme ndërkombëtare, rritjen e vëmendjes
ndaj Shqipërisë si destinacion turizmi, si dhe përmirësime strukturore në
zinxhirin e nxjerrjes, të përpunimit dhe të tregtimit të naftës në vend.
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Në tërësi, ecuria e aktivitetit ekonomik ka qenë në kahun e pritur, por
norma e rritjes ishte më e lartë se projeksionet tona. Analizat tona
tregojnë se ritmi i përmirësimit të bilancit të shkëmbimeve tregtare gjatë
gjashtëmujorit të parë, si dhe madhësia e kontributit të tij pozitiv në
PBB, janë diktuar nga faktorë që nuk janë përfaqësuese të trendeve
afatmesme. Për rrjedhojë, projeksionet tona për rritjen ekonomike të vitit
2017 kanë pësuar vetëm një rishikim të lehtë për lart.
Inflacioni i tremujorit të dytë shënoi një vlerë mesatare prej 2.0%,
duke ardhur në rënie kundrejt vlerës mesatare prej 2.4% të tremujorit
paraardhës. Rënia e inflacionit në këtë tremujor është ndikuar pjesërisht
nga vlerat e larta të inflacionit të shënuara në tremujorin e parë, si
pasojë e goditjeve të ofertës, dhe pjesërisht nga efekti rënës i ardhur
nga mbiçmimi i kursit të këmbimit. Efekti i kursit të këmbimit ishte më i
pranishëm në rënien e inflacionit të artikujve të importit, dhe veçanërisht
të atyre ushqimorë. Nisur nga ecuria e tremujorit të dytë, projeksioni ynë
për inflacionin mesatar të vitit 2017 ka pësuar një rishikim të lehtë për
poshtë, nga niveli 2.3% në nivelin 2.2%.
Nga ana tjetër, faktorët makroekonomikë me ndikim afatmesëm dhe
afatgjatë në inflacion, janë në linjë me rritjen e mëtejshme dhe kthimin e
tij në objektiv në afatin e mesëm. Kështu, ekonomia shqiptare duket se
po i afrohet gradualisht nivelit potencial, e reflektuar kjo si në rënien
e normës së papunësisë ashtu edhe në trendin afatmesëm të rritjes
së normës së shfrytëzimit të kapaciteteve. Ky përmirësim ciklik do
të mundësojë një rritje graduale të pagave dhe një konvergjencë të
marzheve të fitimit të biznesit drejt mesatareve historike.
Paralelisht me të, efekti negativ i kursit të këmbimit pritet të shuhet
gradualisht. Banka e Shqipërisë vlerëson se intensiteti aktual i mbiçmimit
të kursit të këmbimit, i derivuar në masën më të madhe nga përmirësimi
i shpejtë i bilancit të shkëmbimeve tregtare e të shërbimeve dhe nga
flukset e larta të investimeve të huaja direkte, do të vijë drejt zbehjes.
Në këto rrethana, efekti frenues që ky mbiçmim përcjell në inflacion
pritet të vijë progresivisht drejt reduktimit në horizontin afatmesëm.
Tabloja e zhvillimeve aktuale dhe të pritura të PBB-së dhe të inflacionit
është konsistente me ecurinë e tregjeve financiare dhe qëndrimin e
politikës sonë monetare.
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Grafik 14. Ecuria e kursit efektiv të këmbimit dhe e monedhave individuale të shportës
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Politika monetare akomoduese që kemi ndjekur - nëpërmjet nivelit të ulët
të normës bazë të interesit, injektimit të vazhduar të likuiditetit, si dhe
informimit të tregut mbi kahun e ardhshëm të politikës monetare - është
përcjellë plotësisht në tregjet financiare. Kjo politikë i ka sjellë normat
e interesit në nivelet më të ulëta historike, ka ndihmuar në reduktimin
progresiv të primeve të rrezikut, dhe ka mundësuar rritjen vjetore me
9.3% të portofolit të kredisë në lekë.
Megjithatë, të dhënat e tremujorit të dytë të vitit sugjerojnë se ecuria
e kredisë mbetet ende e moderuar. E pastruar nga efekti i nxjerrjes së
kredive të humbura jashtë bilancit, kredia për sektorin privat shënoi një
rritje mesatare prej 2% gjatë tremujorit të dytë, e ndikuar nga rënia
vjetore prej 3.2% e portofolit të kredisë në valutë. Në terma sektorialë,
aktiviteti kreditues shfaq një rritje më të shpejtë dhe më të qëndrueshme
në segmentin e kredisë për individë, sidomos në drejtim të kredisë
konsumatore, ndërkohë që rritja e kredisë për biznese shfaqet më e
ngadaltë.
Ritmi ende i moderuar i rritjes së kredisë pasqyron si kërkesën e dobët për
kredi, ashtu edhe politikat e kujdesshme të bankave në kredidhënie. Cikli
rritës i investimeve është financuar, deri tani dhe në masën më të madhe,
nga përdorimi i fondeve të veta të biznesit. Megjithatë, duke parë nga
e ardhmja, nevoja në rritje për financim e bizneseve pritet të shoqërohet
me rritje të kërkesës për kredi. Po kështu, përmirësimi i mëtejshëm i klimës
së biznesit, reduktimi i rrezikut të kreditit dhe përmirësimi i mëtejshëm i
bilanceve të sistemit bankar, pritet të lehtësojnë ofertën e kredisë. Në
këtë drejtim, reduktimi i mëtejshëm i raportit të kredive me probleme në
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muajin qershor e zbriti këtë tregues në nivelin 15.58%, duke ilustruar
suksesin e masave tona, por edhe duke dhënë sinjale inkurajuese për
përmirësimin e ardhshëm të aktivitetit kreditues.
Duke gjykuar mbi trendet aktuale të ecurisë së ekonomisë, si dhe mbi
faktorët përcaktues në mjedisin e brendshëm e atë të jashtëm, Banka e
Shqipërisë vlerëson se rritja ekonomike do të vazhdojë edhe në afatin e
mesëm. Në skenarin tonë bazë, kjo rritje do të jetë e mjaftueshme për
të vendosur ekonominë në ekuilibër dhe do të jetë faktori përcaktues për
kthimin e inflacionit në objektiv brenda vitit 2018.
Përmbushja e këtyre objektivave kërkon ndjekjen e një politike monetare
akomoduese gjatë gjithë horizontit afatmesëm, për të kompensuar edhe
efektin afatshkurtër frenues të kursit të këmbimit.
Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vendosi:
të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin
1.25%;
të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës dhe të
kredisë njëditore, respektivisht në nivelet 0.25% dhe 2.25%.
Gjithashtu, duke gjykuar mbi informacionin e disponuar, Këshilli
Mbikëqyrës vlerëson se intensiteti i stimulit monetar nuk do të zbutet
përpara tremujorit të dytë të vitit 2018. Në çdo rast, normalizimi i
politikës monetare do të jetë i matur, duke synuar garantimin e stabilitetit
të çmimeve në afat të mesëm dhe duke u kujdesur të mos dëmtojë
qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike.
Së fundi, Banka e Shqipërisë thekson se ajo mbetet e gatshme të reagojë
në çdo moment ndaj goditjeve të ndryshme, të cilat ndikojnë negativisht
mbi pritjet për inflacionin apo dëmtojnë perspektivën e përmbushjes së
objektivit të tij në afatin e mesëm.
“Intensiteti i stimulit monetar nuk do të zbutet përpara tremujorit të dytë të
vitit 2018. Në çdo rast, normalizimi i politikës monetare do të jetë i matur,
duke synuar garantimin e stabilitetit të çmimeve në afat të mesëm dhe duke
u kujdesur të mos dëmtojë qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË
INTERESIT NË NIVELIN 1.25%
- 3 tetor 2017 -

- Aktiviteti ekonomik në vend ka vijuar të shënojë përmirësim, ndërkohë që inflacioni ka shënuar
rënie në muajt korrik e gusht.
- Ngadalësimi i inflacionit në dy muajt e fundit nuk krijon shmangie të rëndësishme në
trajektoren e pritur të tij në të ardhmen.
- Kthimi i ekonomisë në potencial dhe absorbimi gradual i kapaciteteve të pashfrytëzuara, pritet
të shoqërohet me rritjen graduale të inflacionit.
- Përmbushja e objektivit të inflacionit kërkon ndjekjen e një politike monetare akomoduese
gjatë horizontit afatmesëm, për të kompensuar efektin afatshkurtër frenues të kursit të
këmbimit dhe për të mbështetur rritjen ekonomike.
Analiza e të dhënave të disponuara tregon se aktiviteti ekonomik në
vend ka vijuar të shënojë përmirësim, ndërkohë që inflacioni ka shënuar
rënie në muajt korrik e gusht. Divergjenca midis ecurisë së aktivitetit
ekonomik dhe ecurisë së inflacionit duket se pasqyron efektin e goditjeve
të ofertës, të cilat pritet të kenë vetëm një ndikim afatshkurtër në inflacion.
Nga ana tjetër, kushtet monetare dhe financiare mbeten stimuluese, duke
mbështetur rritjen e kërkesës, përmirësimin e mëtejshëm të shkallës së
shfrytëzimit të kapaciteteve dhe kthimin e inflacionit në objektiv brenda
periudhës afatmesme.
Në një analizë më të detajuar, inflacioni vjetor shënoi rënie në dy muajt
e parë të tremujorit të tretë, duke shënuar vlerën 1.6% në muajin gusht.
Rënia e inflacionit në këtë periudhë pasqyroi reduktimin e inflacionit të
ushqimeve, dhe veçanërisht të ushqimeve të papërpunuara, ndërkohë
që grupet e tjera nuk shfaqën luhatje të dukshme. Duke marrë parasysh
zhvillimet e reja në inflacion, projeksioni ynë për inflacionin mesatar të
vitit 2017 ka pësuar një rishikim të lehtë për poshtë, nga niveli 2.2% në
nivelin 2.1%.
Përqendrimi i rënies së inflacionit në segmente të veçanta të shportës, si
dhe korrelacioni i kësaj rënieje me dinamikat e inflacionit të ushqimeve
në rajon, me kursin e mbiçmuar të këmbimit dhe me rritjen e ofertës
vendase për këto produkte, na shtyn të mendojmë se ngadalësimi i
inflacionit pasqyron veprimin e goditjeve afatshkurtra të ofertës.
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Grafik 15. Kontributet sipas kategorive ushqimore dhe joushqimore në inflacionin vjetor total
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Përkundrejt këtyre goditjeve, balanca e përgjithshme e faktorëve me
ndikim më afatgjatë në inflacion nuk paraqitet e ndryshuar: (i) shkalla e
shfrytëzimit të kapaciteteve ka ardhur në rritje; (ii) pritjet për inflacionin
mbeten relativisht të qëndrueshme; dhe, (iii) inflacioni në vendet partnere
parashikohet të shënojë rritje të tij në të ardhmen.
Aktiviteti ekonomik në vend ka vazhduar të rritet gjatë tremujorit të dytë
dhe të tretë të vitit. Bazuar tek të dhënat e INSTAT-it, rritja ekonomike
shënoi vlerën 4.06% në tremujorin e dytë. Ajo ka gjetur mbështetje si në
kërkesën e brendshme ashtu dhe në kërkesën e huaj.
-

-

Rritja e punësimit dhe e të ardhurave, përmirësimi i kushteve të
financimit dhe përmirësimi i besimit në sektorët prodhues, kanë
mbështetur zgjerimin e konsumit dhe të investimeve private.
Politika fiskale ka vijuar të ndjekë një kurs konsolidues, të shprehur
në vlera pozitive të balancës buxhetore. Në fund të muajit gusht,
balanca buxhetore rezultoi me një suficit prej 0.1 miliardë lekësh,
duke pasqyruar rritjen vjetore me 6.7% të të ardhurave publike
dhe me 12.4% të shpenzimeve buxhetore. Megjithatë, zbutja e
shpejtësisë së konsolidimit fiskal krahasuar me vitin e kaluar, ka
gjeneruar impuls pozitiv në rritjen e kërkesës agregate, veçanërisht
në gjashtëmujorin e parë të vitit.
Së fundi, përmirësimi i ekonomive të huaja dhe vëmendja e
rritur ndaj Shqipërisë si destinacion turizmi, ka rritur kërkesën
për eksportet shqiptare të mallrave dhe shërbimeve përgjatë tetë
muajve të parë të vitit 2017.
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Rritja e kërkesës agregate ka sjellë një shfrytëzim më të plotë të
kapaciteteve prodhuese në vend. Sipas të dhënave të INSTAT-it,
punësimi vazhdon të shënojë rritje, ndërsa norma e papunësisë zbriti
në nivelin 13.9% në tremujorin e dytë. Po kështu, të dhënat e përftuara
nga vrojtimi i bizneseve dhe i konsumatorëve sugjerojnë se shkalla e
shfrytëzimit të kapaciteteve prodhuese të bizneseve ka ardhur në rritje,
ndonëse ky tregues mbetet ende poshtë niveleve të larta historike. Në
tërësi, Banka e Shqipërisë konstaton se ekonomia shqiptare vazhdon të
operojë poshtë potencialit, por ky hendek ka ardhur duke u ngushtuar.
Grafik 16. Tregues të gjendjes ciklike të ekonomisë*
%

2017 T3

2016 T4

2016 T1

2015 T2

2014 T3

2013 T4

2013 T1

2012 T2

2011 T3

2010 T4

1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0

2010 T1

2017 T2

2016 T3

2015 T4

2015 T1

2014 T2

2013 T3

2012 T4

2012 T1

2011 T2

2010 T3

2009 T4

2009 T1

5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4

Hendeku i normës së shfrytëzimit të kapaciteteve
Hendeku i shkallës së papunësisë

Inflacioni bazë (%)
Hendeku i prodhimit (në % të potencialit)

*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 devijim i vlerës aktuale nga mesatarja përkatëse historike, dhe më pas është zbatuar metoda e
mesatares lëvizëse me katër terma. Hendeku i shkallës së papunësisë vlerësohet si mesatare e hendeqeve të papunësisë sipas 3 metodave, të
cilat vlerësojnë normën ekuilibër të papunësisë (NAIRU dhe NAWRU). Hendeku i papunësisë është i shprehur si diferencë e shkallës ekuilibër të
papunësisë me shkallën faktike të papunësisë dhe më pas zbatohet metoda e mesatares lëvizëse me katër terma.
Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.

Tregjet financiare operojnë të qeta dhe normat e interesit e kushtet e
financimit mbështesin përmbushjen e objektivit tonë. Politika monetare
lehtësuese e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka luajtur një rol vendimtar në
këtë drejtim. Përcjellja e stimulit monetar në tregun financiar është reflektuar
në nivele të ulëta të normave të interesit dhe në prime të reduktuara rreziku.
Këto zhvillime kanë lehtësuar kostot e shërbimit të kredive ekzistuese dhe
kanë nxitur rritjen e kredisë në lekë. Në terma vjetorë, kredia për sektorin
privat u rrit me 3.1% në muajin gusht, e mbështetur pothuaj tërësisht nga
rritja vjetore prej 9.6% e portofolit të kredisë në lekë.
Treguesit e shëndetit të sistemit bankar janë përmirësuar. Ato evidentojnë
nivele të kënaqshme kapitalizimi dhe likuiditeti, si dhe rënie të nivelit
të kredive me probleme. Masat e marra për reduktimin e kredive me
probleme kanë bërë që raporti i tyre ndaj kredisë totale të zbresë në
15.14% në muajin gusht, niveli më i ulët ky i shënuar që prej vitit 2011.
Treguesi i kredive me probleme është në rënie për pothuajse të gjitha
bankat e sistemit dhe reflekton jo vetëm detyrimin rregullator për fshirjen
e tyre, por edhe shlyerjen e kredive nga sektori privat. Përmirësimi i
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bilanceve të sistemit bankar, reduktimi i perceptuar i rrezikut të kreditit
si dhe përmirësimet e mëtejshme të klimës së biznesit, pritet të ndikojnë
në një ofertë më të mirë të kredisë bankare në afatin e mesëm. Së
bashku me gjallërimin e pritur të kërkesës për kredi, këto zhvillime pritet
të pasqyrohen në një rritje më të shpejtë të kreditimit në të ardhmen.
Përditësimi i analizës dhe i parashikimeve afatshkurtra është në linjë me
pritjet tona të mëparshme për zhvillimet ekonomike dhe monetare në
afatin e mesëm. Ngadalësimi i inflacionit në dy muajt e fundit nuk krijon
shmangie të rëndësishme në trajektoren e pritur të tij në të ardhmen.
Kthimi i ekonomisë në potencial dhe absorbimi gradual i kapaciteteve të
pashfrytëzuara, pritet të shoqërohet me rritjen graduale të inflacionit. Ky
i fundit pritet të kthehet në objektiv brenda vitit 2018.
Zhvillimet e pritura ekonomike dhe monetare sugjerojnë se qëndrimi
aktual i politikës monetare është i përshtatshëm. Përmbushja e objektivit
të inflacionit kërkon ndjekjen e një politike monetare akomoduese gjatë
horizontit afatmesëm, për të kompensuar efektin afatshkurtër frenues të
kursit të këmbimit dhe për të mbështetur rritjen ekonomike.
Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vendosi:
Të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 1.25%;
Të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës dhe të
kredisë njëditore, respektivisht në nivelet 0.25% dhe 2.25%.
Duke gjykuar mbi informacionin e disponuar, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson
se intensiteti i stimulit monetar nuk do të zbutet përpara tremujorit të dytë
të vitit 2018. Në çdo rast, normalizimi i politikës monetare do të jetë i
matur, duke synuar garantimin e stabilitetit të çmimeve në afatin e mesëm
dhe duke u kujdesur të mbështesë qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike.
Gjithashtu, në përgjigje të goditjeve të vazhduara të ofertës në inflacion
si dhe duke reflektuar mbi zhvendosjen për poshtë të balancës së
rreziqeve, Këshilli Mbikëqyrës thekson se ai mbetet i gatshëm të marrë
të gjitha masat e nevojshme për të garantuar kthimin e qëndrueshëm
të inflacionit në objektiv, brenda një horizonti kohor të arsyeshëm.
Në varësi të intensitetit të goditjeve apo materializimit të rreziqeve të
ndryshme, këto masa mund të shkojnë nga një normalizim më i ngadaltë
i politikës monetare në rritje të mundshme të intensitetit të stimulit monetar.
“Intensiteti i stimulit monetar nuk do të zbutet përpara tremujorit të dytë të vitit
2018. Në çdo rast, normalizimi i politikës monetare do të jetë i matur, duke synuar
garantimin e stabilitetit të çmimeve në afatin e mesëm dhe duke u kujdesur të
mbështesë qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË
INTERESIT NË NIVELIN 1.25%
- 1 nëntor 2017 -

- Aktiviteti ekonomik është përmirësuar në tremujorin e dytë e të tretë, ndërsa inflacioni shënoi
rënie në tremujorin e tretë.
- Ekonomia shqiptare vazhdon të operojë nën potencial dhe inflacioni vazhdon të mbetet objekt
i goditjeve të ofertës.
- Parashikimet mbi zhvillimet ekonomike e financiare vijojnë të mbeten pozitive. Vlerësimi për
kthimin e ekonomisë në ekuilibër dhe të inflacionit në objektiv është shtyrë përpara në kohë.
- Qëndrimi aktual i politikës monetare gjykohet i përshtatshëm.
- Politika monetare do të jetë më akomoduese gjatë horizontit afatmesëm.

Në mbledhjen e sotme, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori
në shqyrtim Raportin Tremujor të politikës monetare.
Analiza e paraqitur në të, sugjeron se aktiviteti ekonomik në vend ka
vijuar të përmirësohet gjatë tremujorit të dytë e të tretë, i ndikuar nga një
ambient i jashtëm i favorshëm, nga përmirësimi i besimit të agjentëve
ekonomikë, si dhe nga kushte më të mira financimi në vend. Nga ana
tjetër, presionet e përgjithshme inflacioniste janë ende të zbehta dhe
inflacioni shënoi rënie në tremujorin e tretë.
Kjo tendencë divergjuese, e raportuar edhe në dy komunikimet e
mëparshme të politikës monetare, tregon se ekonomia shqiptare vazhdon
të operojë nën potencial dhe se inflacioni vazhdon të mbetet objekt i
goditjeve të vazhdueshme të ofertës.
Informacioni i ri dhe përditësimi i parashikimeve nuk kanë ndryshuar
kahun e pritur të zhvillimeve ekonomike e financiare, por kanë shtyrë
në kohë vlerësimin tonë për kthimin e ekonomisë në ekuilibër dhe të
inflacionit në objektiv. Kjo ecuri ka konfirmuar përshtatshmërinë e
qëndrimit aktual të politikës monetare, si dhe ka theksuar nevojën për
një politikë monetare më akomoduese gjatë horizontit afatmesëm.
Në përfundim të diskutimeve mbi analizën dhe parashikimet e paraqitura,
Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të
interesit.
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Më lejoni të shpjegoj më në detaje konkluzionet e raportit dhe arsyet e
këtij vendimi.
Inflacioni regjistroi një normë mesatare vjetore prej 1.7% në tremujorin e
tretë të vitit, duke shënuar rënie nga vlerat e dy tremujorëve paraardhës.
Ky ngadalësim ka pasqyruar kryesisht rënien e inflacionit të ushqimeve,
si pasojë e rritjes së ofertës vendase, e mbiçmimit të kursit të këmbimit
dhe e ngadalësimit të inflacionit të këtyre produkteve në tregjet e huaja.
Në terma makroekonomikë, Banka e Shqipërisë vlerëson se ngadalësimi
i inflacionit ka ardhur si pasojë e goditjeve të ofertës, efekti i të cilave
pritet të jetë i kufizuar në intensitet dhe i shkurtër në kohë. Megjithatë,
vlerat e ulëta të inflacionit bazë sugjerojnë se, ndonëse në rritje, presionet
afatmesme mbi inflacion mbeten ende të dobëta. Përmirësimi i aktivitetit
ekonomik në vend e ka sjellë ekonominë shqiptare më pranë ekuilibrit,
e ilustruar kjo nga rënia e normës së papunësisë dhe nga tendenca
rritëse e shkallës së shfrytëzimit të kapaciteteve nga biznesi. Megjithatë,
ekonomia shqiptare vazhdon të operojë ende poshtë potencialit, çka
vijon të frenojë presionet për rritje të pagave dhe të kostove të prodhimit.
Sipas të dhënave të INSTAT-it, ekonomia shqiptare u rrit me 4.1% gjatë
tremujorit të dytë të vitit, një ritëm ky i përafërt me atë të tremujorit të
parë. Kjo rritje u mbështet nga zgjerimi i kërkesës së brendshme private,
nga përmirësimi i bilancit të shkëmbimeve tregtare me jashtë, si dhe
nga rritja e shpenzimeve publike dhe nivelet e larta të investimeve të
huaja direkte gjatë kësaj periudhe. Të dhënat e tërthorta të disponuara
sugjerojnë se aktiviteti ekonomik ka vijuar të rritet me ritme të përafërta
edhe gjatë tremujorit të tretë.
Grafik 17. Treguesi i ndjesisë ekonomike dhe struktura e kërkesës së brendshme
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Ecuria pozitive e aktivitetit ekonomik në vend vazhdon të përfitojë nga
politika jonë monetare stimuluese, e cila ruan një mjedis financiar me
norma të ulëta interesi dhe me likuiditet të bollshëm. Ajo është ndihmuar
gjithashtu nga politika fiskale konsoliduese, e cila ul primet e rrezikut dhe
rrit hapësirat për financimin e sektorit privat. Banka e Shqipërisë vlerëson
se këta faktorë do të vazhdojnë të ndihmojnë rritjen ekonomike, kthimin
e ekonomisë në ekuilibër dhe të inflacionit në objektiv.
Tregjet financiare vazhdojnë të karakterizohen nga norma të ulëta
interesi. Tendenca rritëse e yield-eve të bonove të thesarit nuk ka ndikuar
kostot e kreditimit të sektorit privat, të cilat, edhe gjatë tremujorit të tretë,
kanë mbetur në nivelet e tyre më të ulëta historike. Në përgjigje të
tyre, kredia për sektorin privat u rrit me mesatarisht 3.1% gjatë tremujorit
të tretë, pothuajse tërësisht si pasojë e zgjerimit me 9.7% të portofolit
të kredisë në lekë. Një aspekt pozitiv i tremujorit të tretë ishte rritja e
kërkesës për kredi, veçanërisht në segmentin e korporatave. Po ashtu,
standardet e kreditimit të sektorit privat janë lehtësuar, megjithëse këto
standarde vazhdojnë të mbeten relativisht konservatore.
Grafik 18. Kredia për sektorin privat sipas monedhës dhe agjentëve ekonomikë
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Duke gjykuar mbi tendencat aktuale të zhvillimit dhe balancën e
faktorëve mbështetës, Banka e Shqipërisë vlerëson se perspektiva
afatmesme e zhvillimit ekonomik të vendit mbetet pozitive. Përmirësimi i
ambientit ekonomik pritet të sjellë kthimin e inflacionit në objektiv, brenda
gjashtëmujorit të parë të vitit 2019.
Në raport me raundin e kaluar, Banka e Shqipërisë ka riparë lehtësisht
për lart parashikimin e rritjes ekonomike gjatë gjithë horizontit trevjeçar të
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parashikimit, ndërkohë që parashikimi i kthimit të ekonomisë në ekuilibër
dhe i kthimit të inflacionit në objektiv janë shtyrë disi në kohë.
Projeksioni i një rritjeje më të lartë ekonomike është ndikuar nga
rishikimi për lart i vlerësimit për ritmin potencial të rritjes, në përgjigje të
përmirësimeve strukturore të ndodhura në ekonominë shqiptare. Në të
njëjtën kohë, rishikimi për lart i potencialit shtyn në kohë parashikimin
tonë për kthimin e ekonomisë në ekuilibër dhe të inflacionit në objektiv. Ai
nënkupton se, krahasuar me vlerësimet tona të mëparshme, kapacitetet
prodhuese të ekonomisë janë më të mëdha dhe shfrytëzimi i plotë i tyre
do të kërkojë një kohë më të gjatë. Gjithashtu, sa i takon inflacionit,
shtyrja në kohë e përmbushjes së objektivit pasqyron edhe nevojën për
absorbimin e plotë të goditjeve të ofertës dhe për shuarjen e efekteve
frenuese që vijnë nga ecuria mbiçmuese e kursit të këmbimit.
Projeksionet e mësipërme faktorizojnë forcimin e kahut stimulues të
politikës monetare gjatë gjithë horizontit afatmesëm. Ato mbeten
gjithashtu të kushtëzuara nga materializimi i pritjeve për një ambient të
jashtëm më të favorshëm dhe për një rikuperim më të shpejtë të aktivitetit
kreditues në vend. Rënia në nivelin 14.78% e raportit të kredive me
probleme në muajin shtator, tregon se bilancet e sektorit bankar po
përmirësohen dhe se rreziku i kreditit po vjen drejt reduktimit.
Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë gjykon se rritja e kërkesës për
kredi duhet të ndiqet nga politika më të favorshme dhe largpamëse
kreditimi nga sektori bankar. Në të kundërt, zhbalancimi i mëtejshëm i
kërkesës dhe ofertës për kredi do të frenonte ritmin e rritjes ekonomike
dhe do të ishte një mundësi e humbur për sektorin bankar.
Duke gjykuar mbi analizat dhe parashikimet e skenarit bazë të shtjelluara
më sipër, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës
monetare vijon të mbetet i përshtatshëm. Në këto rrethana, ai 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, në bazë të informacionit të disponuar, Këshilli Mbikëqyrës
konstaton se: intensiteti i stimulit monetar nuk do të zbutet para tremujorit
të katërt të vitit 2018; politika monetare stimuluese e ndjekur nga Banka
e Shqipërisë ka pasur efekte pozitive në nxitjen e kërkesës agregate,
në rritjen e aktivitetit ekonomik dhe në rritjen graduale të inflacionit
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drejt objektivit; balanca e rreziqeve mbi parashikimet tona po vijon të
zhvendoset në kahun e poshtëm, si në afatin e shkurtër dhe në atë të
mesëm.
Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës gjen me vend të theksojë se, në rast
të materializimit të goditjeve të mëtejshme apo të ndikimit të mundshëm
negativ të tyre mbi pritjet për inflacionin, përmbushja e objektivit të
inflacionit mund të kërkonte një qëndrim edhe më akomodues të politikës
monetare. Në përgjigje të tyre, Këshilli Mbikëqyrës do të ishte i gatshëm
të merrte në konsideratë lehtësime të mëtejshme të kësaj politike.
“Intensiteti i stimulit monetar nuk do të zbutet para tremujorit të katërt të
vitit 2018.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË
INTERESIT NË NIVELIN 1.25%
- 20 dhjetor 2017 -

- Aktiviteti ekonomik ka vijuar të shënojë rritje në tremujorin e tretë dhe të katërt, ndonëse disa
tregues indirektë sugjerojnë një ngadalësim të lehtë në gjysmën e dytë të vitit.
- Politika monetare lehtësuese ka ulur kostot e financimit të sektorit privat, ka nxitur rritjen e
kreditimit në lekë dhe ka ndihmuar në përmirësimin e gjendjes financiare të huamarrësve.
- Projeksionet tona për të ardhmen flasin për një përmirësim të mëtejshëm të aktivitetit
ekonomik në horizontin afatmesëm.
Të nderuar përfaqësues të medias,
Në radhë të parë, më lejoni ta filloj pak më ndryshe këtë takim të fundit
tonin për vitin 2017, duke ju falënderuar, jo vetëm për përcjelljen e
kujdesshme të punës dhe të mesazheve të Bankës së Shqipërisë në publik,
por edhe për vëmendjen e vazhdueshme që i keni kushtuar rezultateve të
masave dhe politikave tona monetare, mbikëqyrëse dhe rregullatore, në
përmirësimin e ambientit ekonomik dhe financiar të vendit.
Kjo konferencë përkon me mbledhjen e fundit të Këshillit Mbikëqyrës
për vitin 2017. Në këtë mbledhje, ne morëm në analizë Raportin e
Ndërmjetëm të Politikës Monetare, duke rivlerësuar dhe një herë gjykimet
tona mbi gjendjen aktuale të ekonomisë, mbi zhvillimet e pritura dhe mbi
përshtatshmërinë e qëndrimit të politikës monetare. Me konkluzionet e
raportit do t’ju njoh më në detaje në vijim.
Informacioni i ri, i marrë në analizë në Raportin e Ndërmjetëm të muajit
dhjetor, ka rezultuar përgjithësisht në përputhje me pritjet. Po kështu,
përditësimi i parashikimeve tona mbi ecurinë e ardhshme të zhvillimeve
ekonomike dhe monetare, nuk ka sjellë ndryshime të qenësishme nga
parashikimet e mëparshme.
Duke u bazuar në këto konsiderata, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi
aktual i politikës monetare vijon të mbetet i përshtatshëm. Politika jonë
monetare lehtësuese ka ulur kostot e financimit të sektorit privat, ka nxitur rritjen
e kreditimit në lekë dhe ka ndihmuar në përmirësimin e gjendjes financiare
të huamarrësve. Në këtë mënyrë, ajo ka mbështetur zgjerimin e aktivitetit
ekonomik dhe ka krijuar parakushtet për kthimin e inflacionit në objektiv.
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Grafik 19. Ecuria e normave të interesit në tregun financiar dhe standardet e kreditimit
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tregjet financiare janë karakterizuar nga një ecuri relativisht e qetë gjatë
dy muajve të fundit, me norma të ulëta interesi, me prime të kontrolluara
rreziku dhe me një tendencë stabilizimi të kursit të këmbimit. Megjithatë,
rritja e kredisë për ekonominë vazhdon të mbetet e zbehtë, duke shënuar
vlerën 3.5% në muajin tetor. Zgjerimi i portofolit të kredisë vazhdon të
mbështetet në zgjerimin e kredisë në lekë, portofoli i së cilës shënoi një
rritje vjetore prej 9.3%.
Aktiviteti ekonomik i vendit ka vijuar të shënojë rritje në tremujorin e tretë
dhe të katërt, ndonëse disa tregues indirektë sugjerojnë një ngadalësim
të lehtë në gjysmën e dytë të vitit.
Rritja ekonomike ka pasqyruar ambientin e favorshëm financiar,
përmirësimin e besimit, impulset e gjeneruara nga rritja e punësimit dhe
nga nivelet e larta të investimeve të huaja direkte, si dhe momentin
pozitiv të ekonomive partnere tregtare.
Në terma të kërkesës agregate, rritja është mbështetur nga zgjerimi i
konsumit dhe i investimeve private, si dhe nga përmirësimi i bilancit të
shkëmbimeve tregtare me jashtë, sidomos në tremujorin e tretë të vitit.
Në përgjigje të reduktimit me rreth 10.5% të deficitit tregtar në mallra
e shërbime, deficiti i llogarisë korrente zbriti në 4.6% të PBB-së gjatë
tremujorit të tretë, një nga nivelet më të ulëta të dekadës së fundit. Nga
ana tjetër, stimuli fiskal vlerësohet të ketë ardhur në rënie gjatë tremujorit
të tretë e të katërt, ndonëse të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore kanë
vijuar të shënojnë norma të larta rritjeje.
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Grafik 20. Kontributi i eksporteve neto në kërkesën agregate (në pikë përqindje)
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Zgjerimi i vazhdueshëm i kërkesës agregate ka sjellë një përdorim
gjithnjë e më të plotë të kapaciteteve prodhuese. Norma e papunësisë
zbriti në nivelin 13.6% gjatë tremujorit të tretë, në rënie me 1.1 pikë
përqindje krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit paraardhës. Megjithatë,
konvergjenca graduale e ekonomisë drejt ekuilibrit nuk është shoqëruar
ende me rritjen e presioneve inflacioniste, në mënyrë të mjaftueshme për
të kthyer inflacionin në objektiv.
Inflacioni shënoi vlerat 1.9% dhe 1.7%, respektivisht në muajt tetor dhe nëntor,
duke regjistruar vetëm një përmirësim të lehtë ndaj nivelit të muajit shtator dhe
duke rezultuar në kahun e poshtëm të pritjeve tona. Dinamika e inflacionit
total u diktua kryesisht nga ecuria e çmimeve të mallrave ushqimore.
Në terma makroekonomikë, rritja e ngadaltë e inflacionit vazhdon të
pasqyrojë efektin e kombinuar të disa faktorëve: hendeku negativ i
prodhimit vijon të frenojë rritjen e kostove të punës dhe të inflacionit
bazë; inflacioni në vendet partnere tregtare mbetet i ulët; dhe, kursi i
mbiçmuar i këmbimit ul më tej çmimet e importit të mallrave bazë dhe të
mallrave të konsumit.
Në gjykimin tonë, efektet frenuese që vijnë nga këta tre faktorë do të
zbehen gradualisht në të ardhmen. Projeksionet tona për të ardhmen
flasin për një përmirësim të mëtejshëm të aktivitetit ekonomik në horizontin
afatmesëm. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik do të mundësojë një rritje të
mëtejshme të punësimit dhe pritet të sjellë rritje më të shpejtë të pagave
dhe të kostove të prodhimit. Këto zhvillime do të mbështeten, ndër të
tjera, nga kushtet aktuale të favorshme të financimit dhe nga një ecuri
e pritur më e mirë e kreditimit. Rënia e mëtejshme e raportit të kredive
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me probleme, raport i cili shënoi nivelin 14.3% në muajin nëntor, tregon
se bilancet e sistemit bankar po vijnë drejt përmirësimit dhe se rreziku i
kredisë po vjen drejt rënies.
Paralelisht me forcimin e presioneve të brendshme, edhe presionet
inflacioniste në ambientin botëror pritet të vijnë në rritje në horizontin
afatmesëm, ndërsa efekti i fortë frenues i kursit të mbiçmuar të këmbimit
pritet të vijë drejt zbehjes.
Bazuar në këta faktorë, Banka e Shqipërisë pret kthimin e inflacionit
në objektiv brenda gjysmës së parë të vitit 2019. Duke gjykuar mbi
analizat dhe parashikimet e skenarit bazë, të shtjelluara më sipër, Këshilli
Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës monetare vijon të
mbetet i përshtatshëm. Në këto rrethana, ai 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, në bazë të informacionit të disponuar, Këshilli Mbikëqyrës
konstatoi se: intensiteti i stimulit monetar nuk do të zbutet para tremujorit
të katërt të vitit 2018; politika monetare stimuluese e ndjekur nga Banka
e Shqipërisë ka pasur efekte pozitive në nxitjen e kërkesës agregate,
në rritjen e aktivitetit ekonomik dhe në kthimin gradual të inflacionit drejt
objektivit; balanca e rreziqeve mbi parashikimet tona mbetet e zhvendosur
në kahun e poshtëm; krahasuar me parashikimet e skenarit bazë, një rritje
më e ngadaltë e inflacionit në vendet partnere, një mbiçmim i mëtejshëm i
kursit të këmbimit, një ecuri më e ngadaltë e kreditimit apo një ndjeshmëri
më e ulët e pagave ndaj rritjes së punësimit, mund të rezultonin në nivele
më të ulëta inflacioni, krahasuar me pritjet tona.
Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës gjen me vend të theksojë se, në
rast të materializimit të këtyre goditjeve apo të ndikimit të mundshëm
negativ të tyre mbi pritjet për inflacionin, përmbushja e objektivit të
inflacionit mund të kërkonte një qëndrim edhe më akomodues të politikës
monetare. Në përgjigje të tyre, Këshilli Mbikëqyrës do të ishte i gatshëm
të merrte në konsideratë lehtësime të mëtejshme të kësaj politike.
“Në rast goditjesh apo ndikimi të mundshëm negativ të tyre mbi pritjet për
inflacionin, përmbushja e objektivit të inflacionit mund të kërkonte një qëndrim edhe
më akomodues të politikës monetare. Në përgjigje të tyre, Këshilli Mbikëqyrës do të
ishte i gatshëm të merrte në konsideratë lehtësime të mëtejshme të kësaj politike.”
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KAPITULLI III

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

Përfundon Rishikimi i Nëntë e i Dhjetë i Marrëveshjes me FMN-në, 24 janar 2017

Konferencat për shtyp me misionin e
FMN-së dhe Ministrin e Financave dhe
Ekonomisë
Deri në janar 2017, 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, në datë 28 shkurt 2014. Gjatë
kohëzgjatjes së marrëveshjes, misionet e FMN-së vizitojnë Shqipërinë dhe kryejnë
takime me përfaqësuesit e institucioneve kryesore të vendit, për të diskutuar
rishikimin e radhës së marrëveshjes. Në përfundim të çdo vizite të misionit,
organizohet një konferencë e përbashkët për shtyp e Guvernatorit të Bankës së
71 -të FMN-së dhe Ministrit të Financave.
Shqipërisë, Shefit të -Misionit
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PËRFUNDON RISHIKIMI I NËNTË E I
DHJETË I MARRËVESHJES ME FMN-NË
- 24 janar 2017 -

Fillimi i vitit 2017 korrespondon me
përmbylljen e Marrëveshjes që kemi pasur
me FMN-në. Kjo marrëveshje ka orientuar
politikat tona të zhvillimit gjatë tre viteve të
shkuara, si dhe ka ofruar një udhërrëfyes
afatgjatë për axhendën e reformave
strukturore. Në këtë kontekst, gjykoj se
rishikimi i fundit i Marrëveshjes na mundëson
jo vetëm një vlerësim tërësor të përmbushjes
së objektivave të saj, por ai i hap gjithashtu
rrugë identifikimit të sfidave të zhvillimit të
vendit dhe diskutimit mbi politikat që duhen
ndërmarrë për mbështetjen e këtij zhvillimi.

“Marrëveshja me FMNnë ka orientuar politikat
tona të zhvillimit gjatë
tre viteve të shkuara,
si dhe ka ofruar një
udhërrëfyes afatgjatë
për axhendën e
reformave strukturore.”

Më lejoni t'ju paraqes në mënyrë të përmbledhur opinionin e Bankës së
Shqipërisë mbi rishikimin e radhës.
Marrëveshja me FMN-në u nënshkrua në prani të një ambienti të huaj
ekonomik dhe financiar të pasigurt, si dhe në përgjigje të thellimit të
sfidave të brendshme të zhvillimit. Rritja ekonomike ishte në ngadalësim,
borxhi publik dhe kreditë me probleme kishin tendenca rritëse, ndërsa
pasiguria në ekonomi dhe në tregjet financiare shqiptare ishte relativisht
e lartë. Nëpërmjet mbështetjes me ekspertizë dhe fonde, programi i
dakorduar me FMN-në ka synuar hartimin e një miksi të duhur politikash
monetare e fiskale, korrektimin strukturor të zhbalancimeve fiskale,
përmirësimin e bilanceve të agjentëve ekonomikë, si dhe zbatimin e një
programi ambicioz reformash strukturore, në funksion të mbështetjes së
zhvillimit afatgjatë të vendit.
Banka e Shqipërisë konstaton se Marrëveshja i ka arritur objektivat
madhorë të saj: korrektimin e zhbalancimeve strukturore, dhe vendosjen
e vendit në një plan më të qëndrueshëm të rritjes afatgjatë.
Rritja ekonomike ka ardhur në përmirësim gjatë viteve të fundit,
e mbështetur, ndër të tjera, nga kombinimi i stimulit monetar me
konsolidimin fiskal, nga reduktimi i primeve të rrezikut në ekonomi, si
dhe nga përmirësimi i bilanceve të sektorit real. Në një perspektivë më
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afatgjatë, reformat strukturore dhe përmirësimi i klimës së biznesit duhet
t'i hapin rrugë një rritjeje më të shpejtë, më të balancuar dhe më të
qëndrueshme.
Gjithashtu, duke përjashtuar efektin e goditjeve të ofertës, së fundmi
inflacioni ka regjistruar një trend rritës. Përmirësimi i aktivitetit ekonomik,
ndjekja e një politike të kujdesshme monetare dhe një ankorim më i mirë
i pritjeve inflacioniste, na bëjnë konfident në kthimin e qëndrueshëm të
inflacionit pranë objektivit tonë prej 3%.
Së fundi, Shqipëria ka bërë progres të dukshëm në forcimin e ekuilibrave
të tjerë ekonomikë dhe financiarë. Rrjetet e sigurisë në sistemin financiar
janë forcuar. Kuadri institucional që formaton koordinimin, hartimin dhe
zbatimin e masave për ruajtjen e stabilitetit financiar është përmirësuar.
Kuadri ligjor e nënligjor që disiplinon respektimin e kontratave është
përmirësuar. Rreziku i kreditit është ulur dhe kreditë me probleme janë
reduktuar, ndonëse niveli i tyre mbetet ende i lartë. Pasi kulmoi në vitin
2015, borxhi publik i vendit duket se është vendosur në një trajektore
rënëse. Gjithashtu, pozicioni i jashtëm i vendit mbetet i qëndrueshëm
dhe deficitet e llogarisë korrente janë financuar nga nivele të larta të
investimeve të huaja direkte.
Duke u kthyer te zhvillimet më të fundit, Banka e Shqipërisë gjykon se
treguesit e fundit ekonomikë dhe financiarë kanë qenë në përputhje me
parashikimet tona.
Kjo ecuri rikonfirmon edhe një herë skenarin tonë të pritjeve për të
ardhmen. Banka e Shqipërisë pret një aktivitet ekonomik në përmirësim
gjatë horizontit kohor afatmesëm. Ky përmirësim do të mundësojë
kthimin e ekonomisë në ekuilibër, përmirësimin e mëtejshëm të treguesve
të tregut të punës, si dhe kthimin e inflacionit në objektiv.
Perspektiva e zhvillimit të vendit mbetet pozitive, por garantimi i saj do
të vazhdojë të kërkojë ndjekjen e politikave të kujdesshme ekonomike
dhe ndërmarrjen e reformave të mëtejshme strukturore. Këto politika dhe
reforma duhet të jenë, në thelb, një vazhdim i filozofisë që ka udhëhequr
nismat dhe hapat që kemi ndërmarrë gjatë viteve të fundit.
Në mënyrë të përmbledhur, Banka e Shqipërisë gjykon se:
•

kombinimi aktual i politikave ekonomike, i bazuar në një politikë
monetare stimuluese, dhe në një politikë fiskale të orientuar drejt
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•

•

reduktimit të borxhit publik, duhet të ruhet. Politika monetare do të
vazhdojë të mbetet stimuluese përgjatë horizontit kohor afatmesëm,
ndërsa intensiteti i stimulit monetar do të përshtatet me nevojat e
zhvillimit të vendit;
klima e biznesit në vend duhet të përmirësohet më tej. Banka e
Shqipërisë gjykon se tërheqja e investimeve të huaja, por edhe
mbështetja e stimulimi i atyre vendase, duhet të jenë në fokusin e
punës të vendimmarrësve.
Reformat strukturore duhet të përshpejtohen dhe avantazhet
konkurruese të vendit duhet të fuqizohen më tej.

Në mbyllje, dëshiroj edhe një herë të falënderoj Misionin e FMN-së për
bisedimet e dobishme dhe konstruktive që kemi pasur.
“Perspektiva e zhvillimit të vendit mbetet pozitive, por garantimi i saj do
të vazhdojë të kërkojë ndjekjen e politikave të kujdesshme ekonomike dhe
ndërmarrjen e reformave të mëtejshme strukturore.”
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KAPITULLI IV

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

Fjala e Guvernatorit Sejko në prezantimin e Raportit të Tranzicionit të BERZH 2016-2017, 27 janar 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e çeljes të Javës së Parasë, 27 mars 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën “Normat negative të interesit në Eurozonë dhe ndikimi i tyre në
politikat dhe në instrumentet e bankave qendrore në vendet e Ballkanit Perëndimor”, 4 maj 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko në Konferencën e Parë të Muzeut të Bankës së Shqipërisë “Paraja dhe bankingu
në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona”, 14 qershor 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko në samitin e vendeve të rajonit të mbajtur në Becic, Mal i Zi, 16 qershor 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën e organizuar nga Banka Qendrore e Bosnje Hercegovinës, 22
shtator 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën e 7-të të Bankës Qendrore Evropiane për vendet e Evropës
Qendrore Lindore dhe Juglindore, 6 tetor 2017
Fjala përshëndetëse e Guvernatorit Sejko, në ceremoninë e nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit
midis Bankës së Shqipërisë dhe Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë, 6 nëntor 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko në Konferencën Vjetore të Bankës së Shqipërisë, 9 nëntor 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën e dytë të Shoqatës Shqiptare të Bankave, 14 nëntor 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko, në workshop-in e 11-të të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore të
organizuar nga Banka e Shqipërisë, 4 dhjetor 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko, në konferencën e përbashkët për shtyp me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë,
7 dhjetor 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin e nivelit të lartë për remitancat, 11 dhjetor 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko, në takimin me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias, 15 dhjetor 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp mbi veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit
2017, 20 dhjetor 2017
Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin përmbyllës të vitit të organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave,
21 dhjetor 2017

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, opinionin
e tij për zhvillimet ekonomiko-financiare -dhe77
rolin -e Bankës së Shqipërisë në këto zhvillime,
eksperiencën e saj me politikën monetare dhe ruajtjen e stabilitetit financiar të vendit, si dhe
sfidat e Bankës së Shqipërisë në çështje të ndryshme.
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO
NË PREZANTIMIN E RAPORTIT TË
TRANZICIONIT TË BERZH 2016-2017
- 27 janar 2017 -

Të nderuar përfaqësues të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim,
Të nderuar pjesëmarrës,
Është kënaqësi e veçantë të ofrojmë sërish mikpritjen dhe bashkëpunimin
tonë në takimin prezantues të radhës të "Raportit të Tranzicionit 20162017", të përgatitur nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
(BERZH).
Ndonëse ka kaluar vetëm një vit nga takimi
i fundit, sfidat me të cilat përballet ekonomia
globale, janë të shumta. Ato paraqiten
shumë komplekse, duke krijuar perceptimin
se ndodhemi para një epoke të re.
Problematikat ekzistuese, të ndërthurura me
zhvillimet politike, ekonomike dhe sociale
të vitit të fundit kanë ndikuar procesin e
deritanishëm të konvergjencës. Pavarësisht
kësaj, Raporti i Tranzicionit evidenton dhe
dokumenton me profesionalizëm dhe
besueshmëri progresin ekonomik, ligjor
dhe institucional të tranzicionit dhe të
konvergjencës, duke u dhënë reformave
në të ardhmen hapësirën dhe prioritetin
e duhur.

“Vlen të përmendet se
kemi të bëjmë me një
vlerësim të pavarur dhe
një standard bashkëkohor
që na ndihmon në gjykimin
objektiv mbi ecurinë e
reformave dhe politikave
ekonomike të ndërmarra
nga autoritetet e çdo vendi.
Në mënyrë figurative, ai
përcakton metrikën me
të cilën shoqëria mund të
vlerësojë përgjegjshmërinë
e autoriteteve kundrejt
publikut dhe tregut.”

Vlen të përmendet se kemi të bëjmë me një vlerësim të pavarur dhe një
standard bashkëkohor që na ndihmon në gjykimin objektiv mbi ecurinë e
reformave dhe politikave ekonomike të ndërmarra nga autoritetet e çdo
vendi. Në mënyrë figurative ai përcakton metrikën me të cilën shoqëria
mund të vlerësojë përgjegjshmërinë e autoriteteve kundrejt publikut dhe
tregut.
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Në këtë kontekst, raporti i vlerëson pozitivisht
reformat dhe politikat ekonomike të
“... përfundimet e
ndërmarra nga autoritetet shqiptare. Për më
raportit mbi zhvillimet
tepër, përfundimet e raportit mbi zhvillimet
ekonomike dhe
ekonomike dhe situatën monetare dhe
situatën monetare
financiare janë të ngjashme me analizat
dhe financiare janë të
dhe përfundimet e Bankës së Shqipërisë në
ngjashme me analizat
fund të vitit 2016. Më konkretisht, ekonomia
dhe përfundimet e
shqiptare ka përshpejtuar ritmet e rritjes
Bankës së Shqipërisë
mbështetur kryesisht nga politika monetare
në fund të vitit
stimuluese e Bankës së Shqipërisë dhe
2016.”
transmetimi më efektiv i saj në ekonomi. Këto
faktorë, së bashku me gjallërimin e mëtejshëm
të kërkesës së brendshme, do të luajnë një rol të rëndësishëm në rritjen
e mëtejshme të aktivitetit ekonomik gjatë vitit 2017.
Raporti evidenton faktin e rëndësishëm se sistemi bankar është likuid, i
mirëkapitalizuar dhe i aftë të përballojë goditjet që mund të vijnë nga
sektori i jashtëm. Raporti identifikon kredinë me probleme si rrezikun
kryesor, jo vetëm për shëndetin e sistemit, por edhe për sa i takon
transmetimit të politikës monetare në rritjen e kredisë për sektorin privat.
Raporti vlerëson pozitivisht planin e koordinuar të veprimit të ndërmarrë
nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me qeverinë dhe institucionet
ndërkombëtare, për të adresuar në mënyrë të plotë dhe përfundimtare
problemin e kredive me probleme.
Plani i veprimit të Bankës së Shqipërisë është një proces mjaft i gjerë
dhe kompleks, që përfshin në vetvete rregullime e vendimmarrje ligjore,
nënligjore dhe institucionale. Konstatoj me kënaqësi se Banka Evropiane
për Rindërtim dhe Zhvillim ka arritur në konkluzionin se ky proces ligjor,
rregullator e institucional, do të kontribuojë në reduktimin e kredive me
probleme në planin afatgjatë. Është gjithashtu inkurajuese të vëresh se
raporti ruan një vlerësim të ngjashëm pozitiv për një grup reformash të
ndërmarra nga qeveria dhe autoritetet e tjera në fushën e liberalizimit të
tregut, privatizimit, sektorit të energjisë dhe infrastrukturës.
Në lidhje me të ardhmen, raporti, në mënyrë objektive, e vlerëson
ambientin makroekonomik global si përgjithësisht të favorshëm. Natyra
dhe origjina e flukseve të kapitalit drejt ekonomive në tranzicion është
e imunizuar nga efektet negative të fenomenit Brexit apo rritjes së
normave të interesit në ekonominë amerikane. Për rajonin e Evropës
Qendrore e Juglindore, gjatë vitit 2017, pritet një rritje ekonomike më
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e shpejtë e nxitur nga faktorët e brendshëm dhe përmirësim i lehtë dhe i
qëndrueshëm i situatës ekonomike tek partnerët e huaj. Rreziqet kryesore
lidhen me ecurinë e çmimeve të lëndëve të para dhe veçanërisht me
zhvillimet gjeopolitike dhe ekonomike në rrafshin global.
Një element "pikant" i evidentuar si shumë
shqetësues, i pranishëm në gjithë vendet
në tranzicion, ka të bëjë me thellimin e
pabarazisë shoqërore. Raporti evidenton se
pabarazia në ekonomi, në mundësi dhe në
përfshirjen financiare është rritur duke ndikuar
negativisht mirëqenien ekonomike të vendeve
në tranzicion. Gjetja e rrugëve të zgjidhjes
është një sfidë e vështirë, ku edukimi financiar
dhe përfshirja financiare vlerësohen si mundësi
për të adresuar me sukses këtë problematikë.

“Një element "pikant"
i evidentuar si
shumë shqetësues, i
pranishëm në gjithë
vendet në tranzicion,
ka të bëjë me
thellimin e pabarazisë
shoqërore.”

Përfitoj nga rasti të theksoj se Banka e Shqipërisë dhe sistemi bankar
i kushton një rëndësi të veçantë këtyre dy çështjeve. Programet tona
të edukimit financiar, botimet informuese mbi produktet dhe shërbimet
bankare, së bashku me rregullimin, licencimin, prezantimin dhe
mbështetjen e teknologjive dhe instrumenteve të reja të pagesave e
shërbimeve financiare, synojnë rritjen e përfshirjes financiare dhe krijimin
e mundësive për akses financiar nga të gjithë shtresat e shoqërisë.
Megjithatë, Banka e Shqipërisë vlerëson
se mund dhe duhet të bëhet më shumë
për të konceptuar e promovuar produkte
financiare që i përgjigjen më mirë nevojave
të këtyre shtresave të popullsisë. Gjithashtu,
vlerësojmë se ka vend për një rritje më të
shpejtë të kreditimit për sektorin privat,
sidomos në sektorë të veçantë ku fenomeni i
pabarazisë është më i dukshëm. Për të qenë
më konkret, bujqësia p.sh., megjithëse jep
një pjesë të konsiderueshme të prodhimit të
përgjithshëm bruto, përfiton vetëm një pjesë
shumë të vogël të kredisë dhe produkteve të
tjera financiare.
Përtej këtyre politikave dhe strategjive të
zhvillimit të produkteve financiare, lufta
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dhe strategjive të
zhvillimit të produkteve
financiare, lufta e
vërtetë ndaj varfërisë
dhe pabarazisë,
në afatin e gjatë,
duhet të mbështetet
në përmbushjen e
reformave strukturore
ekonomike, ligjore
dhe institucionale të
hartuara si pjesë e
procesit të integrimit
evropian.”
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e vërtetë ndaj varfërisë dhe pabarazisë, në afatin e gjatë, duhet të
mbështetet në përmbushjen e reformave strukturore ekonomike,
ligjore dhe institucionale të hartuara si pjesë e procesit të integrimit
evropian. Prioritetet e ekonomive tona duhet të jenë ruajtja e stabilitetit
makroekonomik e financiar, vazhdimi i reformave strukturore në
infrastrukturë dhe në tregun e punës. Krijimi i kushteve të favorshme
për biznesin dhe investitorët e ndershëm, nëpërmjet luftës kundër
informalitetit, duhet shoqëruar paralelisht me krijimin e kapitalit njerëzor
dhe përgatitjen e fuqisë punëtore, në përputhje me zhvillimet teknologjike
dhe sfidat e kohës.
Të nderuar pjesëmarrës,
Raporti i Tranzicionit 2016-2017, i përgatitur nga Banka Evropiane
për Rindërtim dhe Zhvillim, përbën një dokument të rëndësishëm për
të gjithë. Pavarësisht statusit tonë si vendimmarrës, politikëbërës,
studiues, akademikë apo gazetarë. Raporti na paraqet informacionin
e nevojshëm për të përforcuar analizat dhe përfundimet tona. Ju ftoj të
gjithëve të njiheni me të dhe, në mënyrë racionale dhe të përgjegjshme,
të materializoni konkluzionet e tij në analizën tuaj për të tashmen dhe
perspektivën e ekonomisë sonë, dhe më gjerë.
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË
CEREMONINË E ÇELJES TË JAVËS SË
PARASË
- 27 mars 2017 -

E nderuar zj. Ministre,
I nderuar Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Bankave,
Të nderuar pjesëmarrës,
Kam kënaqësi të veçantë t'ju uroj mirëseardhjen në godinën qendrore të
Bankës së Shqipërisë, që përveç një shtëpie të dytë për ne punonjësit e
saj, që prej hapjes së Muzeut të Bankës, është kthyer edhe në një vend
takimi të rëndësishëm për përçimin e njohurive financiare tek nxënësit
dhe studentët.
Kurorëzim i të gjitha aktiviteteve edukative të zhvilluara gjatë gjithë vitit,
brenda ambienteve të Bankës, nuk ka se si të mos jetë Java Globale e
Parasë, një ngjarje mbarëbotërore me përfshirjen e aktorëve lokalë të
më shumë se 140 shteteve.
E them me krenari se vendi ynë, falë angazhimit
të pashterur të Bankës së Shqipërisë në fushën
e edukimit financiar, është prej 5 vjetësh pjesë
e hartës së vendeve të përfshira në organizimin
e këtij aktiviteti. Është pikërisht kjo vijueshmëri
që na siguron efektivitet të programeve tona
edukative, si dhe mban gjallë fijet lidhëse
mes institucioneve të angazhuara në edukimin
financiar të publikut në tërësi dhe të të rinjve
në veçanti, siç janë Ministria e Arsimit dhe
Sportit, Shoqata Shqiptare të Bankave, dhe
institucionet e tjera të pranishme sot këtu, të
cilat gjej rastin t'i falënderoj përzemërsisht për
angazhimin dhe mbështetjen.

“... vendi ynë,
falë angazhimit të
pashterur të Bankës
së Shqipërisë në
fushën e edukimit
financiar, është prej
5 vjetësh pjesë e
hartës së vendeve
të përfshira në
organizimin e Javës
Globale të Parasë.”

Ashtu si në vitet e mëparshëm edhe kjo Javë e Parasë, nën moton "Mëso,
kurse, fito", i kushtohet tërësisht ndërgjegjësimit të të rinjve mbi rëndësinë
e parasë dhe përfshirjes sa më të gjerë të tyre në sistemin ekonomik
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e financiar të vendit, e pse jo, edhe të rajonit e të globit. Aktivitetet
që do të zhvillojmë bashkërisht gjatë kësaj jave, i japin vëmendje të
veçantë frymëzimit të fëmijëve dhe të të rinjve për të mësuar më shumë
rreth parasë, kursimit, krijimit të mirëqenies, shtimit të punësimit dhe
sipërmarrjes.
Për ta ilustruar më mirë, më lejoni t'ju
përmend vetëm një shifër mbi aktivitetet
pjesë e axhendës tepër të ngjeshur të
kësaj jave - institucionet arsimore, të tilla
si: universitetet, shkollat e mesme dhe ato
9-vjeçare të përfshira e kalojnë numrin 45,
duke bërë pjesë të aktiviteteve edukuese mbi
3500 nxënës dhe studentë. Këto shifra na
bëjnë tepër krenarë, pasi i shërbejnë më së
miri rritjes së ndërgjegjësimit për çështjet mbi
të cilat ne nuk do të rreshtim kurrë së vëni
theksin, siç janë informimi sa më i plotë i konsumatorit dhe përfshirja
financiare e publikut. Dy çështje kyçe këto që e ndikojnë thuajse
drejtpërdrejt mirëqenien ekonomike të individëve dhe të bizneseve.
“Kjo javë përfshin një sërë
institucionesh arsimore,
të tilla si: universitetet,
shkollat e mesme dhe
ato 9-vjeçare të cilat e
kalojnë numrin 45, duke
bërë pjesë të aktiviteteve
edukuese mbi 3500
nxënës dhe studentë.”

Për të vënë në punë këtë zinxhir ndikues, mjeti më i mirë që gjen
dakordësinë edhe nga institucione lider, si OECD, mbetet edukimi
financiar, veçanërisht ai i të rinjve.
Banka e Shqipërisë është dhe do të mbetet edhe në të ardhmen tërësisht
e përkushtuar në këtë mision, gjithnjë falë mbështetjes së institucioneve si
Ministria e Arsimit, pa bashkëpunimin e të cilës suksesi i aktiviteteve si ky
i sotmi, apo si programi lëndor dedikuar shkollave të mesme "Financat
personale në duart tuaja", i cili ka hyrë në vitin e 7 të zbatimit, nuk do të
ishte i garantuar - ose gjithsesi - më i vështirë për t'u arritur.
Gjithashtu, dëshiroj të falënderoj dhe Shoqatën Shqiptare të Bankave, e
cila ka një rol tepër të rëndësishëm, duke mbështetur nëpërmjet bankave
të nivelit të dytë shtimin e kanaleve dhe aktiviteteve të edukimit financiar
të publikut.
Në mbyllje, më lejoni edhe njëherë të përfitoj nga rasti për të ftuar
institucionet pjesëmarrëse në zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit
tonë për këtë çështje sa të bukur e sfiduese, aq edhe të rëndësishme për
brezat që do të vijnë më pas.
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË
KONFERENCËN "NORMAT NEGATIVE TË
INTERESIT NË EUROZONË DHE NDIKIMI I
TYRE NË POLITIKAT DHE NË INSTRUMENTET
E BANKAVE QENDRORE NË VENDET E
- 4 maj 2017 -

I nderuar Ambasadori Graf,
I nderuar Zoti Savastano,
Të nderuar pjesëmarrës në konferencë,
Ndihem i privilegjuar që kam nderin të hap siparin e kësaj konference,
të bashkëorganizuar nga Banka e Shqipërisë dhe Fondi Monetar
Ndërkombëtar, me mbështetjen e çmuar financiare të Qeverisë së Zvicrës.
Kjo konferencë përqendrohet në investigimin e pasojave ekonomike
dhe financiare për vendet e Ballkanit Perëndimor, që kanë buruar prej
normave negative të interesit në Eurozonë. Këto norma negative interesi
kanë pasqyruar politikën monetare lehtësuese të ndjekur agresivisht nga
Banka Qendrore Evropiane, si nëpërmjet instrumenteve standarde të
politikës monetare, ashtu edhe nëpërmjet instrumenteve jostandarde.
Axhenda e kësaj konference është tejet ambicioze.
Ajo synon që, nga tre këndvështrime të ndryshme, të diskutojë dhe
të analizojë implikimet e politikës monetare të ndjekur së fundmi nga
BQE-ja për vendet e rajonit. Këto këndvështrime përfshijnë: stabilitetin
financiar, administrimin e rezervës valutore, dhe politikën monetare.
Në analizë të fundit, kjo konferencë ka për qëllim krijimin e një forumi
të nivelit të lartë për politikëbërësit në rajon e më gjerë, ku mund të
diskutohen sfidat në ndërtimin e politikave specifike, format optimale të
reagimit, si dhe efektet e tyre.
Termi "Ballkan Perëndimor" i referohet gjashtë vendeve të rajonit, të cilat
janë kandidate dhe kandidate potenciale për të aderuar në BE. Ato janë
Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe
Serbia. Vështrimi në një perspektivë rajonale është i dobishëm për sa
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kohë strukturat ekonomike të vendeve në fjalë kanë shumë ngjashmëri.
Në pjesën më të madhe, këto ngjashmëri reflektojnë një sfond të
përbashkët të rrugëtimit tonë drejt një ekonomie tregu dhe objektivin
strategjik të aderimit në Bashkimin Evropian, dhe më tej në zonën euro.
Këto synime të përbashkëta përfaqësojnë ankorat themelore të politikave
të hartuara në vendet e rajonit.
Ekonomitë e rajonit janë të ndërthurura ngushtë me zonën euro, nëpërmjet
disa kanaleve të rëndësishme.
•

•

•

Së pari, nëpërmjet kanalit të tregtisë: vendet e Eurozonës përbëjnë
partnerët tanë kryesorë tregtarë. Në rastin e Shqipërisë, për
shembull, eksporti drejt vendeve të Eurozonës përbën rreth ¾ e
eksporteve tona totale.
Së dyti, nëpërmjet flukseve të kapitalit nga investimet e huaja
direkte, nga investimet e portofolit, apo nga financimet e bankave.
Investimet e huaja direkte nga Eurozona përbëjnë rreth 64% të
totalit të investimeve të huaja direkte në Shqipëri. Po ashtu, filialet e
bankave të Eurozonës kanë një peshë të konsiderueshme në treg,
në një numër të madh të vendeve të rajonit. Në Shqipëri, pesha e
tyre ka rezultuar në rënie, por këto filiale përfaqësojnë ende mbi
55% e industrisë bankare.
Së fundi, remitancat nga vendet e BE-së janë një burim i rëndësishëm
të ardhurash të disponueshme dhe hyrjesh valute në rajon. Në
Shqipëri, remitancat përfaqësojnë rreth 6% ndaj PBB-së, dhe pjesa
më e madhe e tyre vjen nga vendet e Eurozonës.
“Duke u nisur nga
sa më sipër, është
e natyrshme të
konstatosh se vendet
e rajonit janë të
ekspozuara ndjeshëm
ndaj zhvillimeve të
fundit ekonomike
dhe financiare në
Eurozonë.”

Duke u nisur nga sa parashtrova më sipër,
është e natyrshme të konstatosh se vendet
e rajonit janë të ekspozuara ndjeshëm ndaj
zhvillimeve të fundit ekonomike dhe financiare
në Eurozonë.
Më lini të përmend disa prej këtyre zhvillimeve
të rëndësishme.

Normat e ulëta të inflacionit në Eurozonë janë
transmetuar edhe në ekonomitë tona, duke
vështirësuar kështu arritjen e objektivit tonë
për stabilitetin e çmimeve. Prej muajit shtator
2012, ecuria e inflacionit bazë në vendet e Eurozonës dhe në ato të
rajonit është shmangur nga ecuria mesatare e përgjithshme e inflacionit
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në pjesën tjetër të botës. Tendenca e sinkronizuar dizinflacioniste në të
gjithë Evropën sugjeron për një përcjellje të normave të ulëta të inflacionit,
nga vendet e Eurozonës drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Grafik 21. Inflacioni
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Burimi: Organizata e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik.

Shkalla e ndjeshmërisë së vendeve të rajonit ndaj tendencave
dizinflacioniste të origjinuara në Eurozonë, përcaktohet nga shkalla e
tregtisë së tyre me vendet e Eurozonës dhe nga forma e regjimit të kursit
të këmbimit. Në rastin e Shqipërisë, mallrat
e importit plotësojnë rreth 40% të kërkesës
së brendshme dhe ecuria e çmimeve të tyre
“... zbatimi i një regjimi
natyrisht që ndikon nivelin e përgjithshëm të
modern të shënjestrimit
çmimeve në ekonomi. Megjithatë, ky raport
të inflacionit në
është më i ulët se ai i vendeve të tjera Evropës
Shqipëri, aplikimi i një
Lindore e Qendrore, të cilat janë edhe më
kursi të luhatshëm
të ekspozuara ndaj përhapjes së efekteve
të këmbimit, si dhe
dezinflacioniste prej vendeve të Eurozonës
reagimi i shpejtë dhe
nga kanali i tregtisë. Nga ana tjetër, zbatimi i
i vendosur i politikës
një regjimi modern të shënjestrimit të inflacionit
monetare në Shqipëri
në Shqipëri, aplikimi i një kursi të luhatshëm
ndihmuan në përballimin
të këmbimit, si dhe reagimi i shpejtë dhe i
e presioneve
vendosur i politikës monetare në Shqipëri
dezinflacioniste me
ndihmuan në përballimin e presioneve
origjinë të huaj.”
dezinflacioniste me origjinë të huaj.
Përtej ndikimit në inflacion, normat negative të interesit në Eurozonë ,të
ardhura si përgjigje ndaj normave të ulëta të inflacionit, patën gjithashtu
disa pasoja në vendet e rajonit. Efekti i parë është padyshim pozitiv,
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për vendet si Shqipëria, të cilat dëshmojnë
një konvergjencë ciklike me Eurozonën dhe
“Normat negative të
të cilat u përballen me goditje të ngjashme
interesit në Eurozonë
negative mbi çmimet dhe mbi aktivitetin
kanë vështirësuar
ekonomik. Për aq kohë sa normat negative
vlerësimin mbi kufirin
të interesit kanë rezultuar të suksesshme në
e poshtëm të normës
parandalimin e deflacionit dhe në thellimin
bazë të interesit
e mëtejshëm të krizës në Eurozonë, ato kanë
në ekonomitë tona,
ndihmuar gjithashtu edhe bankat qendrore
apo pikën e ndarjes
të rajonit për të përmbushur mandatet e tyre
midis përdorimit
për stabilitetin e çmimeve. Më tej, vendet
të instrumenteve
e rajonit kanë përfituar edhe prej hyrjeve
standarde dhe
të kapitalit e të portofolit prej vendeve të
jostandarde të politikës
Eurozonës, të nxitura nga normat negative të
monetare.”
interesit në zonën euro dhe nga programet e
mëdha të blerjes së mjeteve financiare prej
Bankës Qendrore Evropiane.
Megjithatë, normat negative të interesit në Eurozonë kanë sjellë edhe
sfida specifike për politikën monetare në vendet e rajonit.
•

•

•

Së pari, ato kanë vështirësuar vlerësimin mbi kufirin e poshtëm të
normës bazë të interesit në ekonomitë tona, apo pikën e ndarjes
midis përdorimit të instrumenteve standarde dhe jostandarde të
politikës monetare.
Së dyti, ato kanë ndryshuar kthimet relative midis instrumenteve
financiare të denominuara në monedhë vendase e të huaj, duke
krijuar kështu si mundësi ashtu edhe sfida në përpjekjen për të
kufizuar nivelin e "euroizimit" në sistemet tona financiare.
Së treti, ato kanë ulur fitimin prej investimit të mjeteve tona të rezervës
valutore, duke prodhuar madje, në disa raste, edhe norma negative
kthimi. Ky rezultat bëhet edhe më i rëndësishëm kur, në ndryshim nga
vende të tjera, hapësira për të diversifikuar rezervën në më shumë
monedha të huaja është më e vogël. Ky aspekt na përballi me
deformime dhe sfida konkrete për sistemin tonë të rezervës së detyruar,
sidomos sa i takon modaliteteve të remunerimit të rezervës e detyruar.

Veç kësaj, sistemet tona financiare janë ndikuar nga prezenca e filialeve
të bankave të Eurozonës, të cilat u ekspozuan ndaj shtrëngimit të kuadrit
rregullator në sektorin bankar evropian. Ky shtrëngim erdhi si rezultat i
dobësive të sistemit që buruan prej krizës financiare.
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Në afat të gjatë, të gjithë duhet të përfitojmë nga një sistem bankar
evropian më i fortë, më i mirëkapitalizuar dhe më i qëndrueshëm.
Megjithatë, në afat të shkurtër, përshtatja me këtë ambient të ri rregullator
përbën një sfidë në vetvete për vendet e rajonit, për shkak të disa
faktorëve specifikë.
•
•

•

Së pari, ai ka sjellë tendenca të tkurrjes së ekspozimit ndaj vendeve
të rajonit, prej shumë bankave evropiane.
Së dyti, ai ka inkurajuar adoptimin e standardeve të reja dhe
më të shtrënguara të kreditimit në nivel grupi, të cilat shpesh nuk
reflektojnë veçantitë e secilit vend, apo treg, në të cilin operojnë
këto banka.
Së treti, kriteret e ekuivalentimit të kuadrit mbikëqyrës dhe rregullator
nuk janë përcaktuar ende, çka nënkupton se ekspozimi ndaj
vendeve të rajonit trajtohet nga rregullatorët evropianë dhe grupet
bankare evropiane me një koeficient të lartë rreziku.

Të gjithë këta faktorë ndikojnë në sjellje të ndryshme në biznes midis
filialeve të bankave të Eurozonës dhe bankave të tjera me origjinë jashtë
saj apo bankave vendase, sjellje divergjente këto që janë tepër evidente
në Shqipëri.
Të nderuar pjesëmarrës,
Konferenca që po fillojmë ka referues të rëndësishëm, të cilët jam i
bindur se do t'i diskutojnë këto tema në imtësi gjatë këtyre dy ditëve.
Jam i sigurt që ju do të ndani njohuritë tuaja të çmuara mbi këto sfida
dhe shpresoj se të gjithë do të përfitojmë nga eksperiencat e ndërsjella.
Në të njëjtën kohë kemi përpiluar edhe një program social tejet
interesant me një vizitë në Muzeun e Bankës së Shqipërisë dhe një
shëtitje në qytetin e Tiranës. Shpresoj që konferenca të jetë e vlefshme
dhe programi social interesant.
Në përmbyllje të fjalës sime hyrëse, më lini të shfrytëzoj këtë mundësi
për të drejtuar disa falënderime drejt partnerëve tanë afatgjatë dhe
bashkëorganizatorëve të konferencës.
Qeveria Zvicerane, me anë të Sekretariatit Shtetëror për Çështje
ekonomike, SECO, ka mbështetur Bankën e Shqipërisë përgjatë viteve,
falë të një numri të madh iniciativash dhe financimesh për projekte
jetësore të bashkëpunimit teknik. Në kontekstin e këtij bashkëpunimi
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intensiv dhe të suksesshëm, ato sponsorizojnë organizimin e kësaj
konference të rëndësishme.
Gjithashtu, do të doja të nënvizoja asistencën teknike tejet të vlefshme
të dhënë nga FMN-ja, e cila ka kontribuuar në rritjen e kapaciteteve
njerëzore në Bankën e Shqipërisë përgjatë viteve. Ky bashkëpunim
frytdhënës vazhdon, ashtu sikurse dëshmohet edhe prej organizimit të
kësaj konference apo prej përpilimit të disa prej prezantimeve tona.
Kështu, më lini të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për Ambasadorin
Graf dhe për zotin Miguel Savastanon, Zëvendësdrejtor i Departamentit
të Tregjeve Monetare dhe Kapitale në FMN.
Të nderuar pjesëmarrës,
Është një nder për mua t'ju mirëpres të gjithëve në Tiranë.
Ju faleminderit!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË
KONFERENCËN E PARË TË MUZEUT TË BANKËS
SË SHQIPËRISË "PARAJA DHE BANKINGU NË
SHQIPËRI, NGA ANTIKITETI NË DITËT TONA"
- 14 qershor 2017 -

I nderuar Prof. Picard,
Të nderuar akademikë, profesorë dhe kërkues shkencorë!
Të nderuar pjesëmarrës!
Është kënaqësi e veçantë të hap punimet e
Konferencës së Parë të Muzeut të Bankës
së Shqipërisë dhe t'i uroj mirëseardhjen të
gjithë të pranishmëve në sallë.
Takimin e sotëm e konsideroj një rast të
veçantë, i cili mbledh së bashku studiues,
akademikë dhe ekspertë të muzeve të
bankave qendrore e monedhës, me qëllim
krijimin e një ure të re komunikimi dhe
bashkëpunimi, që do të na ndihmojë në
zhvillimin e mëtejshëm të punës së Muzeut.

“Kjo konferencë mbledh
së bashku studiues,
akademikë dhe ekspertë
të muzeve të bankave
qendrore e monedhës,
me qëllim krijimin e një
ure të re komunikimi
dhe bashkëpunimi, që
do të na ndihmojë në
zhvillimin e mëtejshëm
të punës së Muzeut.”

Në përvojën tonë të shkurtër në fushën e administrimit të muzeve,
kemi mësuar se bashkëpunimi me institucione të tjera që administrojnë
objekte të trashëgimisë kulturore, si dhe me shkencëtarët e ekspertët që i
studiojnë, ruajnë dhe tregojnë historinë e tyre, është mjaft i suksesshëm.
Kështu, falë dhe mbështetjes së Ministrisë së Kulturës, Qendrës së
Studimeve Albanologjike dhe Institutit të Arkeologjisë, ne kemi sot
Muzeun e Bankës së Shqipërisë, koleksioni i të cilit prezanton objekte
unikale dhe mbresëlënëse.
Puna sistematike e arkeologëve tanë të nderuar, si dhe ajo e punonjësve
të bankës qendrore ndër vite, bëri të mundur që ky muze të prezantojë
historinë e parasë shqiptare, duke nisur me ekzemplarë të disa prej
sëpatave të Thesarit të Torovicës, monedhat e para të prera në Dyrrahun
antik, dhe duke vijuar me ato të qarkulluara gjatë të gjitha periudhave
historike të vendit, deri në ditët e sotme.
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Në më shumë se 30 vitrinat e Muzeut tonë dhe 5 dhomat e tij edukative,
jemi përpjekur të tregojmë në mënyrë interaktive historinë e lashtë të
parasë. Ekspozita e përhershme e katit të parë, prezanton koleksione
nga monedhat e sistemeve monetare që kanë ekzistuar në territoret e
vendit tonë në këto dy mijë vjet. Ato janë pjesë e koleksionit numizmatik të
Bankës së Shqipërisë dhe Institutit të Arkeologjisë, dhe janë përzgjedhur
e studiuar me një kujdes të veçantë, përmes një bashkëpunimi të gjatë
me arkeologë, numizmatë, historianë e etnologë të mirënjohur të vendit,
të cilët janë sot të pranishëm dhe gjej rastin t'i falënderoj për kontributin
e tyre shkencor.
Por muzeu ynë nuk është vetëm një muze monedhe, ai është Muzeu
i Bankës Qendrore, objektiv thelbësor i së cilës është edhe edukimi
financiar. Publiku duhet të informohet që të ndërmarrë veprime të drejta
dhe të shëndosha financiare, të cilat gjithashtu kontribuojnë në stabilitetin
financiar të një vendi. Për këtë arsye, kati i dytë i Muzeut përfaqëson
një qendër informacioni, ku përmes aktivitetesh, botimesh edukative,
leksionesh, filmash dhe aplikacionesh, vizitorët, pavarësisht moshës së
tyre, informohen mbi produktet dhe sistemin financiar.
Të nderuar pjesëmarrës,
Historia e parasë shkon shumë larg në kohë dhe zhvillimet e saj lidhen
ngushtësisht me popujt që e kanë prodhuar atë. Roli i saj nuk mbaron
tek funksionet ekonomike. Ajo është gjithashtu një dëshmi historike e
vendit që e ka prerë apo emetuar atë, si dhe tregon për krizat dhe
vështirësitë ekonomike, periudhat e paqes e
prosperitetit, sukseset dhe padrejtësitë.
“Roli i parasë nuk
mbaron tek funksionet
Në këtë kuadër, vendosëm që Konferenca e
ekonomike. Ajo është
Parë e Muzeut t'i dedikohet dy tematikave, që
gjithashtu një dëshmi
gjykojmë se përbëjnë thelbin e ekspozitave
historike e vendit
dhe aktivitetit të tij edukues:
që e ka prerë apo
emetuar atë, si dhe
1.
Gjetjet, studimet dhe diskutimet
tregon për krizat dhe
në fushat e prodhimit dhe qarkullimit
vështirësitë ekonomike,
monetar, historisë ekonomike dhe bankare
periudhat e paqes e
të vendit tonë dhe trevave historike të tij, të
prosperitetit, sukseset
cilat kontribuojnë në mirinterpretimin dhe
dhe padrejtësitë.”
përditësimin e informacionit, që koleksionet
dhe Muzeu i përcjellin vizitorëve.
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2.

Roli edukues i muzeve të bankave qendrore në njohjen e historisë
së parasë, bankingut dhe rritjes së kulturës financiare nëpërmjet
ekspozitave, edukimit dhe inovacionit. Përmes kësaj tematike,
synojmë të mbledhim bashkë ekspertë të bankave qendrore
të huaja, prej të cilëve do të mund të dëgjojmë këndvështrime
të ndryshme mbi administrimin e muzeve të bankave qendrore,
koleksioneve dhe aktiviteteve edukuese.

Mund të them se konferenca e sotme shërben për të theksuar se Banka
e Shqipërisë është e angazhuar seriozisht edhe në profilin kërkimor e
atë edukues. Ne jemi mjaft të interesuar të rrisim bashkëpunimin me
studiuesit, akademikët, muzetë e ngjashëm, si dhe me institucionet e
specializuara në kërkimet ekonomike, historike dhe të trashëgimisë
kulturore.
Këto lloj bashkëpunimesh nuk janë vetëm një mundësi e shkëlqyer
që punonjësit e Bankës së Shqipërisë të përfitojnë nga aftësitë dhe
ekspertiza shumë e nevojshme për muzeun tonë, por edhe një mundësi
shumë e mirë për ngritjen e bashkëpunimeve të reja mbi kërkimin në
fushat e lartpërmendura.
Në mënyrë që të inkurajojmë dhe mbështesim marrëdhënie të mëtejshme,
jemi angazhuar që konferencën e Muzeut ta kthejmë në një traditë
vjetore. Gjithashtu, për vitin 2017, Muzeu i Bankës së Shqipërisë do
të organizojë një cikël leksionesh të quajtura "Netët e Muzeut", të cilat
do të trajtojnë tematika të numizmatikës, historisë bankare, ekonomike,
edukimit financiar, por edhe të disiplinave të tjera si: filatelia, arti dhe
arkitektura. Me këto projekte synojmë të zhvillojmë një tjetër fushë të
muzeut tonë, e cila nuk përqendrohet tek objektet, por te zhvillimet
shoqërore.
Të nderuar pjesëmarrës,
Konferenca e Parë e Muzeut të Bankës së Shqipërisë përkon me
25-vjetorin e krijimit të bankës qendrore moderne të Republikës së
Shqipërisë, si dhe krijimin e një sistemi bankar dynivelor.
Gjatë këtyre 25 viteve, Banka e Shqipërisë i ka shërbyer ashtu si duhet
zhvillimit ekonomik dhe financiar të vendit, duke mbështetur në mënyrë të
suksesshme zhvillimin e një sistemi financiar eficient dhe të qëndrueshëm.
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“Banka e Shqipërisë do
të vazhdojë të jetë një
institucion me objektiva
ambiciozë në fushën e
integrimit evropian dhe
përafrimit me Bankën
Qendrore Evropiane
dhe nga sot, ajo do të
ketë edhe një sfidë të
re: atë të hapjes ndaj
publikut.”

Ajo do të vazhdojë të jetë një institucion me
objektiva ambiciozë në fushën e integrimit
evropian dhe përafrimit me Bankën
Qendrore Evropiane dhe nga sot ajo do të
ketë edhe një sfidë të re: atë të hapjes ndaj
publikut, jo vetëm për të qartësuar objektivat
e saj parësorë, por edhe për të kontribuuar
në njohjen prej tij të historisë së parasë, artit
dhe traditës që ajo përfaqëson.
Ne do të punojmë fort që çdo i interesuar,
brenda dhe jashtë vendit, të gjejë në këtë
ambient të Bankës tonë, një copëz histori
të bankingut, parasë, të njerëzve që i janë
dedikuar asaj.

Jam i sigurt që shumë shpejt, Muzeu i Bankës së Shqipërisë do të jetë një
vend ku vihet për të shijuar një ekspozitë dhe ku shkëmbehen mendime
e ide për bankën dhe paranë.
Në përfundim, dëshiroj t'ju falënderoj për pjesëmarrjen dhe kontributin
tuaj në mbarëvajtjen e konferencës, si dhe t'ju uroj punime të mbara
gjatë këtyre dy ditëve.
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FJALA E GUVERNATORIT TË BANKËS
SË SHQIPËRISË, Z. GENT SEJKO NË
SAMITIN E VENDEVE TË RAJONIT TË
MBAJTUR NË BECIC, MAL I ZI
- 16 qershor 2017 -

Politika monetare e vendeve të rajonit midis Rezervës Federale dhe
Bankës Qendrore Evropiane
I nderuar z. Kryetar,
Të nderuar kolegë,
Do të doja së pari të falënderoja organizatorët për ftesën. Si zakonisht,
për mua shkëmbimi i mendimeve dhe sfidave të përbashkëta midis
kolegëve është një gjë shumë e dobishme.
Titulli i panelit sugjeron se qëndrimi i politikës sonë monetare formësohet,
disi, nga qëndrimi i politikës monetare që ndjek Fed-i dhe BQE-ja.
Ndonëse larg të qenit një tablo e plotë, kjo është e vërtetë deri diku.
Grafik 22. Normat bazë të interesit të disa bankave qendrore
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Burimi: Bankat qendrore (BQE, Fed, BJ dhe BA).

Politika monetare e ndjekur nga këto dy banka qendrore është shumë e
rëndësishme për ne. Ato kanë ndikim mbi kushtet e jashtme dhe mund
të diktojnë drejtimin, shpejtësinë dhe çmimin e flukseve financiare. Më
tej, për vendet me një sistem financiar të dollarizuar apo euroizuar,
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“Banka e Shqipërisë
ka ndjekur një
politikë monetare
ekspansioniste,
e cila është
mbështetur dhe
lehtësuar nga
qëndrimi i politikës
monetare të
BQE-së.”

ato mund të kenë ndikim edhe në kredinë e
brendshme, kushtet financiare, bilancet dhe
kursin e këmbimit.
Kjo na sjell te pyetjet e mëposhtme: Cili është
vendi i politikës sonë monetare në situatën
aktuale? Cilat janë sfidat me të cilat përballemi?
Si do të reagojmë ndaj lëvizjeve në këto politika
monetare të jashtme? Jam i sigurt se këto çështje
do të trajtohen gjerësisht gjatë aktivitetit.

Tani, më lejoni të vë në dukje disa aspekte
lidhur me politikën monetare të Bankës së Shqipërisë, përkundër asaj të
ndjekur nga BQE-ja apo Fed-i.
“Megjithatë,
ndryshe nga Fed-i
dhe BQE-ja, dhe në
linjë edhe me banka
të tjera qendrore në
rajon, ne nuk kemi
aktivizuar instrumente
jokonvencionale të
politikës monetare.”

•
•
•

Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë
monetare ekspansioniste, e cila është
mbështetur dhe lehtësuar nga qëndrimi i
politikës monetare të BQE-së.
Gjatë katër viteve të fundit, Banka e Shqipërisë
është angazhuar gjerësisht në një politikë
monetare lehtësuese. Në praninë e zhvillimeve
të dobëta ciklike dhe presioneve të ulëta
inflacioniste, ne e kemi ulur normën bazë në
nivelin më të ulët historik, 1.25%. Më tej:

kemi rritur injektimet e likuiditetit në sistemin bankar;
kemi miratuar norma negative për rezervën e detyruar në euro, në
linjë me politikën e normave negative për depozitat në Eurozonë;
jemi angazhuar për komunikim të qartë dhe transparent, lidhur me
kahun e pritshëm të politikës monetare, duke shprehur preferencën
tonë për politikë lehtësuese, në linjë me objektivin tonë për
inflacionin.

Megjithatë, ndryshe nga Fed-i dhe BQE-ja, dhe në linjë edhe me
banka të tjera qendrore në rajon, ne nuk kemi aktivizuar instrumente
jokonvencionale të politikës monetare.
Kjo për arsye se lehtësimi i politikës monetare nga ana e BQE-së ka
lehtësuar zbatimin e politikës sonë monetare:

- 96 -

KAPITULLI IV - Fjalime dhe prezantime në konferenca

•
•

nga njëra anë, çmimi më i ulët për euron ndihmoi në uljen e kostove
për kreditë në monedhë të huaj;
nga ana tjetër, norma e ulët bazë nga BQE-ja na ka mundësuar
ta ulim normën tonë bazë pa u shqetësuar për zhvlerësimin e kursit
të këmbimit apo probleme të stabilitetit financiar. Kjo është shumë
e rëndësishme, duke pasur parasysh se rreth 40% e kredive në
monedhë të huaj janë të pambrojtura.
Grafik 23. Ecuria e kredisë së pambrojtur në valutë
50.2%

50.1%
47.9%

46.5%

47.5%

46.1%

46.9%
45.6%

06/16

44.4%

45.3%

12/16

44.1%

09/16

44.1%

03/16

12/15

09/15

06/15

03/15

12/14

09/14

06/14

03/14

12/13

190 50.8%
185
180
175
170
165
160
155
150
145
140

51%
50%
49%
48%
47%
46%
45%
44%
43%
42%
41%
40%

Kredia e pambrojtur në valutë (mld lekë)
Raporti "kredi e pambrojtur ndaj tepricës së kredisë në valutë" (djathtas)
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në këtë pikë, do të doja të shfrytëzoja rastin të shtoja se, për trajtimin
e nivelit të lartë të ekspozimit në euro në sistemin tonë financiar, Banka
e Shqipërisë, së bashku me autoritete të tjera, kanë hartuar një plan për
uljen e nivelit të euroizimit në ekonominë e vendit.
Gjithsesi, duke iu rikthyer temës sonë, politika monetare lehtësuese që
kemi ndjekur ka qenë thelbësore për të mbështetur rritjen dhe inflacionin.
Politika lehtësuese monetare ka qenë e suksesshme për lehtësimin e
kushteve financiare dhe mbështetjen e rritjes së konsumit dhe investimeve:
•
•
•
•

kostot e kreditimit janë ulur me rreth 400-500 pikë bazë;
primet e rrezikut të likuiditetit në sistem janë ulur ndjeshëm;
kurba e interesave të obligacioneve qeveritare është sheshuar disi;
rritja e kreditimit po gjallërohet, e mbështetur më së shumti nga
kreditimi në monedhën vendase.

- 97 -

KAPITULLI IV - Fjalime dhe prezantime në konferenca

Për ta përmbledhur, nga këndvështrimi makroekonomik:
•
•

aktiviteti ekonomik po forcohet dhe jemi në rrugën e duhur për
përmbushjen e objektivit të inflacionit, brenda horizontit kohor
përkatës;
sistemi ynë financiar mbetet likuid, i mirëkapitalizuar dhe raportet
e fitimit janë pozitive.
“Fed-i dhe BQE-ja po
ndjekin qëndrime paksa
të ndryshme në politikën
tyre. Kjo na sjell në
përfundimin se ka efekte
zinxhir të mundshme
ndërkombëtare nga këto
politika divergjente, për
ekonomitë e vogla e të
hapura.”

Megjithatë, zhvillimet e jashtme duket se do
të bëhen më komplekse.
Fed-i dhe BQE-ja po ndjekin qëndrime
paksa të ndryshme në politikën tyre.
Gjatë viteve të fundit, Fed-i dhe BQE-ja
kanë ndjekur qëndrime paksa të ndryshme
në politikën tyre.

Fed-i duket të jetë në anën e shtrëngimit.
Ai e rriti normën bazë në vitet 2016 dhe
2017, pas dy vjetësh të reduktimit të programit të lehtësimit sasior. Në
të njëjtën kohë, orientimi për kahun e pritshëm të politikës monetare
sugjeron shtrëngim të saj në të ardhmen e afërt.
Ndërkohë, BQE-ja po përballet me kushte të ndryshme ekonomike,
përfshirë rritje më të ngadaltë, inflacion më të ulët dhe pasiguri më të
madhe ekonomike dhe politike. Si rrjedhojë, BQE-ja do ta ruajë politikën
monetare lehtësuese për një kohë më të gjatë. Orientimi për kahun e
pritshëm të politikës monetare sugjeron se ky qëndrim do të vijojë të
paktën përgjatë vitit aktual.
Kjo na sjell në përfundimin se ka efekte zinxhir të mundshme
ndërkombëtare nga këto politika divergjente, për ekonomitë e vogla e
të hapura.
Si rrjedhojë e globalizimit financiar, politika monetare në ekonomitë
e mëdha e të zhvilluara ka ndikime zinxhir me rëndësi domethënëse
në ekonominë globale. Po ashtu, ndryshimet në pritshmëritë e tregut
për kursin e ardhshëm të politikave të tyre kanë ndikim të lartë në
luhatshmërinë e tregut financiar.
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Më tej, ekonomitë e rajonit janë ekonomi të vogla e të hapura, dhe
Eurozona është partneri i tyre tregtar dhe ekonomik. Gjithashtu, sistemet
bankare në vendet tona mbizotërohen nga grupe bankare me seli në BE.
Ndaj, ndonëse vendimet e politikës monetare të Fed-it dhe BQE-së kanë
ndikim në ekonomitë dhe sistemet financiare vendase, ato mund të kenë
efekte me vonesë, po ndoshta më të gjata në kohë, mbi ekonomitë tona.
Në varësi të intensitetit, kanali i tregtisë dhe ai i bankingut mund të kenë
ndikim mbi qëndrimin apo vendimet e politikës sonë monetare.
Duke pasur parasysh ekspozimin tonë në dollarë dhe në euro, qëndrimi
i politikës monetare të BQE-së është më me rëndësi për ekonominë tonë.
Me fjalë të tjera, ai ka një ndikim më të fortë dhe më të drejtpërdrejtë
mbi kushtet monetare dhe sistemin tonë financiar.
Më lejoni të marr si shembull Shqipërinë, ku vendet e BE-së janë partnerët
e saj kryesorë tregtarë.
•
•
•
•

Rreth tre të katërtat e tregtisë sonë kryhet me vendet e Eurozonës;
Mbi 60% e IHD-ve vijnë nga BE-ja.
Euroja është monedha kryesore e huaj në sistemin tonë financiar
- më shumë se 4/5 e aktiveve dhe pasiveve në monedhë të huaj
janë në euro.
Më tej, studimet tregojnë se një shportë efektive e monedhave në
Shqipëri do të përbëhej nga rreth 75-80% në euro dhe pjesa tjetër
në dollarë apo monedha të lidhura me të.

Të gjithë këta tregues do të thonë se ne
jemi shumë më të ekspozuar në qëndrimin
e politikës në zonën euro, ndërsa qëndrimi
i politikave të Fed-it ka vetëm ndikim të
tërthortë.

“Të gjithë këta tregues
do të thonë se ne jemi
shumë më të ekspozuar
në qëndrimin e politikës
në zonën euro, ndërsa
qëndrimi i politikave të
Fed-it ka vetëm ndikim
të tërthortë.”

Në këtë pikë, një shtrëngim i presupozuar i
politikës monetare të BQE-së:
•
do të rriste kostot e huadhënies në
monedhë të huaj në ekonominë tonë,
domethënë, shtrëngim i kushteve
financiare;
•
nëse nuk ndiqet nga politika jonë monetare, do të shkaktonte
kapërcime të brendshme të portofolit dhe presione zhvlerësimi për
kursin e këmbimit;
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•

nuk do të rezultonte në flukse dalëse të mëdha të kapitalit,
pasi ne nuk përfituam shumë flukse hyrëse kapitali nga politika
jashtëzakonisht ekspansioniste e ndjekur nga BQE-ja.

Nga ana tjetër, shtrëngimi i politikës monetare nga Fed-i nuk do ta prekte
Shqipërinë drejtpërdrejt, përveç ndikimeve të zakonshme negative mbi
çmimet e karburantit dhe të lëndëve të para.
Megjithatë, duhet të them se politika jonë monetare do të përfitonte
nga një qëndrim i parashikueshëm i politikës monetare të BQE-së në të
ardhmen e afërt.
Një qëndrim i parashikueshëm i politikës monetare në Eurozonë do
të përmirësonte efektshmërinë e politikës sonë monetare. Një diferencë
më e gjerë e normave të interesit mund të çojë në presione vlerësimi
në kursin e këmbimit, dhe kjo mund dhe do të merret në konsideratë në
analizat dhe veprimet tona të politikës monetare.
Në përfundim, më lejoni të bëj një përmbledhje.
•
Shqipëria mbetet më shumë e ekspozuar ndaj politikave të BQE-së
se sa ndaj Fed-it.
•
Politikat tona monetare ekspansioniste janë lehtësuar ndjeshëm
nga qëndrimi i politikës së BQE-së dhe Fed-it.
•
Stabiliteti relativ i politikës monetare të Fed-it dhe BQE-së na ka
ndihmuar të reduktojmë luhatshmërinë në tregjet tona vendase.
•
Megjithatë, çdo shtrëngim nga këto banka do të përfaqësonte
shtrëngim të kushteve financiare në vendet tona.
•
Politika jonë monetare do të përfitonte nga Fed-i dhe BQE-ja, duke
mbajtur parasysh se nuk do të na paraqesin ndonjë surprizë!
Faleminderit!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË
KONFERENCËN E ORGANIZUAR
NGA BANKA QENDRORE E BOSNJE
HERCEGOVINËS
- 22 shtator 2017 -

Sfidat e reja të bankave qendrore gjatë procesit të integrimit në
Bashkimin Evropian
E nderuar zj. Kryetare,
Të nderuar Kolegë,
Të nderuar pjesëmarrës,
Është kënaqësi për mua të marr pjesë në këtë konferencë dhe, në të
njëjtën kohë, më duket me vend që një prej temave që ajo trajton ka
të bëjë me sfidat me të cilat përballen bankat qendrore të rajonit në
procesin e konvergjencës. Si gjithmonë, shkëmbimi i mendimeve mes
kolegëve përbën interes.
Prezantimin tim e kam organizuar mbështetur në tri shtylla kryesore.
Në fillim, do të paraqes një përmbledhje të pozicionit tonë aktual në
procesin e konvergjencës me BE-në. Më pas, do të ndalem te disa prej
mësimeve që kemi nxjerrë deri tani. Në fund, do të përpiqem të trajtoj
disa prej sfidave që mendoj se janë me rëndësi për të ardhmen.
1. RAJONI I EJL-SË DHE PROCESI I KONVERGJENCËS ME BE-NË
E ardhmja politike dhe ekonomike e rajonit të EJL-së është ngushtësisht e
lidhur me procesin në vazhdim të integrimit evropian. Afërsia e rajonit
me BE-në, një treg më i madh dhe më i begatë, si dhe vlerat themelore
të vetë BE-së, e bëjnë procesin e konvergjencës dhe të integrimit një
angazhim afatgjatë që duhet ndërmarrë patjetër. Nga ana tjetër,
integrimi në BE ndikon mbi formën e modeleve të politikave dhe shërben
si ankorë për reformat tona madhore politike dhe ekonomike.
Procesi i konvergjencës në rajonin e EJL-së mund të ndahet në dy periudha.
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Para krizës ekonomike dhe financiare të vitit 2008, konvergjenca ruante
një trajektore të shëndetshme rritëse, dhe vendet e rajonit po përparonin
në mënyrë progresive drejt BE-së. Pas vitit 2008, normat e rritjes në
rajon u moderuan dhe rajoni i EJL-së nuk arriti të ruante një ritëm të
qëndrueshëm konvergjence. Aktualisht, të ardhurat mesatare për frymë
në rajon janë sa 35% të mesatares së BE-së, çka çon në përfundimin se
do të duhet një kohë relativisht e gjatë që EJL-ja të konvergojë plotësisht
me mesataren e BE-së. Në këtë pikë, është e qartë se duhet bërë diçka.
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Nëse kthehemi pas, kriza ekonomike dhe financiare e vitit 2008, ndërsa
nga njëra anë tronditi themelet e disa prej ekonomive më të mëdha e
të zhvilluara të globit, nga ana tjetër luajti një rol kyç në ekspozimin e
dobësive dhe nevojës për një rishikim sistemit të strukturave ekonomike të
vendeve të EJL-së. Themelet, mbi të cilat ishte ngritur rritja në rajon para
krizës, rezultuan të jenë të paqëndrueshme.
Për fat të mirë, në përcaktimin e kursit të politikës sonë në të ardhmen,
ne mund të shohim pas dhe t'u referohemi disa prej mësimeve që kemi
nxjerrë nga e shkuara.
2. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI MËSIMET E NXJERRA DERI TANI
Procesi i konvergjencës ka qenë sa i vështirë edhe sfidues dhe do të
doja të ndalesha në disa prej mësimeve që kemi nxjerrë.
Së pari, rrugëtimi drejt anëtarësimit kalon nëpër një rrugë të gjatë dhe të
vështirë që kërkon ndërtimin e institucioneve, ristrukturimin ekonomik dhe
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disiplinë të politikave. Ky rrugëtim duhet
t'i përgatisë ekonomitë tona në aspektin
strukturor, në mënyrë që ato të jenë
në gjendje t'u rezistojnë presioneve të
konkurrencës brenda tregut të BE-së,
si dhe të sjellin një shkallë sinkronizimi
për të shmangur goditjet asimetrike.
Progresi në secilën prej këtyre fushave
është i vështirë në vetvete. Megjithatë,
një gjë që shpesh kalon pa i kushtuar
vëmendje është se vetëm një plan i
bashkërenduar, që do t'i trajtonte të tria
fushat, do të sillte sukses.

“Rrugëtimi drejt anëtarësimit
kalon nëpër një rrugë të gjatë
dhe të vështirë që kërkon
ndërtimin e institucioneve,
ristrukturimin ekonomik dhe
disiplinë të politikave. Ky
rrugëtim duhet t'i përgatisë
ekonomitë tona në aspektin
strukturor, që ato të jenë
në gjendje t'u rezistojnë
presioneve të konkurrencës
brenda tregut të BE-së dhe të
sjellin një shkallë sinkronizimi
për të shmangur goditjet
asimetrike.”

Së dyti, reformat ekonomike shpesh
kanë kosto afatshkurtra. Politika të
orientuara drejt stabilitetit zakonisht
krijojnë kushte për thirrje populiste dritëshkurtra, sepse të ndërtosh
institucione moderne do të thotë të luftosh rutinën dhe, ndonjëherë, të
përballesh me disa interesa. Të gjitha këto krijojnë pakënaqësi dhe
mosdakordësi. Megjithatë, për sa kohë që shoqëritë tona mbeten të
angazhuara për integrimin në BE, kjo është një rrugë e gjatë nëpër të
cilën duhet të ecim. Megjithatë, si politikëbërës, ne nuk duhet ta marrim
të mirëqenë durimin e BE-së. Ne duhet të jemi jo vetëm të vendosur në
veprimet tona, por edhe të ndershëm dhe transparentë për rezultatet e
tyre. Në fund, duhet të jemi të kujdesshëm që të shpjegojmë humbjet
dhe përfitimet e politikave dhe të kemi pritshmëri realiste në lidhje me një
kuadër kohor të besueshëm për anëtarësimin.
Kjo na çon në pikën e tretë. BE-ja mbetet - për momentin - një shënjestër
e lëvizshme, për sa u takon dinamikave të politikës së brendshme
dhe reformave strukturore në vijimësi, të cilat janë forcuar më tej pas
krizës. Si të tilla, disa prej modeleve politike të së djeshmes duket të
jenë përmbysur, ndërsa qëllime dhe angazhime të reja priren të shfaqen
gradualisht. Ne duhet të jemi sa të vëmendshëm ndaj këtyre prirjeve të
reja edhe fleksibël në trajtimin e tyre.
Së fundi, dhe duke folur pak më teknikisht, dinamikat e krizës në rajon
dhe ndikimet që pasuan duhet të na sinjalizojnë për nevojën për një
vështrim analitik më nga afër të stabilitetit ekonomik. Është e qartë se
objektivat për stabilitetin e çmimeve apo të kursit të këmbimit duhet të
plotësohen nga mandati i stabilitetit financiar. Më tej, duhet të jemi të
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vëmendshëm ndaj çdo zhbalancimi të jashtëm apo i brendshëm, dhe të
testojmë vazhdimisht qëndrueshmërinë e ekonomive tona ndaj skenarëve
të mundshëm të pafavorshëm.
Në përmbledhje të kësaj pike, do të doja të vija në dukje se ndërsa ne
- si politikëbërës - kemi mësuar shumë nga e kaluara, e ardhmja mbetet
mjaft e vështirë dhe e pasigurt.
Thënë këtë, më lejoni të kaloj në çështjen tjetër: cilat janë sfidat që
bankat qendrore perceptojnë si të rëndësishme për të ardhmen?
3. SFIDAT E REJA TË BANKAVE QENDRORE GJATË PROCESIT TË
INTEGRIMIT NË BASHKIMIN EVROPIAN
Në përputhje me germën dhe frymën e legjislacionit të BE-së, si autoritete
monetare, bankat qendrore kanë për detyrë të japin një kontribut madhor
në procesin e konvergjencës. Tri prej kritereve të konvergjencës së BE-së
janë nën autoritetin e drejtpërdrejtë apo të tërthortë të bankave qendrore.
Për sa u takon vlerave nominale të përcaktuara nga Kriteret e Mastrihtit,
Shqipëria përmbush 3 nga 5 prej tyre, konkretisht:
•
•
•

stabiliteti i çmimeve, ku norma e inflacionit është më e ulët se 1.5
pikë përqindje mbi mesataren e tre ekonomive me ecurinë më të
mirë në BE;
stabiliteti i kursit të këmbimit, ku monedha vendase është relativisht e
qëndrueshme, madje në një trend vlerësimi përkundrejt euros në dy
vjetët e fundit;
deficite të ulëta buxhetore, ku deficiti buxhetor ka qenë nën 3% të
tavanit të PBB-së për dy vjet rresht.

Dy kriteret që nuk kemi përmbushur ende janë qëndrueshmëria e
konvergjencës, ose norma e interesit afatgjatë për titujt e qeverisë, dhe
qëndrueshmëria e financave publike, ose niveli relativisht i lartë i borxhit
publik. Mbështetur te prirjet aktuale, jam i bindur se do të jemi në gjendje
t'i arrijmë ato brenda një kuadri të arsyeshëm kohor.
Mendoj se kuadri ynë i politikës monetare, i mbështetur në regjimin e kursit
të luhatshëm të këmbimit dhe të inflacionit të shënjestruar është solid dhe i
zhvilluar mjaftueshëm për t'i lejuar ekonomisë shqiptare të arrijë objektivat
e konvergjencës brenda dekadës tjetër. Nga këndvështrimi institucional,
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besoj se Shqipëria ka zgjedhur regjimin e
duhur të politikave. Përveç përvojave tona
pozitive në të shkuarën, duket se ato janë
edhe në përputhje me udhëzimet e BEsë. Sipas Komisionit Evropian, ndonëse
nuk ka një kuadër të vetëm miks politikash
që të përshtatet në çdo kontekst, rruga e
parapëlqyer e tyre për anëtarësim në BE do
të ishte ajo që ndërthur një regjim me kurs të
luhatshëm këmbimi me një politikë monetare
të pavarur, që ka për objektiv stabilitetin e
çmimeve. Më tej, rregulli fiskal i prezantuar
së fundmi duhet ta forcojë qëndrueshmërinë
fiskale dhe të ndihmojë në uljen e primeve
të rrezikut në tregjet financiare.

“Kuadri ynë i politikës
monetare, i mbështetur
në regjimin e kursit të
luhatshëm të këmbimit
dhe të inflacionit të
shënjestruar është
solid dhe i zhvilluar
mjaftueshëm për t'i lejuar
ekonomisë shqiptare
të arrijë objektivat e
konvergjencës brenda
dekadës tjetër.”

Megjithatë, kufizimi i rolit të bankave qendrore në procesin e
konvergjencës nuk duhet të jetë një qasje që të rekomandohet. Si
rregullator dhe mbikëqyrës të sistemit bankar në të gjithë rajonin, ato
kanë një rol madhor në zbatimin e agjendës për reforma strukturore. Për
këtë arsye, besoj se banka qendrore duhet të angazhohet në mënyrë të
qartë në tri fushat e mëposhtme.
Zhvillimi i sektorit financiar. Një treg i shëndetshëm dhe eficient financiar
është një parakusht i domosdoshëm për rritje të lartë dhe të qëndrueshme
afatgjatë. Bankat qendrore në rajon janë angazhuar në nxitjen e rritjes
së kreditimit, nëpërmjet politikave lehtësuese dhe reduktimit të pengesave
ligjore dhe institucionale, duke synuar përmirësimin e kredive me
probleme. Megjithatë, ato mundet dhe duhet të iniciojnë rritje, eficiencë
dhe qëndrueshmëri, duke forcuar reformat strukturore për tregjet financiare:
-

Në lidhje me thellimin e tregjeve financiare, duhet bërë ende më
shumë për zhvillimin e tregjeve të kapitalit. Ky është një burim i
pashfrytëzuar, që do të siguronte një burim alternativ dhe eficient
për investime financimi. Për momentin, vendet e EJL-së mbeten
shumë prapa standardeve të BE-së në këtë aspekt.

-

Në lidhje me rritjen e qëndrueshmërisë së tyre, duhet: (i) të
përpiqemi për harmonizimin e të gjitha standardeve rregullatore
vendase financiare me ato të zbatuara nga bankat qendrore;
(ii) të zhvillojmë më tej dhe të përmirësojmë rrjetat e sigurisë, të
tilla si mekanizmat për ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka,
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të prezantuara së fundmi në Bankën e Shqipërisë; dhe (iii) të
përpiqemi të zbatojmë praktika të shëndetshme administrimi në
të gjitha institucionet financiare. Përmbushja e të gjitha këtyre
detyrave nuk është ekskluzivisht në duart e bankave qendrore, por
ato mund të bëhen katalizatore të ndryshimit.
Përshpejtim i përpjekjeve për konvergjencë. Besoj se bankat qendrore
duhet të marrin përgjegjësi të plotë për të çuar përpara procesin e
konvergjencës në fushat e mëposhtme.
-

Konvergjencë rregullatore. Bankat qendrore në rajon mund të jenë
më ambicioze në përpjekjet e tyre për të harmonizuar rregullimin
e sistemit bankar dhe praktikat e tyre mbikëqyrëse me ato të BEsë. Ndonëse një harmonizim i plotë mund të jetë jorealist, madje
kundërproduktiv, ne duhet të përpiqemi të minimizojmë distancën
tonë nga standardet e BE-së.

-

Konvergjencë institucionale. Bankat qendrore nevojitet të
përshtaten me kërkesat e BE-së. Për këtë, ne duhet të përpiqemi
vazhdimisht të rrisim profesionalizmin, të përmirësojmë kapacitetet
analitike dhe politikëbërëse, si dhe të forcojmë aftësitë tona për
zbatimin e politikave. Thënë me pak fjalë, ne duhet që gjithmonë
ta pozicionojmë veten në linjë me standardet e BE-së.

Forcimi i bashkëpunimit rajonal. Komisioni Evropian e ka përcaktuar
bashkëpunimin rajonal si një parakusht për vendet e Ballkanit Perëndimor
për anëtarësim në BE. Marrëveshja e Tregtisë së Lirë ekziston tashmë,
duke i ndihmuar disi ekonomitë tona lokale të përgatiten për presionet
e tregut të vetëm evropian. Në afat të mesëm, bizneset do të përfitojnë
nga konkurrenca e huaj, duke i nxitur këta të reformohen dhe të rrisin
eficiencën. Megjithatë, tregjet rajonale mund të përfitonin nga integrimi
i mëtejshëm. Aksesi në tregje më të mëdha sjell edhe rreziqe më të
mëdha, sikurse edhe krijon mundësi më të mëdha, duke ndërtuar një
klimë pozitive investimi për aktorë lokalë dhe globalë. Procesi i Berlinit
(dhe Samiti i Triestes pjesë e tij), në veprim tashmë, ka treguar se vendet
mund të punojnë së bashku për krijimin e një klime më të mirë biznesi. Jam
besimplotë se ky proces do të vijojë, dhe rajoni do të gëzojë progresin e
bërë në shumë drejtime, duke e sjellë anëtarësimin në tregun e përbashkët
më afër për rajonin, si një i tërë. Si politikëbërës, ne duhet ta nxisim këtë
proces, duke rritur bashkëpunimin dhe bashkërendimin midis nesh.
Faleminderit!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË
KONFERENCËN E 7-TË TË BANKËS QENDRORE
EVROPIANE PËR VENDET E EVROPËS
QENDRORE LINDORE DHE JUGLINDORE
- 6 tetor 2017 -

Të nderuar pjesëmarrës,
Është kënaqësi për mua që marr pjesë në këtë konferencë, dhe të
diskutoj për rolin e institucioneve tona në procesin e konvergjencës në
BE, një çështje që është shumë aktuale. Besoj se shkëmbimi i njohurive
dhe i përvojave tona në këtë fushë do të sillte përfitime për të gjithë ne.
Mendimet e mia do t'i shtjelloj të ndara në tri dimensione kryesore. Në
fillim, do të vë në dukje disa prej sfidave me të cilat po përballet procesi
i konvergjencës i EJL-të, nga këndvështrimi i Bankës së Shqipërisë. Më
pas, do të përshkruaj shkurtimisht pozicionimin e Shqipërisë përgjatë
këtyre dimensioneve. Në fund, do të përpiqem të vë në dukje se si
mund të forcohet procesi i konvergjencës në vetvete për të ankoruar
politikëbërjen tonë.
1. SFIDAT E PROCESIT TË KONVERGJENCËS
SË VENDEVE TË EJL-SË

E ardhmja afatgjatë politike dhe
prosperiteti ekonomik i rajonit të EJL-së
lidhet ngushtë me procesin e konvergjencës
dhe atë të integrimit në BE. Ndërsa vendet
kanë dallime midis tyre, një specifikë e
përbashkët për të gjithë janë përfitimet
ekonomike dhe politike nga procesi.
Procesi i konvergjencës është i vështirë
dhe plot sfida, veçanërisht, rreziku
i rënies në "grackën e të ardhurave
mesatare", karakteristikë që bëhet aktuale
për shkak të ngadalësimit të shpejtësisë
së konvergjencës që po kalon rajoni ynë
pas krizës. Arsyet kryesore që mund ta
çojnë ekonominë në një nivel të mesëm
të të ardhurave janë performanca e ulët
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“E ardhmja afatgjatë
politike dhe prosperiteti
ekonomik i rajonit të
Evropës Juglindore lidhet
ngushtë me procesin e
konvergjencës dhe atë të
integrimit në Bashkimin
Evropian.”
“Procesi i konvergjencës
është i vështirë dhe plot
sfida, veçanërisht, rreziku
i rënies në "grackën e të
ardhurave mesatare",
karakteristikë që bëhet
aktuale për shkak të
ngadalësimit të shpejtësisë
së konvergjencës që po
kalon rajoni ynë pas krizës.”
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e inovacionit, cilësia e dobët e institucioneve dhe zhvillime demografike
të pafavorshme.
Nga një këndvështrim i caktuar, aftësia e një vendi për të ecur përpara në
shkallën e zhvillimit varet nga kalimi në një nivel më lart i sistemit të brendshëm
ekonomik, nga një ekonomi e orientuar drejt eficiencës në një ekonomi të
orientuar drejt inovacionit. Sigurisht, fuqizimi i të gjitha sistemeve ekonomike
dhe përvetësimi i praktikave më të mira është më i lehtë të thuhet se sa të kryhet.
Zvogëlimi i kthimeve margjinale mbi punën dhe kapitalin, si dhe një
hapësirë e reduktuar për rritjen e produktivitetit të faktorit të përgjithshëm,
që vjen kryesisht nga teknologjitë e importuara, ngadalëson rritjen
ekonomike dhe rrit rreziqet për të ngecur në "një grackë të nivelit të mesëm
të të ardhurave". Si rrjedhim, progresi në fazën tjetër të zhvillimit kërkon
përmirësim të kapitalit njerëzor, lehtësim dhe inovacion në proceset e
prodhimit, përparim të teknologjisë së gjeneruar në vend dhe zgjerim
të vlerës së shtuar të eksporteve. E thënë thjesht, vendet e EJL-së duhet ta
shndërrojnë veten në ekonomi të orientuara drejt inovacionit.
Në këtë pikë, roli i institucioneve përcakton gjerësisht sundimin e ligjit,
klimën e investimeve dhe mbrojtjen e pronësisë intelektuale, cilësinë e
arsimit dhe të infrastrukturës, si dhe qasjen në financa. Për këtë arsye,
fuqizimi i institucioneve sipas standardeve të BE-së, merr një rëndësi të
jashtëzakonshme.
2. PROCESI I KONVERGJENCËS NË SHQIPËRI
Gjatë gjithë periudhës së tranzicionit, Shqipëria ka kaluar një proces
konvergjimi relativisht të shpejtë, duke u nisur nga një nivel krahasimisht i
ulët i të ardhurave për frymë. Megjithatë,
kjo është frenuar pas krizës financiare.
“Gjatë gjithë periudhës
Ndonëse Shqipëria, sot një vend me nivel
së tranzicionit, Shqipëria
mesatar të të ardhurave, nuk ka rënë ende,
ka kaluar një proces
sipas mendimit tim, në grackën e nivelit të
konvergjimi relativisht të
mesëm të të ardhurave, rreziqet që kjo të
shpejtë, duke u nisur nga
ndodhë janë të pranishme.
një nivel krahasimisht i
ulët i të ardhurave për
frymë. Megjithatë, kjo
është frenuar pas krizës
financiare.”

Më lejoni që shkurtimisht të analizoj arsyet:
Kuadri institucional në Shqipëri ka
ndihmuar në shkallë të lartë në procesin
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e konvergjencës. Politikëbërja makroekonomike është përmirësuar në
mënyrë të konsiderueshme gjatë viteve të kaluara. Banka e Shqipërisë
ndjek regjimin e inflacionit të shënjestruar, i modeluar në mënyrë të
konsiderueshme sipas kuadrit të BQE-së. Regjimi i kursit të këmbimit është
i lirë, duke lehtësuar kështu përthithjen e çdo goditjeje të pafavorshme.
Politika e fiskale është në rrugë të qëndrueshme konsolidimi, për të ulur
primin e rrezikut dhe për të rritur hapësirën fiskale, me qëllim përballimin
e goditjeve të mundshme në të ardhmen. Autoritetet kanë miratuar
rregulla fiskale që kërkojnë një reduktim të qëndrueshëm të borxhit publik.
Janë ndërmarrë nisma të ndryshme politike për të forcuar stabilitetin
financiar. Eshtë hartuar dhe prezantuar një strategji për de-euroizimin në
ekonomi. Janë kapërcyer pengesa ligjore për ekzekutimin e kolateralit
dhe zgjidhjen e kredive me probleme. Së fundi, është miratuar ligji
për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka. Për më
tepër, janë forcuar pavarësia dhe eficienca e Autoritetit të Mbikëqyrjes
Financiare dhe Agjencisë së Sigurimit të Depozitave.
Pavarësisht këtij progresi, ekzistojnë zhbalancime të thella strukturore që
pengojnë transformimin e Shqipërisë në një ekonomi të orientuar drejt
inovacionit. Sipas Treguesve të Konkurrueshmërisë Globale të Forumit
Ekonomik Botëror (WEF Global Competitiveness Indicators), ne mbetemi
ende pas, për sa i përket zhvillimit institucional, sofistikimit të biznesit,
inovacionit, gatishmërisë teknologjike, zhvillimit të tregut financiar,
sundimit të ligjit dhe cilësisë së gjyqësorit. Për të trajtuar këto pengesa,
janë ndërmarrë reforma të ndryshme strukturore në administratën publike,
në arsim, në sistemin dhe praktikat tatimore, në sistemin e pensioneve
dhe në sektorin e energjisë. Vitin e kaluar u miratua një rishikim madhor i
sistemit gjyqësor për të trajtuar atë që shihet si një nga pengesat e rritjes
ekonomike dhe të konkurrueshmërisë. Megjithëse reforma është ende duke
u zbatuar dhe është herët për të vlerësuar efektet e saj, ajo vë në dukje
angazhimin e autoriteteve shqiptare për të trajtuar dobësitë strukturore.
Nga njëra anë, Shqipëria ka përfituar nga një pozicion pozitiv
demografik, si rezultat i krahut të saj të punës në moshë të re dhe
energjik; dhe nga ana tjetër, ka përjetuar edhe emigrim të vazhdueshëm
neto drejt vendeve më të zhvilluara. Ndonëse emigracioni ka siguruar
një fluks të qëndrueshëm të dërgesave të emigrantëve dhe ka lehtësuar
presionet e tregut të punës, ai gjithashtu i ka shteruar vendit krah pune
tejet të kualifikuar. Kjo dukuri mund të ketë pasoja afatgjata në inovacion
dhe në progresin e deritanishëm të konvergjencës.
Pas këtij parashtrimi, më lejoni të paraqes disa përfundime.
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“Sistemet ekonomike të
vendeve të EJL-së duhet të
transformohen, nëpërmjet
politikave të hartuara me
kujdes që kanë objektiva të
përcaktuar mirë që nxisin
inovacionin vendas, të
modernizojnë institucionet
dhe të amortizojnë efektet
që vijnë nga zhvillimet e
pafavorshme demografike.”

3. DREJT NJË RRUGE KONVERGJENCE
TË QËNDRUESHME
Vendet e EJL-së rrezikojnë të bien në
"grackën e të ardhurave mesatare".
Si të tilla, sistemet ekonomike duhet të
transformohen, nëpërmjet politikave të
hartuara me kujdes që kanë objektiva të
përcaktuar mirë e që nxisin inovacionin
vendas, modernizojnë institucionet dhe
të cilat amortizojnë efektet që vijnë nga
zhvillimet e pafavorshme demografike.

Është e qartë se barra e reformave mbetet
mbi vetë autoritetet e vendeve të EJL-së. Një pronësi vendase e reformave
merr një rëndësi të jashtëzakonshme për procesin demokratik dhe
suksesin përfundimtar të konvergjencës. Megjithatë, ndërsa këto politika
duhet të zbatohen pavarësisht nga faktorë të jashtëm, integrimi në BE ka
një rëndësi thelbësore në dinamikën e konvergjencës ekonomike.
Pas krizës ekonomike dhe financiare, oreksi për zgjerim të mëtejshëm të
BE-së u ul, për shkak të zbehjes së mbështetjes popullore dhe zhvendosjes
së përparësive të politikës drejt reformave. BE-ja i është larguar qëndrimit
ndaj zgjerimit dhe integrimit të mëtejshëm, ndaj edhe vendet tona janë
më pak të motivuara për reforma. Këto zhvillime përkuan, ose më mirë
më lejoni të them se, nxitën një frenim në procesin e konvergjencës në
shumë vende të EJL.
Së fundi, vetë institucionet e BE-së mund ta lehtësojnë më tej këtë proces,
nëpërmjet:
•
•
•

ofrimit të udhëzuesve transparentë dhe objektivë për integrimin e BE-së;
theksimit të nevojës për konvergjencë institucionale gjatë gjithë
procesit;
monitorimit dhe raportimit të vazhdueshëm për progresin e vendeve
individuale.

Nga njëra anë, kjo do të forcojë ndikimin pozitiv të procesit të integrimit
në BE për zhvillimin e vendeve dhe shoqërive tona, ndërsa nga ana
tjetër, do të rrisë koston e mospërputhshmërisë dhe me gjasë të nxisë
konkurrueshmërinë pozitive të përputhshmërisë ndërmjet vendeve në rajon.
Faleminderit!
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FJALA GUVERNATORIT SEJKO NË
CEREMONINË E NËNSHKRIMIT TË
MEMORANDUMIT TË BASHKËPUNIMIT
MIDIS BANKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS
QENDRORE TË REPUBLIKËS SË TURQISË
- 6 nëntor 2017 -

I nderuar Guvernator Çetinkaya,
I nderuar zoti Ambasador Bayraktar,
Të nderuar anëtarë të delegacionit të Bankës Qendrore të Republikës
së Turqisë,
Të nderuar miq,
Zonja dhe zotërinj,
Kam kënaqësinë të kem sot të ftuar Guvernatorin
e Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë,
z. Murat Çetinkaya, në një vizitë njëditore
në Bankën e Shqipërisë, në qendër të së
cilës është nënshkrimi i një Memorandumi
Bashkëpunimi mes institucioneve tona. Ky
Memorandum është shprehje e vullnetit dhe e
dëshirës sonë të përbashkët për të vazhduar
dhe intensifikuar bashkëpunimin reciprok që
kemi pasur në vite.

“Ky memorandum
është shprehje e
vullnetit dhe e dëshirës
sonë të përbashkët
për të vazhduar
dhe intensifikuar
bashkëpunimin reciprok
që kemi pasur në vite
me Bankën Qendrore të
Republikës së Turqisë.”

Fjalët përshëndetëse duhet të jenë të shkurtra
dhe unë nuk do të doja t'i shmangesha kësaj tradite. Megjithatë, sot e gjej
me vend të ndaj me ju disa mendime mbi: (i) kontekstin ndërkombëtar të
nënshkrimit të këtij memorandumi; (ii) stadin e marrëdhënieve dypalëshe
midis Shqipërisë dhe Turqisë; dhe së fundi, (iii) drejtimet kryesore të
bashkëpunimit në të ardhmen.
1. KONTEKSTI NDËRKOMBËTAR
Institucionet tona - bankat qendrore të vendeve respektive - kanë një rol
të rëndësishëm për promovimin dhe garantimin e stabilitetit monetar dhe
financiar, duke mbështetur kështu zhvillimin e qëndrueshëm të vendit dhe
rritjen e mirëqenies së shtetasve tanë. Megjithatë, bankat qendrore sot
hartojnë, zbatojnë, monitorojnë dhe vlerësojnë politikat e tyre monetare,
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mikro e makroprudenciale, në kontekstin e një ekonomie botërore tejet
të integruar e të ndërvarur, e cila:
•

•

nga njëra anë parashikon se integrimi nxit rritjen ekonomike, duke
mundësuar një shpërndarje më eficiente të punës dhe të kapitalit,
duke lehtësuar transferimin e njohurive dhe të teknologjisë, si dhe
duke promovuar adoptimin e praktikave më të mira të administrimit
ekonomik dhe financiar;
ndërkohë që nga ana tjetër, eksperienca ka treguar se globalizimi
mund të transmetojë e të amplifikojë edhe goditje negative ndërmjet
vendeve, duke krijuar rreziqe të stabilitetit financiar, të cilat bien
ndesh me mandatet e bankave qendrore.

Eksperienca e Shqipërisë gjatë periudhës së tranzicionit dhe në vijim
i ka ilustruar më së miri këto aspekte. Ekonomia shqiptare ka përfituar
nga integrimi në ekonominë botërore, por së fundmi, ne kemi qenë
edhe nën presionin e pasojave të krizës financiare që kaluan një pjesë
e partnerëve tanë tregtarë.
Rrjedhimisht, funksionet tona të reagimit janë bërë gjithmonë e më
komplekse, të lidhura jo vetëm me përshtatjen e tregjeve të brendshme
të produkteve, punës dhe kapitalit ndaj goditjeve të jashtme, por
edhe me ecurinë e tregjeve ndërkombëtare. Ky realitet na detyron të
jemi të vëmendshëm ndaj zhvillimeve
ndërkombëtare, si dhe të kërkojmë
“Bashkëpunimi,
zgjidhje të përbashkëta mbi sfidat me të
bashkërendimi i politikave
cilat përballemi.
dhe forcimi i dialogut
efektiv mes bankave
qendrore është parakusht
i domosdoshëm për të
shfrytëzuar mundësitë që
ofron integrimi ekonomik,
financiar e teknologjik, si
dhe për të rritur imunitetin
ndaj sfidave, të cilat e
bashkëshoqërojnë.”

Në
këto
kushte,
bashkëpunimi,
bashkërendimi i politikave dhe forcimi i
dialogut efektiv midis bankave qendrore
është një parakusht i domosdoshëm për
të shfrytëzuar mundësitë që ofron integrimi
ekonomik, financiar e teknologjik, si dhe
për të rritur imunitetin ndaj sfidave, të cilat
e bashkëshoqërojnë.

2. INTEGRIMI EKONOMIK E FINANCIAR MIDIS VENDEVE TONA
Vendet tona kanë shumë të përbashkëta - elemente më se të mjaftueshme
për të ndërtuar e konsoliduar urat e bashkëpunimit. Turqia është treg i
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rëndësishëm për Shqipërinë dhe ekonominë e saj. Më lejoni të shtjelloj
më tej.
•
•

•

•

Turqia është partneri i katërt tregtar së Shqipërisë dhe partneri i
gjashtë nga pikëpamja e investimeve.
Në sektorin e shërbimeve, Turqia përfaqëson një destinacion
të rëndësishëm për turistët shqiptarë; mesatarisht rreth 80 mijë
shqiptarë udhëtojnë drejt Turqisë, ndërkohë që Shqipëria ka
mirëpritur rreth 69 mijë udhëtarë turq në vitin 2016 dhe 38 mijë
udhëtarë në harkun e gjashtë muajve të parë të vitit 2017.
Aktualisht në Shqipëri veprojnë rreth 429 kompani të përbashkëta
dhe interesi i investitorëve turq për Shqipërinë është i madh.
Stoku i investimeve të huaja direkte nga Turqia llogaritet në rreth
481 milionë euro, duke përfaqësuar rreth 4.3% të prodhimit të
brendshëm bruto në fund të gjashtëmujorit të parë të këtij viti.
Këto investime janë përqendruar kryesisht në fusha si: energjetika,
përpunimi i metaleve, telekomunikimi dhe ajo financiare.
Veçanërisht e rëndësishme është prania e kapitalit turk në sektorin
bankar dhe financiar. Një nga bankat kryesore të sistemit tonë
bankar është me kapital turk. Së fundmi, krahas bankingut klasik,
kapitali turk është shtrirë edhe në institucione financiare jobanka,
duke ndihmuar thellimin dhe zhvillimin e tregjeve alternative
financiare.

Të dy vendet tona kanë potencial të madh
ekonomik e financiar, i cili nuk duhet të
kufizohet brenda territoreve gjeografike
të tyre. Banka e Shqipërisë është një
mbështetëse aktive e integrimit financiar
dhe ekonomik, duke e konsideruar atë si
një nga shtyllat më të rëndësishme për të
çliruar potencialin e ekonomisë dhe për të
rritur rezistencën e saj ndaj goditjeve.

“Banka e Shqipërisë është
një mbështetëse aktive
e integrimit financiar
dhe ekonomik, duke e
konsideruar atë si një nga
shtyllat më të rëndësishme
për të çliruar potencialin
e ekonomisë dhe për të
rritur rezistencën e saj ndaj
goditjeve.”

3. MBI MEMORANDUMIN
Të gjitha sa përmenda më sipër, nënvizojnë rëndësinë e madhe që
ka bashkëpunimi ekonomik dhe financiar me Turqinë. Ky bashkëpunim
na imponon edhe ne - si politikëbërës - të intensifikojmë shkëmbimin e
informacionit dhe opinioneve, si dhe të tentojmë të promovojmë gjetjen
e zgjidhjeve të përbashkëta për sfida të përbashkëta.
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“Ky memorandum i
shton një dimension të ri
marrëdhënieve mes vendeve
tona. Ai konfirmon vullnetin
për ta rritur më tej këtë
bashkëpunim dhe për të
konsoliduar lidhjet midis dy
vendeve, duke u krijuar dy
institucioneve hapësirën e
nevojshme për intensifikimin
e shkëmbimit të ndërsjellë të
informacionit dhe ekspertizës
në fusha të ndryshme të
bankingut qendror.”

Në këtë frymë, Banka e Shqipërisë dhe
Banka Qendrore e Republikës së Turqisë
nënshkruajnë sot këtë memorandum
bashkëpunimi, i cili mund të konsiderohet
fare mirë si kurorëzimi i bashkëpunimit
tonë të deritanishëm disavjeçar, si dhe
i përpjekjeve tona të vazhduara për të
hartuar kuadrin institucional dhe për të
qartësuar protokollet operacionale të
bashkëpunimit në një sërë fushash të
bankingut qendror.

Ky memorandum i shton një dimension
të ri marrëdhënieve midis vendeve tona.
Ai konfirmon vullnetin për të rritur më tej
këtë bashkëpunim dhe për të konsoliduar
lidhjet midis dy vendeve, duke u krijuar të
dy institucioneve hapësirën e nevojshme për intensifikimin e shkëmbimit
të ndërsjellë të informacionit dhe ekspertizës në fusha të ndryshme të
bankingut qendror, si: mbikëqyrja, stabiliteti financiar, puna kërkimore,
edukimi financiar etj. si dhe të dialogut të rregullt në nivel teknik e politik.
Ai përbën një hap të rëndësishëm për të përfituar maksimalisht nga
efektet pozitive të integrimit dhe për të minimizuar ato negative.
Së fundi, gjej me vend të nënvizoj se Banka e Shqipërisë do të bëjë
përpjekjet maksimale që bashkëpunimi në kuadër të kësaj marrëveshjeje
të jetë sa më konkret dhe me ndikim të drejtpërdrejtë.
Në përfundim të fjalës sime, më lejoni që, në emër të Bankës së
Shqipërisë, të falënderoj edhe një herë Bankën Qendrore të Republikës
së Turqisë për bashkëpunimin mjaft të frytshëm që kemi pasur në
vazhdimësi, si dhe t'i shpreh falënderimet e veçanta për mbështetjen e tij
të pakursyer, Guvernatorit Çetinkaya, i cili na ka nderuar sot me praninë
e tij në ceremoninë e nënshkrimit të këtij Memorandumi të përbashkët.
Ju faleminderit!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË
KONFERENCËN VJETORE TË BANKËS SË
SHQIPËRISË
- 9 nëntor 2017 -

I nderuar z. President,
I nderuar Z. Ministër,
I nderuar Prof. Anastasakis,
Të nderuar Guvernatorë,
Të nderuar Ambasadorë, të ftuar dhe pjesëmarrës,
Kam kënaqësinë t'ju uroj mirëseardhjen në
punimet e konferencës vjetore të Bankës së
“Analizat dhe
Shqipërisë. Prej gati dy dekadash, konferenca
konkluzionet tona, vit
është shndërruar në një nga ngjarjet kulmore
pas viti, kanë tentuar
të veprimtarisë së institucionit në fushën
t’u japin përgjigje
studimore dhe profesionale. Analizat dhe
shumë sfidave dhe
konkluzionet tona, vit pas viti, kanë tentuar
dilemave me të cilat
t'u japin përgjigje shumë sfidave dhe
përballet ekonomia
dilemave me të cilat përballet ekonomia jonë
jonë kombëtare dhe
kombëtare dhe jo vetëm. Falë bashkëpunimit
jo vetëm.”
me Universitetin e Oksfordit, më konkretisht me
Kolegjin St Anthony, kjo konferencë ka synuar
dhe besoj se ka arritur me sukses të hulumtojë dhe t'u japë përgjigje
shumë çështjeve, të cilat për nga natyra, efektet dhe ndërveprimi mes
tyre, janë të pranishme në gjithë rajonin e Evropës Juglindore.
E tillë është dhe tema e këtij viti. Gjatë gjithë ditës së sotme, ekspertë
të fushës dhe akademikë, vendas e të huaj, do të analizojnë tendencat
më të fundit në zhvillimin e sektorit financiar, në gjithë rajonin, me theks
të veçantë në ndërlikimet potenciale mbi ekuilibrin makroekonomik dhe
stabilitetin financiar të çdo ekonomie. Përzgjedhja e kësaj teme është sa
aktuale aq dhe largpamëse. Nga një këndvështrim ndërkombëtar, duket
se situata e përgjithshme po bëhet gjithnjë e më tepër mbështetëse. Vendet
e zhvilluara së bashku me ekonomitë e mëdha në zhvillim vlerësohet
se janë në një fazë rimëkëmbjeje të plotë, mbështetur kryesisht nga
fuqizimi i kërkesës agregate. Interes përbën fakti se vendet e Eurozonës,
ku ndodhen dhe shumë nga partnerët tanë kryesorë, janë në një moment
të përgjithshëm pozitiv përsa i takon rritjes ekonomike, ndërkohë që dhe
parashikimet janë optimiste.
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Ka një konsensus të gjerë se ekonomia e rajonit të Evropës Juglindore,
në gjysmën e parë të vitit 2017, ka regjistruar një ecuri të kënaqshme
në drejtim të rigjallërimit, ndërkohë që sipas indikatorëve bazë, kjo ecuri
pritet të forcohet më tej në tremujorin e tretë të këtij viti. Nga ky kontekst
rajonal nuk bën përjashtim as Shqipëria.
Grafik 25. Normat bazë të interesit të disa bankave qendrore
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Tremujori i fundit i vitit e gjen ekonominë shqiptare në një situatë
ekonomike e financiare në përmirësim të vazhdueshëm. Treguesit e rritjes
dhe të punësimit kanë shënuar një kurbë rritëse dhe pritshmëritë për vitin
2018 mbeten pozitive. Konsumi dhe investimet e huaja kanë dhënë
një kontribut të rëndësishëm në aktivitetin ekonomik dhe pritet të sjellin
një rritje të mëtejshme të produktivitetit dhe rritjes së konkurrueshmërisë.
Njëkohësisht dhe të ardhurat nga eksporti i mallrave e veçanërisht i
shërbimeve kanë kontribuuar në reduktimin e deficitit korrent dhe forcimin
e pozicionit të jashtëm të ekonomisë. Efektet e politikës monetare kanë
ruajtur kahun stimulues, duke synuar mbylljen e hendeqeve negative të
çmimeve dhe të prodhimit.
Një tablo pozitive karakterizon edhe stabilitetin financiar të vendit.
Arritja më e spikatur në këtë drejtim është rënia e dukshme e kredive
të këqija në bilancet e sistemit bankar. Masat e marra në mes të vitit
të kaluar kanë dhënë një efekt të qenësishëm, të materializuar në
reduktimin e kredive të këqija me rreth 10 pikë përqindje poshtë nivelit
maksimal të regjistruar në vitin 2015. Vërejmë me kënaqësi se rritja e
kredisë ka qenë pozitive. Veçanërisht është rritur me shpejtësi kredia në
lekë përkundrejt kredisë në valutë të huaj, që e bën më të shëndetshëm
sistemin bankar dhe sektorin privat, si dhe njëkohësisht rrit efektivitetin e
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politikës monetare të Bankës së Shqipërisë. Zhvillimet pozitive të sektorit
bankar dhe të ekonomisë kanë mbështetur përmirësimin e mëtejshëm të
treguesve të kapitalizimit, likuiditetit dhe të përfitueshmërisë. Dy muaj para
përfundimit të vitit, ne vlerësojmë se industria bankare në Shqipëri gëzon
shëndet të plotë financiar, në kushtet e një situate optimale të likuiditetit
dhe të kapitalizimit të veprimtarisë, një premisë kjo e rëndësishme për
mbështetjen financiare të zhvillimeve ekonomike të vendit.
Grafik 26. Raporti i kredive me probleme
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Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar.

Vëmendje të veçantë u kemi kushtuar edhe zhvillimeve ligjore,
institucionale, rregullatore dhe atyre mbikëqyrëse, ku padyshim spikat
hartimi dhe zbatimi në praktikë i ligjit për ndërhyrjen e jashtëzakonshme.
Të nderuar pjesëmarrës,
Këtë vit u mbushën 25 vjet nga themelimi i sistemit bankar dynivelor në
Shqipëri, i cili përcakton sistemin bankar si ofrues të shërbimeve bankare
dhe financiare në ekonomi dhe bankën qendrore si administrator të
politikës monetare dhe rregullator e mbikëqyrës të sistemit bankar. Ky hap
i parë u pasua nga hapa të mëtejshëm që lidhen me segmentet e tjera të
tregut financiar, si tregu i letrave me vlerë dhe ai i kapitalit, përfshirë dhe
themelimin e institucioneve përkatëse të mbikëqyrjes dhe të rregullimit.
Iniciativa në këto drejtime ka nxitur një zgjerim të vazhdueshëm të tregut
financiar, si në llojshmërinë e institucioneve ashtu edhe në numrin e
produkteve financiare dhe vëllimeve të tregtimit. Megjithatë, pavarësisht
këtyre zhvillimeve, sistemi financiar, ende mbetet i dominuar nga sistemi
bankar dhe zhvillimet e tij. Në raportin e fundit të stabilitetit financiar të
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Bankës së Shqipërisë, citohet se bankat përfaqësojnë ende rreth 90%
të totalit të aktiveve të sistemit financiar, ekuivalent me 92% të PBB-së,
ndërkohë që pjesa tjetër e sektorit financiar është e vogël dhe përbën
vetëm 10% të totalit të aktiveve të sistemit financiar.
Vlerësimet dhe studimet e Bankës së Shqipërisë, por edhe studimet
krahasuese të palëve të treta si Fondi Monetar Ndërkombëtar, tregojnë
se tregu financiar në Shqipëri ka përhapje dhe shtrirje financiare afër
nivelit ekuilibër të diktuar nga ekonomia dhe konsumatorët shqiptarë.
Gjithashtu, treguesit e ndërmjetësimit financiar, të shprehur si përqindje
ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto, janë në nivele të përafërta me ato të
vendeve të tjera të rajonit.
Mbizotërimi i segmentit bankar, natyrshëm ka çuar në një shkallë të lartë
përqendrimi të produkteve dhe shërbimeve financiare në favor të tij. Mbi
80% e investimeve të rezidentëve në sistemin financiar janë në formën e
depozitave dhe llogarive rrjedhëse. Vetëm pak mbi 12% janë në formën
e letrave me vlerë të qeverisë ndërkohë që pjesa e mbetur, rreth 6.5%
janë investuar në fondet e investimeve dhe ato të pensioneve private.
Kjo e fundit përbën vetëm 0.1% të totalit të aktiveve të sistemit financiar.
Statistikat tregojnë se numri i kompanive që operojnë në segmentet e tjera
të sektorit financiar mbetet i ulët, ndërkohë që aktiviteti i tyre në terma të
Prodhimit të Brendshëm apo të tregut financiar mbetet i papërfillshëm.
“... arkitektura e tregut
financiar ende nuk mund
të konsiderohet e plotë.
Instrumentet financiare me
maturitet afatgjatë janë
të rralla, ndërkohë që ato
afatshkurtra jashtë sistemit
bankar, janë apatike dhe
të fragmentuara, si në
produkte ashtu dhe në
tregje.”

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

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

- 118 -

KAPITULLI IV - Fjalime dhe prezantime në konferenca

Përgjithësisht, ajo çka thashë më sipër lidhet me institucionet financiare
dhe instrumentet financiare të investimit. Megjithatë duhet theksuar, se
problematika të ngjashme karakterizojnë dhe ekstremin tjetër të tregut
financiar, sektorin e korporatave apo ndërmarrjeve siç i quajmë në
Shqipëri. Vrojtimet e Bankës së Shqipërisë tregojnë se njësitë mikro
ballafaqohen me pamjaftueshmëri burimesh financiare dhe me akses
të kufizuar në kredi. Konkretisht, më shumë se 1/3 e ndërmarrjeve
të intervistuara e vlerëson aksesin e ulët në financim dhe koston që
shoqëron atë si shkakun kryesor të moszgjerimit të veprimtarisë. Këto
njësi mikro që janë kryesisht biznese familjare, kanë më shumë nevojë
të bashkëpunojnë me institucionet financiare jobanka, pasi ato hasin
vështirësi në përmbushjen e kërkesave që lidhen me kolateralin apo
dokumentacionin e hollësishëm financiar, kushte këto që kërkohen nga
bankat. Ky është një tjetër argument që të çon në konkluzionin logjik, se
përveç kapitaleve të veta dhe kredisë bankare, këto ndërmarrje do të
përfitonin shumë nga segmente të tjera të tregut financiar.
Një element tjetër që pengon thellimin dhe zgjerimin e tregut financiar në
Shqipëri, lidhet me shkallën e ulët të përfshirjes financiare të popullatës.
Të dhënat më të fundit nga World Development Indicators tregojnë se
vetëm 38% e të rriturve kanë një llogari pranë një institucioni financiar,
ndërkohë që vetëm 6% dhe 22% e të rriturve kanë përkatësisht një kartë
krediti dhe kartë debiti. Rritja e përfshirjes financiare nuk mund të bëhet
vetëm dhe përmes sistemit bankar. Sistemi financiar, veçanërisht tregu i
kapitaleve dhe i letrave me vlerë të korporatave, duhet të luajnë një rol
të rëndësishëm në rritjen e përfshirjes financiare.
Përfitoj nga rasti të theksoj, se krahas nevojës për zgjerimin dhe
thellimin e tregut financiar, është e nevojshme të kujdesemi gjithmonë
e më shumë për administrimin e rrezikut që na shoqëron çdo herë kur
bëjmë një investim financiar. Sot jemi dëshmitarë të një evolucioni të
shpejtë teknologjik, i cili paraprakisht
ka eliminuar kufijtë fizikë, ka lehtësuar
“... krahas nevojës për
aksesin në platforma elektronike investimi,
zgjerimin dhe thellimin e
ka vështirësuar shumë mbikëqyrjen dhe
tregut financiar është e
rregullimin e shumë prej instrumenteve
nevojshme
të kujdesemi
financiare inovative që tregtohen në këto
gjithmonë e më shumë për
platforma. Fenomeni i informalitetit, i
administrimin e rrezikut
kombinuar me shpejtësinë e inovacionit në
që na shoqëron çdo herë
fushën e instrumenteve financiare, është një
kur bëjmë një investim
rrezik real për çdo investitor që priret në
financiar.”
mënyrë naive nga fitimi pa u thelluar më
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shumë në masën dhe natyrën e rrezikut ndaj të cilit ai ekspozohet. Në
çdo rast, përfshirja duhet bërë me kujdes, duke i besuar ndërmjetësve
dhe ndihmësve financiarë të specializuar, veprimtaria e të cilëve është e
rregulluar dhe e mbikëqyrur nga një autoritet i ligjshëm në Shqipëri apo
jashtë vendit.
Të nderuar pjesëmarrës,
Thellësia dhe shtrirja e tregjeve financiare përcakton bashkësinë e
instrumenteve financiare të vlefshme për t'u tregtuar, në një spektër të
gjerë nga këndvështrimi i maturitetit. Këto instrumente nuk janë gjë tjetër
veçse hallkat e njëpasnjëshme të zinxhirit përmes së cilit transmetohen
vendimet e politikes monetare. I gjithë procesi i tregtimit të instrumenteve
shërben për të përcaktuar vlerën e aktiveve, çmimin e rrezikut dhe të
kursimeve, e në fund të fundit, preferencat drejt konsumit, kursimeve
apo investimeve. Në këtë kuptim ekzistenca, plotësia dhe efikasiteti i
tregut financiar, luajnë një rol të rëndësishëm në transmetimin e politikës
monetare. Është kjo arsyeja pse vëmendja e bankës qendrore fokusohet
në këto tregje dhe në mirëfunksionimin e tyre.
Bazuar në këtë arsye specifike, Banka e Shqipërisë, prej kohësh ka
iniciuar një seri lëvizjesh për të ndikuar me të gjitha mundësitë që ajo
ka, në krijimin e një tregu financiar më të zhdërvjellët. Masat e karakterit
makroprudencial të marra në drejtim të likuiditetit dhe të kapitalizimit;
kufizimet e vendosura mbi pozicionet me bankat jorezidente, provigjionet
dhe kolateralin; paketa e masave të ndërmarra për uljen e kredive me
probleme, të gjitha këto janë hapa të hedhur për të korrektuar problematika
të lidhura me cektësinë dhe ngushtësinë e tregut, me shkallën e ulët të
përfshirjes financiare dhe edukimin financiar jo të duhur.
Studimet dhe analizat e Bankës së Shqipërisë mbështesin përfundimin
logjik se zhvillimi i tregut financiar është një faktor i rëndësishëm për
nxitjen e aktivitetit ekonomik dhe rritjen e mirëqenies në përgjithësi. Ne
në Bankën e Shqipërisë besojmë se struktura aktuale e tregut bankar
stimulon konkurrencën në lidhje me produktet dhe shërbimet bankare.
Megjithatë, zgjerimi dhe thellimi i mëtejshëm i tregut është një sfidë
që shtrohet para nesh, ku nënkuptoj të gjithë aktorët e përfshirë pa
përjashtim. Industria bankare, Banka e Shqipërisë, segmentet e tjera të
tregut financiar si në rang aktorësh edhe në rang rregullatorësh, qeveria,
bota akademike dhe ekspertët e fushës, të gjithë duhet të përfshihemi
në këtë përpjekje. Ambiciet tona duhet të synojnë një treg financiar të
zhdërvjellët, likuid, me vëllim tregtimi në rritje, ku spektri i instrumenteve
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të zgjerohet, përfshirë dhe zgjatje të horizonteve të maturitetit dhe
administrim të kujdesshëm të rrezikut. I gjithë ky kuadër duhet të
shoqërohet me transparencë të shtuar në të gjitha hallkat e tregtimit ku
një rol të veçantë duhet të zërë dhe edukimi financiar. Vetëm kështu do të
mundësonim thellimin dhe zgjerimin real të tregut financiar dhe përmes
tij një eficiencë më të madhe në zbatimin e politikave ekonomike dhe
financiare, në mobilizimin dhe në përdorimin e kursimeve kombëtare,
në përfshirjen financiare dhe në rritjen e aktivitetit ekonomik dhe në
mirëqenien e popullatës në terma afatgjatë.
Duke shpresuar se punimet e kësaj konference në vazhdim do të
karakterizohen nga një shkëmbim i frytshëm i ideve dhe pikëpamjeve
mes të pranishmëve në këtë sallë,
Ju falënderoj për vëmendjen!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË
KONFERENCËN E DYTË TË SHOQATËS
SHQIPTARE TË BANKAVE
- 14 nëntor 2017 -

I nderuar zoti Kryeministër,
I nderuar Ministër Ahmetaj,
I nderuar zoti Kryetar i Shoqatës së Bankave,
Të nderuar pjesëmarrës,
Është një kënaqësi e veçantë të marr pjesë në konferencën e dytë që
organizon Shoqata Shqiptare e Bankave, të cilën dëshiroj ta përgëzoj
për përzgjedhjen e temës kryesore të kësaj konference. Rritja ekonomike
e vendit është një argument që na intereson të gjithëve.
Koha në të cilën mbahet kjo konferencë, përkon me një moment interesant
nga këndvështrimi i ecurisë së aktivitetit ekonomik të vendit. Vlerësimet më
të fundit tregojnë se ekonomia jonë ka hyrë në një trajektore rigjallërimi
afatgjatë. Siç u përmend dhe në Deklaratën e fundit të Këshillit Mbikëqyrës
të Bankës së Shqipërisë, ekonomia shqiptare u rrit me 4.1% gjatë
tremujorit të dytë të vitit, mbështetur kryesisht nga gjallërimi i kërkesës së
brendshme private, nga përmirësimi i bilancit të shkëmbimeve tregtare
me jashtë, nga rritja e shpenzimeve publike, si dhe nga nivelet e larta të
investimeve të huaja direkte, gjatë kësaj periudhe.
Grafik 27. Treguesit e besimit
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Politika monetare stimuluese e Bankës së Shqipërisë ka qenë një nga
faktorët e rëndësishëm që kanë ndikuar në gjallërimin e kërkesës së
brendshme. Ajo ka garantuar në vazhdimësi një mjedis financiar me
norma të ulëta interesi dhe me likuiditet të bollshëm. Por, në përmirësimin
e klimës ekonomike ka ndikuar edhe sjellja konsoliduese e politikës
fiskale, e cila, përveç se ka ndikuar në uljen e primeve të rrezikut, ka
krijuar hapësira më të mëdha për financimin e sektorit privat.
Pritshmëritë tona mbi të ardhmen afatshkurtër dhe atë afatmesme të
zhvillimit ekonomik të vendit, mbeten pozitive. Ne synojmë një rritje të
qëndrueshme në rrjedhën e viteve dhe, në këtë kontekst, sektori bankar
përfaqëson një nga industritë kyçe në mbështetjen e gjallërimit ekonomik.
Instrumentet që ai disponon kanë një kontribut të qenësishëm në këtë
drejtim, dhe ndër më kryesorët prej tyre është kreditimi.
Pavarësisht luhatjeve të herëpashershme, roli i industrisë bankare në
mbështetjen e aktivitetit ekonomik të vendit ka qenë domethënës. Kjo u
vu re veçanërisht në fillim të viteve 2000, pas privatizimit të ish-Bankës
së Kursimeve, periudhë gjatë së cilës teprica e kredisë rritej me norma
vjetore të konsiderueshme.
Megjithatë, këto norma të larta rritjeje dhe shpërthimi i krizës globale
nxorën në pah edhe një sërë çrregullimesh, si dhe sollën rritjen e
pandërprerë të nivelit të kredive të këqija. Më konkretisht, raporti i
kredive me probleme kundrejt totalit të kredisë kulmoi në nivelin rekord
prej 25%, duke përkeqësuar në mënyrë ekstreme aftësinë kredituese të
sistemit. Arsyet që na çuan deri në këtë pikë janë diskutuar gjerësisht në
të shkuarën dhe sot nuk dua të ndalem sërish tek to.
Ajo çfarë dua të theksoj është fakti që situata aktuale është e ndryshme
nga ajo e disa viteve më parë. Treguesi i kredive me probleme po ulet
vazhdimisht, duke regjistruar një nivel prej rreth 10 pikë përqindjeje
më të ulët se piku i tij në vitin 2014. Falë
përpjekjeve të përbashkëta, bilancet e sistemit
“... industria bankare
janë sot më të shëndetshme, situata e likuiditetit
duhet të adoptojë
është optimale, e ndërkohë dhe çmimet e tij
një përqasje më
janë ulur në nivele historike.
aktive në thellimin
e ndërmjetësimit
financiar, që në analizë
të fundit do të thotë
fuqizim i aktivitetit të
kreditimit.”

Si rrjedhojë, jam i mendimit se industria
bankare duhet të adoptojë një përqasje më
aktive në thellimin e ndërmjetësimit financiar,
që në analizë të fundit do të thotë fuqizim i
aktivitetit të kreditimit.
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Sipas Raportit të fundit të Stabilitetit Financiar, gjashtëmujori i parë i
vitit 2017 e gjen sistemin bankar financiarisht më të shëndetshëm.
Ky fakt të bën të besosh se aktorët e tij, të cilët ndikojnë në formë të
padiskutueshme krahun e ofertës në kredinë për ekonominë, duhet të
priren të jenë më aktivë.
Nga krahu tjetër, vlerësimet janë optimiste edhe përsa i takon kërkesës
për kredi. Më konkretisht, rezultatet e vrojtimit mbi gjendjen financiare
dhe huamarrjen e ndërmarrjeve, në gjysmën e parë të vitit 2017, tregojnë
për një përmirësim të situatës financiare të bizneseve dhe ky optimizëm
karakterizon si të ardhmen afatshkurtër, ashtu dhe atë afatmesme.
Vitet e fundit, Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me legjislativin dhe
ekzekutivin shqiptar, ka ndërmarrë një sërë lëvizjesh, përfshirë këtu dhe
ndryshime ligjore, të cilat ishin ngritur si shqetësime nga industria. Duke
qenë të ndërgjegjshëm për dobishmërinë e tyre, ne i ndërmorëm këto
ndryshime dhe rezultatet mendoj se janë konkrete. Bilancet tuaja janë
pastruar dhe gjendja financiare paraqitet më e shëndetshme.
Pikërisht për këtë arsye, ne si Bankë Qendrore
kërkojmë që, brenda niveleve të logjikshme
të prudencës, të shfrytëzoni çdo mundësi dhe
hapësirë për të identifikuar projekte dhe plane
biznesi që meritojnë të mbështeten. Ka ardhur
momenti që kredidhënia të zërë vendin që i
takon në mbështetjen e ekonomisë, dhe kjo
kërkon profesionalizëm, energji, integritet dhe
përkushtim.

“Ka ardhur momenti
që kredidhënia të
zërë vendin që i
takon në mbështetjen
e ekonomisë,
dhe kjo kërkon
profesionalizëm,
energji, integritet dhe
përkushtim.”

Industria bankare disponon një sërë
instrumentesh dhe përkrah nevojës për rigjallërimin e kreditimit, si ndër
më të rëndësishmin prej tyre, në vijim dua të prek edhe disa tregues të
tjerë si, shkallën e zhvillimit të sistemit financiar dhe përfshirjen e edukimin
financiar. Këto përbëjnë disa elemente të tjera, mjaft të rëndësishme dhe
me ndikim në aktivitetin ekonomik të vendit.
Sistemet financiare të pazhvilluara janë të ekspozuara drejt rreziqeve
të natyrës sistemike dhe krijojnë çrregullime e sfida për efektivitetin e
politikës monetare dhe stabilitetin financiar të vendit. Fatmirësisht, jetojmë
në një kohë kur inovacioni financiar ka sjellë risi të shumta në modelet
e biznesit, si në procese ashtu dhe në produkte. Edhe në Shqipëri, ne
duhet t'i përqafojmë ato. Revolucioni i madh teknologjik ka eliminuar
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barrierat fizike, duke e bërë gjithnjë e më të lehtë aksesin e individëve
në tregun financiar, pavarësisht vendndodhjes gjeografike, moshës,
kualifikimit, formimit kulturor apo traditës. Përveç aksesit më të lehtë,
edhe kostot dhe shpejtësia në kryerjen e shërbimeve janë përmirësuar
dukshëm. Të gjitha këto janë elemente që sistemi ynë bankar duhet jo
vetëm t'i shfrytëzojë, por edhe t'i zhvillojë më tej.
“Përfshirja dhe edukimi
financiar janë dy sfidat
e tjera që mendoj se
duhet të integrohen
në axhendën tonë
në vitet në vijim.
Indikatorët e Zhvillimit
Botëror, flasin për një
nivel ende të ulët të
përfshirjes financiare të
popullatës.”

Përfshirja dhe edukimi financiar janë dy sfidat
e tjera që mendoj se duhet të integrohen në
axhendën tonë në vitet në vijim. Indikatorët e
Zhvillimit Botëror, flasin për një nivel ende të
ulët të përfshirjes financiare të popullatës.

Në vitin 2014, vetëm 38% e popullatës kishte
një llogari në sistemin financiar të licencuar,
ndërkohë që 22% e të rriturve zotëronin kartë
debiti dhe vetëm 6% e tyre kartë krediti. Kjo
tregon një hendek të madh mes nesh dhe
vendeve të OECD-së, ku 92% e popullatës
ka një llogari financiare, ndërkohë që 80% e
të rriturve kanë kartë debiti dhe 40% kanë kartë krediti.
Roli i bankave është mjaft i rëndësishëm dhe deri diku i pazëvendësueshëm
edhe përsa i përket edukimit financiar. Thellimi dhe zgjerimi i njohurive
financiare të klientëve tuaj jo vetëm që ka një impakt social të lartë,
por njëkohësisht u shërben edhe vetë bankave, për të rritur më tej një
potencial, i cili do të jetë konsumatori i produkteve dhe shërbimeve
bankare.
Të nderuar pjesëmarrës,
Së fundmi, dua të ndalem edhe tek kontributi i sektorit bankar në luftën
kundër informalitetit, një fenomen ky mjaft i dëmshëm, fatkeqësisht me një
shtrirje ende të gjerë në ekonominë shqiptare, aq sa mund të konsiderohet
një rrezik serioz për stabilitetin ekonomik dhe financiar të vendit.
Edhe në këtë drejtim, roli i sistemit bankar është tejet i rëndësishëm.
Përdorimi i të dhënave të certifikuara nga autoritetet, si përsa i takon
bilanceve të kompanive, ashtu edhe aktorëve të tjerë ekonomikë, është
kthyer në një domosdoshmëri. Mbi të gjitha, ato janë masa prudenciale,
të cilat rrisin nivelin e sigurisë dhe qëndrueshmërisë, veçanërisht në
fushën e kredidhënies.
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Reforma për të luftuar informalitetit është ndër më prioritaret për autoritetet
shqiptare dhe sektori bankar, - me rrjetin e tij, ekspertizën dhe njohuritë
që shumë prej jush i mbartin me vete nga vendet e origjinës të grupit
bankar të cilit i përkisni - duhet të ofrojë ndihmesën e tij në këtë qëllim
të përbashkët.
Thënë sa më sipër, ju ftoj që debati apo analizat tuaja në këtë konferencë
njëditore të përqendrohen në këto linja, duke shpresuar që ky takim të
krijojë një konvergim idesh dhe konkluzionesh në lidhje me gjallërimin e
mëtejshëm të aktivitetit ekonomik.
Mbështetja e Bankës së Shqipërisë do të jetë
e pakushtëzuar në këtë drejtim. Ashtu si në
të kaluarën, ne vazhdimisht do të jemi në
kërkim për të adoptuar strategji dhe rregulla
që synojnë një sistem bankar të shëndetshëm
financiarisht dhe të aftë të mbështesë zhvillimin
ekonomik të vendit.
Jam besimplotë se bashkëpunimi në të
ardhmen mes të gjithë aktorëve: industrisë
bankare, ekzekutivit shqiptar dhe Bankës së
Shqipërisë, do të thellohet më tej, në të mirë
të prosperitetit ekonomik dhe financiar të vendit.

“Ne vazhdimisht do
të jemi në kërkim për
të adoptuar strategji
dhe rregulla që synojnë
një sistem bankar
të shëndetshëm
financiarisht dhe të aftë
të mbështesë zhvillimin
ekonomik të vendit.”

Ju falënderoj për vëmendjen dhe i uroj suksese punimeve të kësaj
konference!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO, NË
WORKSHOP-IN E 11-TË TË KËRKIMEVE
EKONOMIKE NË EVROPËN JUGLINDORE TË
ORGANIZUAR NGA BANKA E SHQIPËRISË
- 4 dhjetor 2017 -

Të nderuar të ftuar,
Të nderuar pjesëmarrës,
Është kënaqësi të jem sot këtu me ju. Në emër të Bankës së Shqipërisë,
dëshiroj t’ju uroj mirëseardhjen në Workshop-in e 11-të të Kërkimeve
Ekonomike në Evropën Juglindore dhe t’ju falënderoj për përkushtimin
tuaj të vazhdueshëm dhe kontributin e çmuar.
Workshop-i ka evoluar ndër vite, duke ofruar një platformë për kërkuesit,
akademikët dhe bankierët qendrorë, jo vetëm nga rajoni por edhe më
gjerë, për të:
•
•
•

paraqitur gjetje të reja kërkimore dhe forcuar shkëmbimin e
pikëpamjeve;
diskutuar në lidhje me zhvillimet kryesore në tregjet e parasë,
zbatimin e politikës monetare dhe aspektet operacionale të bankës
qendrore, dhe
zhvilluar marrëdhënie afatgjata bashkëpunimi.

Nga një këndvështrim strategjik, qëllimi
kryesor i kërkimit ekonomik është të ofrojë
një bazë të fortë konceptuale dhe empirike
për politikëbërjen. Kërkimet me cilësi
të lartë rrisin besueshmërinë e bankës
qendrore dhe përmirësojnë cilësinë e
politikave të saj. Ne besojmë fuqimisht se
kërkimi cilësor rrit kontributin potencial të
bankës qendrore në tregjet financiare, në
ekonomi dhe në shoqëri.

“Qëllimi kryesor i
kërkimit ekonomik është
të ofrojë një bazë të fortë
konceptuale dhe empirike
për politikëbërjen. Kërkimet
me cilësi të lartë rrisin
besueshmërinë e bankës
qendrore dhe përmirësojnë
cilësinë e politikave të saj.”

Ashtu si në bankat e tjera qendrore evropiane, kërkimi ekonomik në Bankën
e Shqipërisë është një funksion i rëndësishëm në të gjithë veprimtarinë
e saj, i cili ka provuar të jetë i suksesshëm në mbështetje të proceseve
të formulimit dhe zbatimit të politikave. Metodologjitë e reja të ofruara
nga kërkimi, bazuar në modele empirike, janë përvetësuar si instrumente
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“Kërkimi ekonomik në
Bankën e Shqipërisë është
një funksion i rëndësishëm
në të gjithë veprimtarinë
e saj, i cili ka provuar
të jetë i suksesshëm në
mbështetje të proceseve
të formulimit dhe zbatimit
të politikave.”

•
•
•
•

standarde të analizës dhe parashikimeve
të politikës nga departamentet e tjera të
Bankës (për shembull, politika monetare,
stabiliteti financiar, mbikëqyrja bankare etj.).
Kjo do të thotë se misioni, qëllimi dhe
kontributi i kërkimit kanë një vend shumë
të rëndësishëm në strategjinë e zhvillimit
të Bankës së Shqipërisë. Qëllimet e tij
konsistojnë në:

rritjen e njohurive dhe të kuptuarit tonë për ekonominë e brendshme,
rajonale dhe globale, përfshirë funksionimin e sistemit financiar;
zhvillimin e modeleve, instrumenteve dhe analizave me cilësi të
lartë për të mbështetur më mirë politikën monetare dhe stabilitetin
financiar;
pjesëmarrje në rrjetet ndërkombëtare të kërkimit (sistemin rajonal
dhe atë evropian), për të mundësuar shkëmbimin e mendimeve
dhe pikëpamjeve me banka të tjera qendrore; dhe
ofrimin e këshillave të besueshme për politikëbërësit dhe shkëmbimin
e gjetjeve dhe përfundimeve me pjesëmarrësit e tregut, investitorët
e huaj dhe publikun.

Për më shumë, gjatë këtij viti, kërkimi në Bankën e Shqipërisë e shtriu
aktivitetin e tij duke përfshirë kërkimet historike. Rezultati ishte Konferenca
me temë “Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona”,
në të cilën morën pjesë shumë studiues, numizmatë, arkeologë dhe
hulumtues të historisë monetare dhe ekonomike.
Duke iu kthyer arsyes së mirëfilltë për të cilën jemi të gjithë sot këtu, së
fundmi do të shtoja se kërkimi është përqendruar në çështje të ndryshme
lidhur me:
•
•
•
•

infrastrukturën e tregut financiar dhe ndikimet e mundshme në
stabilitetin financiar dhe mbikëqyrjen bankare;
zbatimin e standardeve të reja IFRS (Standardet Ndërkombëtare të
Raportimit Financiar);
zhvillimin e shpejtë të tregut financiar dhe instrumenteve të tij, dhe
zhvillimet institucionale në tregjet e brendshme dhe ndërkombëtare.

Të gjitha këto janë sot çështje nga më të trajtuarat të kërkimit ekonomik
dhe jam i lumtur të vë re se ato zënë një pjesë të rëndësishme të programit
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të këtij workshop-i. Për më tepër, jam shumë i lumtur të shoh se çështjet
tradicionale të politikës monetare dhe zhvillimet në sektorin e jashtëm
të ekonomisë do të diskutohen gjithashtu gjatë dy ditëve të workshop-it.
Mendoj se një trajtim kaq i gjerë e bën programin mjaft interesant.
Kemi besim se materialet e diskutimit që do të paraqiten gjatë ditëve të
workshop-it do të ofrojnë udhëzime se si të trajtohen çështje të ndryshme
që rrjedhin nga zhvillimet e fundit ekonomike, në rajon dhe më gjerë.
Shumë prej tyre janë të ngjashme në vende të ndryshme, si rrjedhim,
bashkëpunimi kolektiv është tejet i dobishëm.
Pa u zgjatur më tej, dëshiroj t’ju ftoj të merrni pjesë në mënyrë aktive
dhe të zhvilloni një debat shumë të gjallë e frytdhënës. Sinqerisht, besoj
se diskutimet dhe komentet konstruktive, të cilat sigurisht do të zhvillohen
gjatë workshop-it, do të kontribuojnë në forcimin e bashkëpunimit të
mëtejshëm ndër hulumtuesit dhe midis institucioneve.
Për të gjitha këto arsye, ju falënderoj edhe një herë për kontributin
tuaj të çmuar në këtë takim vjetor të kërkuesve dhe ju uroj workshop të
suksesshëm dhe frytdhënës!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO, NË
KONFERENCËN E PËRBASHKËT PËR
SHTYP ME MINISTRINË E FINANCAVE
DHE EKONOMISË
- 7 dhjetor 2017 -

I nderuar zoti Ministër,
Të nderuar përfaqësues të mediave,
Është kënaqësi të jem sot para jush, në këtë komunikim publik, për të
prezantuar një nismë konkrete të Bankës së Shqipërisë, në kuadrin e
përpjekjeve tona për rritjen e formalizimit të ekonomisë. Është inkurajues
fakti se një seri nismash të autoriteteve shqiptare shkojnë në të njëjtin
drejtim, atë të rritjes së shkallës së zbatimit të ligjit dhe të përdorimit
të kanaleve formale financiare. Eksperienca ka treguar se përpjekjet
komplementare të institucioneve rregullatore, ulin kostot e operimit të
politikave dhe rritin gjasat e tyre për sukses.
Aktiviteti informal imponon kosto të hapura dhe kosto të fshehura për
ekonominë dhe shoqërinë shqiptare. Ai dëmton shëndetin e financave
publike të vendit, rrit barrën e taksave dhe shtrembëron efektin e saj në
agjentët ekonomikë, dëmton konkurrencën dhe rrit kostot e veprimtarisë
së bizneseve të ndershme, redukton burimet e financimit të bizneseve
dhe frenon zhvillimin normal të tyre, si dhe krijon probleme sociale që
vijnë nga mungesa, apo mbulimi i pamjaftueshëm, i sigurimit shoqëror
dhe shëndetësor.
Nga këndvështrimi i Bankës së Shqipërisë,
si autoritet monetar, dhe si mbikëqyrës
e rregullator i sektorit bankar, aktiviteti
informal redukton efektivitetin e politikave
tona stabilizuese dhe krijon premisa
për destabilitet të një apo më shumë
segmenteve të sistemit financiar.

“Nga këndvështrimi i Bankës
së Shqipërisë, si autoritet
monetar, dhe si mbikëqyrës e
rregullator i sektorit bankar,
aktiviteti informal redukton
efektivitetin e politikave
tona stabilizuese dhe krijon
premisa për destabilitet të një
apo më shumë segmenteve të
sistemit financiar.”

Duke u ndalur te çështja e fundit, dëshiroj
të risjell në vëmendjen tuaj se ruajtja dhe
forcimi i stabilitetit financiar të vendit ka
qenë dhe mbetet një objektiv madhor i punës së Bankës së Shqipërisë.
Sikundër kemi deklaruar në komunikimet tona, një nga sfidat më të mëdha
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me të cilat jemi përballur gjatë viteve të fundit, ka qenë përkeqësimi i
cilësisë së portofolit të kredisë së sektorit bankar. Ky përkeqësim pasqyroi
në vetvete efektin e shumë faktorëve, por ai u ndikua padyshim edhe
nga shkalla e lartë e informalitetit në ekonomi. Për të qenë më konkretë,
mungesa e transparencës financiare, mungesa apo mangësitë e titujve
të pronësisë dhe problemet e hasura në ekzekutimin e kolateralit, kanë
kontribuuar në rritjen e nivelit të kredive me probleme, si dhe kanë qenë
një nga penguesit e masave tona ligjore e rregullative, për reduktimin
e tyre.
Përtej ndikimit negativ që informaliteti ka dhënë në ecurinë e kreditimit
dhe në cilësinë e kredisë, ai ka dëmtuar edhe vetë kredimarrësit. Marrja
përsipër e rreziqeve përtej kapaciteteve paguese, të paidentifikuara si
pasojë e mungesës së qartësisë së pasqyrave financiare, ka shkaktuar
edhe dështimin e shlyerjes së kredive, duke i përballur kredimarrësit me
situata të paparashikuara prej tyre.
“Banka e Shqipërisë
ka vlerësuar me
seriozitet dhe ka
mbështetur në
vazhdimësi nismat e
ndërmarra për rritjen
e formalizimit të
ekonomisë.”

Për këto arsye, Banka e Shqipërisë ka vlerësuar
me seriozitet dhe ka mbështetur në vazhdimësi
nismat e ndërmarra për rritjen e formalizimit të
ekonomisë.

Nga ana jonë, ne kemi marrë disa masa
për trajtimin e çështjes së informalitetit, masa
të cilat kanë dhënë efektet e tyre ndër vite.
Rritja e transparencës dhe ulja e kostove të
veprimeve në bankë, pa cenuar pavarësinë
operacionale të bankave dhe vendimmarrjen
e tyre, ka ndikuar në një afrim më të madh të individëve dhe bizneseve
pranë këtyre institucioneve.
Plani kombëtar për reduktimin e kredive me probleme përcaktoi
vendosjen e kriterit rregullativ, si një detyrë të rëndësishme për Bankën
e Shqipërisë që, duke filluar nga viti 2018, veprimtaria e kredidhënies
të mbështetet vetëm në deklaratat tatimore. Ky është një nga elementet
thelbësore të adresimit të informalitetit, edhe për vetë peshën specifike që
zë veprimtaria bankare në ekonominë e vendit. Banka e Shqipërisë e ka
trajtuar edhe më parë këtë dukuri nga pikëpamja rregullative, por duke
u kufizuar vetëm tek kredimarrësit e mëdhenj të bankave. Koordinimi
i veprimeve me organet qeveritare dhe veprimet e përshtatshme të
ndërmarra, kanë krijuar hapësirën e nevojshme për ta thelluar këtë masë
rregullative në një bazë më të gjerë kredimarrësish.
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Banka e Shqipërisë është e bindur se kjo masë do të sjellë përfitime
afatgjata për të gjitha palët e përfshira në proces.
•

•

•

Për industrinë bankare: mbështetja e kredidhënies në deklaratat
tatimore lehtëson ndjeshëm procesin e kredidhënies, duke i
vendosur bankat në një emërues të përbashkët në leximin e të
dhënave financiare. Kjo krijon lehtësi në veprimtarinë e kreditimit,
duke i dhënë qartësi të lartë bankave në procesin e analizës
financiare dhe përzgjedhjen e kredimarrësve, si dhe në shkëmbimin
e informacioneve me njëra-tjetrën për kredimarrës të përbashkët.
Për bizneset dhe familjet shqiptare: ky proces nxit rritjen e
transparencës, çka do të përkthehet detyrimisht në uljen e rrezikut
të kredisë dhe – ajo që është më e rëndësishme – në uljen e kostos
së financimit. Po ashtu, duke krijuar një fushë më të barabartë
loje, ky proces rrit konkurrencën dhe eficiencën, çka, në analizë të
fundit, ndihmon zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Për ekonominë në tërësi: ky proces rrit qëndrueshmërinë ekonomike
dhe financiare të vendit, si dhe krijon premisa për një sistem tatimor
më të thjeshtë dhe për një shpërndarje më të drejtë të barrës së
taksave.

Ju faleminderit!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË
TAKIMIN E NIVELIT TË LARTË PËR
REMITANCAT
- 11 dhjetor 2017 -

I nderuar zoti Ministër,
Të nderuar pjesëmarrës,
Duke ju uruar mirëseardhjen në godinën e Bankës së Shqipërisë, dëshiroj
ta filloj fjalën time me një falënderim për Ministrin e Shtetit për Diasporën,
zotin Majko, në lidhje me nismën e marrë prej tij për një vëmendje më të
madhe në përthithjen dhe përdorimin efektiv të dërgesave në para nga
ana e shqiptarëve me banim jashtë shtetit,
ose siç jemi mësuar ta përdorim shpesh
me termin, remitanca.
“Takimi i sotëm është vetëm
Ky takim i sotëm është vetëm fillimi i një sërë
hapash të përbashkëta që do të ndërmerren
nga institucionet shqiptare, me përpjekjen
për t’i dhënë vendin që meriton kontributit
financiar që shqiptarët e emigruar japin për
mirëqenien e familjeve të tyre në Shqipëri
dhe jo vetëm. Ky kontribut rezulton po kaq
vital edhe për zhvillimin e qëndrueshëm
afatgjatë të vetë vendit.

fillimi i një sërë hapash
të përbashkëta që do të
ndërmerren nga institucionet
shqiptare, me përpjekjen për
t’i dhënë vendin që meriton
kontributit financiar që
shqiptarët e emigruar japin
për mirëqenien e familjeve
të tyre në Shqipëri dhe jo
vetëm."

Banka e Shqipërisë i ka konsideruar gjithmonë remitancat si faktor
mjaft të rëndësishëm për ekonominë e vendit. Në këtë kuadër,
Banka e Shqipërisë mat dhe analizon
statistikat e disponueshme, sikurse kryen
vlerësime të natyrës josasiore që lidhen
“Për Shqipërinë, remitancat
me shpërndarjen gjeografike të burimit
përfaqësojnë një burim
të qëndrueshëm dhe të
të remitancave në nivel kombëtar dhe
konsiderueshëm të hyrash,
ndërkombëtar. Në fokusin tonë, vijon të
të cilat tejkalojnë edhe
mbetet vlerësimi i faktorëve që ndikojnë në
investimet e huaja direkte,
nivelin e remitancave dhe luhatshmërinë
duke përbërë në këtë formë
ciklike të rrjedhës së tyre në vite.
një burim të qenësishëm
Për Shqipërinë, remitancat përfaqësojnë
një burim të qëndrueshëm dhe të
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konsiderueshëm të hyrash, të cilat tejkalojnë edhe investimet e huaja
direkte, duke përbërë në këtë formë një burim të qenësishëm financimi të
rritjes ekonomike. Në këtë drejtim, edhe Banka e Shqipërisë i konsideron
remitancat si një burim të rëndësishëm të ardhurash në ekonomi dhe me
ndikim në bilancin e pagesave.
Të para në një këndvështrim më të ngushtë, remitancat vlerësohen të
kenë një impakt domethënës në familjet shqiptare, në reduktimin e
varfërisë dhe në përmirësimin e cilësisë së jetesës.
Edhe në rastin e Shqipërisë, studimet e kryera nga Banka e Shqipërisë
dhe Banka Botërore tregojnë që të ardhurat e përftuara nga remitancat
alokohen kryesisht për konsum, mjekim dhe arsimim, por edhe për kursim
e investime, këto të fundit kryesisht në banim.
Veç sa më lart, Banka e Shqipërisë i trajton remitancat edhe nga
këndvështrimi i kanaleve hyrëse të tyre në ekonominë shqiptare. Studimet
më të fundit tregojnë se dominuese janë kanalet formale të dërgimit,
kryesisht përmes institucioneve financiare që mundësojnë transferta
parash, e më pak përmes atyre bankare. Ndërkohë, në nivele ende
mjaft të larta është dërgimi i tyre në formën e parasë cash, e cila meriton
një analizë të thellë.
Sipas vrojtimit të Bankës Botërore të kryer në vitin 2016, është arritur në
konkluzionin se arsyet për përdorimin e ulët të kanaleve bankare janë
kostot e larta të transferimit të parave, dhe se procedurat e transferimit
vlerësohen të koklavitura. Për ta konkretizuar, sipas këtij studimi, kostot
e dërgimit të remitancave në Shqipëri vlerësohen në 9.4% të shumës së
dërguar, krahasuar me një mesatare të rajonit, në nivelin 7.2%.
Të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që sa më shumë të rritet përdorimi i
kanaleve financiare, aq më shumë rritet depërtimi i financave në
ekonomi. Për më tepër, rritja e përdorimit të kanaleve financiare ndihmon
në rritjen e përfshirjes financiare të popullatës, duke rritur mundësitë për
kursime dhe investime sa më produktive.
Duke vlerësuar përfitimet që rrjedhin nga depërtimi formal i remitancave
në ekonomi, dhe kontributin e deritanishëm të sektorit bankar dhe
financiar, Banka e Shqipërisë sugjeron një vëmendje të shtuar në drejtim
të reduktimit të kostove të transfertave dhe përmirësimit ose dizenjimit
nga e para të produkteve dhe shërbimeve të dedikuara për këtë segment
të popullatës. Nga ana e saj, Banka e Shqipërisë angazhohet në
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modernizimin e mëtejshëm të infrastrukturave të sistemeve të pagesave,
apo përshtatjen e legjislacionit me direktivat e Bashkimit Evropian, në
funksion të një tregu të hapur, pa barriera
dhe konkurrues.
Dy vitet e fundit, Banka e Shqipërisë është
angazhuar edhe në projekte konkrete me
Bankën Botërore, të lidhura me remitancat
dhe përfshirjen financiare.

“Dy vitet e fundit,
Banka e Shqipërisë
është angazhuar edhe
në projekte konkrete
me Bankën Botërore, të
lidhura me remitancat dhe
përfshirjen financiare.”

I pari konsiston në një proces vlerësimi të
përputhshmërisë me "Parimet e përgjithshme
për shërbimet e remitancave ndërkombëtare", të hartuara nga Banka
Botërore dhe Banka për Rregullime Ndërkombëtare, dhe në një planveprimi konkret, me shumë aktorë të përfshirë, për të përmbushur ato
fusha ku ka ende nevojë për përmirësim.
Vlen të përmendet edhe projekti Greenback i Bankës Botërore, i
dedikuar për remitancat dhe i zbatuar në disa vende të botës. Ky projekt
tani vjen edhe në Shqipëri - si vend pritës remitancash - dhe synon
rritjen e eficiencës në treg për dërgesat e emigrantëve, dhe rritjen e
ndërgjegjësimit dhe edukimit financiar, dhe ka mbështetjen e Bankës së
Shqipërisë deri në përfundimin e tij.
Projekti tjetër konsiston në vlerësimin e përputhshmërisë me kriteret e
përcaktuara në kuadrin e "Përfshirjes financiare nga këndvështrimi i
pagesave". Ai synon që nëpërmjet përmbushjes së kritereve nga aktorët
e përfshirë, të rritet numri i individëve apo bizneseve (kryesisht të vogla)
që kanë llogari bankare apo llogari pagesash për të kryer transaksione
të ndryshme.
Veç sa më lart, për të pasur një vështrim më të plotë të remitancave
në të gjitha dimensionet, Banka e Shqipërisë angazhohet sot në
kuadrin e këtij takimi, të prodhojë një botim të dedikuar, i cili do
të prezantohet në qershor të çdo viti, periudhë e cila përkon edhe
me Ditën Ndërkombëtare të Dërgesave në Para pranë Familjeve - 16
Qershorin.
Së fundmi, por jo për nga rëndësia, duke vlerësuar si tejet të rëndësishëm
koordinimin mes autoriteteve shtetërore, si dhe bashkëpunimin e
vazhdueshëm me sektorin privat, do të nënshkruajmë sot Memorandumin
e Mirëkuptimit. Synimi i tij është rritja e ndërgjegjësimit, lehtësimi i
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dialogut dhe nxitja e bashkëpunimit të efektshëm midis palëve për çështje
që kanë të bëjnë me kontributin e dërgesave në para nga emigrantët
shqiptarë në diasporë, për zhvillimin e ekonomisë.
Këtë angazhim të përbashkët që po marrim sot, e vlerësoj si hapin e
parë të domosdoshëm të një platforme zhvillimore për fuqizimin dhe
përdorimin më efektiv të remitancave.
Duke mos dashur të zgjatem më shumë, në fund të fjalës sime, do të doja
të theksoja edhe njëherë se ka ardhur koha që të tregojmë më shumë
kujdes, vlerësim dhe mirënjohje për ata dhjetëra-mijëra bashkatdhetarë,
të cilët mes sakrificash të shumta, vazhdojnë të kontribuojnë në mirëqenien
e kombit tonë, duke sjellë pjesë të kursimeve pranë familjeve të tyre.
Ne inkurajojmë të gjithë industrinë bankare dhe aktorët e tjerë të sistemit
financiar që të kontribuojnë në këtë iniciativë, me vizion dhe produkte
konkrete, për vetë faktin se ju mund të luani një rol të veçantë në
mobilizimin sa më efikas të remitancave.
Duke shprehur edhe njëherë mbështetjen dhe angazhimin tonë
institucional për këtë iniciativë, shpreh sigurinë që ky do të jetë një dialog
i vazhdueshëm për të lehtësuar çdo ndërmarrje në fushën e remitancave.
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË
TAKIMIN ME GAZETARË, ANALISTË DHE
DREJTUES TË MEDIAS
- 15 dhjetor 2017 -

Të nderuar pjesëmarrës,
Më lejoni t’ju uroj mirëseardhjen në takimin përmbyllës për këtë vit të
Bankës së Shqipërisë me përfaqësues të medias, si dhe me disa prej
studentëve më të talentuar në fushën e ekonomisë.
Këtë fjalë të shkurtër mirëseardhjeje dëshiroj
ta filloj duke shprehur falënderimet e mia
“Në përgjithësi, analiza
për mbështetjen që ju si gazetarë dhe
dhe reflektimi mediatik
përfaqësues të medias i keni dhënë Bankës
mbi zhvillimet ekonomike
dhe financiare në vend
së Shqipërisë përgjatë gjithë vitit 2017.
dhe më gjerë, ka hyrë
Në përgjithësi, analiza dhe reflektimi
në një fazë interesante
mediatik mbi zhvillimet ekonomike dhe
ndërgjegjësimi dhe
financiare në vend dhe më gjerë, ka hyrë
profesionalizmi.”
në një fazë interesante ndërgjegjësimi dhe
profesionalizmi. Si rrjedhojë, edhe mbulimi
dhe pasqyrimi i veprimtarisë së institucionit të
Bankës së Shqipërisë ka zënë një vend të qenësishëm. Shpresoj që në
këtë tregues të ketë ndikuar sadopak edhe Banka e Shqipërisë, përmes
arsenalit të saj të raporteve periodike, materialeve studimore, aktivitetit
edukues, si dhe kontakteve të drejtpërdrejta me ju.
Gjithashtu, nëpërmjet jush dëshiroj
të falënderoj edhe organizatat që ju
përfaqësoni, duke besuar dhe shpresuar
se analiza dhe mbulimi mediatik do të
perfeksionohet më tej gjatë vitit 2018.
Përfitoj nga rasti t’ju garantoj se në çdo
rast dyert tona do të jenë të hapura për t’u
konsultuar dhe për të shkëmbyer pikëpamje
reciproke rreth argumenteve të momentit,
me qëllimin e vetëm për të rritur shkallën
e sqarimit dhe të kuptimit të fenomeneve.
Një lajm mediatik depërton më lehtë në
publik se sa çdo formë tjetër komunikimi
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zyrtar. Në qoftë se ai është i plotë, i vërtetë dhe profesional, atëherë ai
sjell qartësi dhe reagim në kahun dhe me shpejtësinë e duhur. Në fund
të fundit, e gjitha kjo sjell efektivitet më të madh të politikave tona dhe
për rrjedhim, besimi i publikut tek institucioni ynë do të rritet.
Siç e kemi kthyer në traditë tashmë, ky aktivitet i fundvitit përfshin
njëkohësisht edhe dhënien e Çmimit të Guvernatorit për Diplomën më
të Mirë, për vitin që po lëmë pas. Përpara se të shpallim fituesit, do
të dëshiroja të përshëndes të gjithë studentët, të cilët morën pjesë me
shumë dinjitet në garën për punimin shkencor më interesant. Banka e
Shqipërisë i kushton një vëmendje të veçantë fushës së kërkimeve, pasi
jemi të sigurt se përsosja dhe thellimi i mëtejshëm i saj, është një ndër
shtyllat kryesore në të cilat mbështetet progresi ekonomik i vendit tonë.
Edukimi financiar dhe rritja e përfshirjes financiare janë ndër prioritetet
kryesore të punës sonë dhe kontributi që të gjithë ju jepni në këtë drejtim,
nëpërmjet punimeve tuaja, është mjaft i vyer.
Së pari, dëshiroj të falënderoj të gjithë pjesëmarrësit në garë. Punimet
e përgatitura prej jush janë vlerësuar shumë interesante. Njëkohësisht,
përgëzoj iniciativën tuaj për të zgjeruar spektrin e analizës së çështjeve
ekonomike dhe financiare përtej atij tradicional. Shumë nga argumentet
e trajtuara në punimet tuaja konstatoj se janë pjesë e menysë së
përditshme të diskutimeve midis politikëbërësve dhe akademikëve, si në
vend ashtu dhe në ekonominë globale.
Së dyti, bazuar në çka thashë më sipër, dua të garantoj të gjithë studentët
se me pjesëmarrjen tuaj në këtë garë, ju keni hedhur një hap të parë të
rëndësishëm në formësimin e karrierës suaj profesionale. Niveli i punimeve
të prezantuara është mbresëlënës dhe premton se ju keni potencial të
madh për të qenë nesër profesionistë të zot në fushën e teorisë ekonomike,
të funksionimit të tregjeve, të bankingut dhe të financave.
“... është e rëndësishme
të kuptoni se për të qenë
një studiues i suksesshëm
është e domosdoshme
që, përtej një edukimi të
plotë, të jesh në kontakt
me kërkues dhe studiues
kudo, në vend dhe jashtë
tij.”

Së treti, është e rëndësishme të kuptoni se
për të qenë një studiues i suksesshëm është
e domosdoshme që, përtej një edukimi të
plotë, të jesh në kontakt me kërkues dhe
studiues kudo, në vend dhe jashtë tij. Ky
mendoj se është një nga sekretet për të qenë
në sintoni me të gjitha të rejat që kanë lidhje
me kërkimin shkencor. Për këtë qëllim do t’ju
sugjeroja të përpiqeni që tani për të ndërtuar
"network-un" tuaj të lidhjeve. Nga ky
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këndvështrim, rrjeti i ekspertëve të Bankës së Shqipërisë do t’i ketë dyert
e hapura.Së fundi dhe besoj se bëhet fjalë për momentin më pikant, do
të kalojmë tek shpallja e fituesve të "Çmimit të Guvernatorit për Diplomën
më të Mirë" për vitin 2017. Përzgjedhja e më të mirëve nuk është një
mision kaq i lehtë, veçanërisht kur tërësia e punimeve karakterizohet nga
një cilësi e lartë. Komisioni i vlerësimit është marrë gjatë me vlerësimin e
secilit punim të mbërritur, duke bërë kujdes të veçantë në vlerësimin e të
gjitha detajeve që lidhen me metodologjinë kërkimore, me origjinalitetin
e temës dhe me përdorimin e metodave të sofistikuara e bashkëkohore
të kërkimit shkencor. Në përfundim të këtij procesi vlerësues, tashmë
është arritur në konkluzionin final se kush janë fituesit, ndaj le të vijojmë
me prezantimin e tyre.
Ju faleminderit dhe gëzuar festat! Qoftë viti i ardhshëm, një vit i mbarë
për të gjithë ju, personalisht dhe profesionalisht!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO
NË KONFERENCËN PËR SHTYP
MBI VEPRIMTARINË E BANKËS SË
SHQIPËRISË GJATË VITIT 2017
- 20 dhjetor 2017 -

Në këtë konferencë të fundit të vitit dëshiroj të bëj një përmbledhje të
momenteve kryesore të punës së Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2017,
natyrisht e fokusuar kjo në prioritetet tona kryesore.
Fillimisht do të ndalem në veprimtarinë e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës
së Shqipërisë.
AKTIVITETI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS
Siç edhe jeni njohur nëpërmjet kalendarit të shpallur paraprakisht,
Këshilli ka zhvilluar 15 mbledhje gjatë vitit 2017, në të cilat janë marrë
69 vendime, prej të cilave 53 akte të miratuara për herë të parë dhe 16
ndryshime ose plotësime aktesh ekzistuese.
Në tetë mbledhje, janë marrë në analizë zhvillimet ekonomiko-financiare
në vend, të pasuara me miratimin e raporteve përkatëse të politikës
monetare, si dhe me vendimet mbi qëndrimin e politikës monetare
në tërësi dhe normën bazë të interesit në veçanti. Në të gjitha rastet,
vendimmarrja është shpjeguar nëpërmjet njoftimeve për shtyp, ndërkohë
që raportet periodike të politikës monetare janë dërguar pranë Kuvendit
të Shqipërisë si dhe pranë të gjithë aktorëve të tjerë të interesuar, vendas
dhe të huaj. Për opinionin e gjerë, ato janë të publikuara në faqen e
Bankës së Shqipërisë.
Një produkt tjetër i rëndësishëm i veprimtarisë së Këshillit Mbikëqyrës
të Bankës së Shqipërisë ka qenë vendimmarrja kushtuar forcimit të
mëtejshëm të mbikëqyrjes bankare, si dhe garantimit të stabilitetit
financiar të vendit. Në këtë këndvështrim, gjej me vend të përmend
krijimin e Departamentit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, miratimin e
Strategjisë së Politikës Makroprudenciale, si dhe miratimin e dy raporteve
6-mujore të stabilitetit financiar.
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Në veprimtarinë e tij, Këshilli Mbikëqyrës i ka kushtuar një vëmendje
të veçantë monitorimit të aktivitetit administrativ dhe financiar të vetë
institucionit. Përveç miratimit të raportit vjetor dhe pasqyrave financiare,
të cilat, në kuadër të llogaridhënies, janë dërguar në Kuvendin e
Shqipërisë dhe janë bërë publike, Këshilli i ka kushtuar kujdes të veçantë
raporteve të Auditit të Jashtëm, të Inspektorit të Përgjithshëm, të Kontrollit
të Lartë të Shtetit, si dhe detyrave të lëna në rezolutën e Kuvendit të
Shqipërisë. Nga ana tjetër, përgjatë gjithë vitit, Komiteti i Auditit ka
analizuar në vazhdimësi gjetjet dhe konkluzionet e auditit të brendshëm
dhe të jashtëm.
“Këshilli Mbikëqyrës i ka
kushtuar një vëmendje të
veçantë forcimit të kapaciteteve
institucionale të Bankës,
nëpërmjet përmirësimit të
mëtejshëm të procedurave të
funksionimit të institucionit,
si dhe nëpërmjet mbështetjes
së rritjes së kapaciteteve
profesionale dhe motivimit të
mëtejshëm të stafit.”

Së fundi, gjej me vend të theksoj
se Këshilli Mbikëqyrës i ka kushtuar
një vëmendje të veçantë forcimit të
kapaciteteve institucionale të Bankës,
nëpërmjet përmirësimit të mëtejshëm
të
procedurave
të
funksionimit
të institucionit, si dhe nëpërmjet
mbështetjes së rritjes së kapaciteteve
profesionale dhe motivimit të mëtejshëm
të stafit.

POLITIKA DHE OPERACIONET MONETARE
Në lidhje me politikën monetare, ne ju kemi njohur në hollësi me analizat
tona si dhe vendimet që kanë pasuar ato. Pa rënë në përsëritje, e shoh
me interes të ritheksoj edhe njëherë se politika monetare stimuluese e
Bankës së Shqipërisë ka luajtur një rol të rëndësishëm në mbështetjen
dhe gjallërimin e aktivitetit ekonomik të vendit. Vendimet tona kanë qenë
në kohën dhe intensitetin e duhur, duke kontribuuar në uljen e kostove të
financimit dhe në funksionimin normal të tregjeve financiare.
Gjatë vitit që po mbyllet është punuar në drejtim të përmirësimit të
mëtejshëm të instrumenteve dhe metodologjive të parashikimit, si dhe në
drejtim të përsosjes së procesit të zbatimit të politikës monetare. Kjo e fundit
është realizuar nëpërmjet standardizimit të praktikave për administrimin
e likuiditetit të sistemit bankar, përmirësimeve teknologjike në zhvillimin e
ankandeve REPO, si dhe publikimeve javore të parashikimeve për sasinë
e likuiditetit në sistem. Një zhvillim i rëndësishëm përkon me zgjerimin
dhe thellimin e tregut të letrave me vlerë të qeverisë, nëpërmjet dhënies
së aksesit për pjesëmarrje të drejtpërdrejtë të të gjitha institucioneve
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financiare jorezidente. Një arritje
tjetër në veprimtarinë tonë ka të bëjë
me administrimin e rezervës valutore.
Pavarësisht ambientit të vështirë me të
cilin përballen investitorët në Eurozonë,
ambient ky i karakterizuar nga norma të
ulëta dhe shpesh negative interesi, ne
kemi arritur të ruajmë një kthim pozitiv
për rezervën valutore, duke respektuar
njëkohësisht të gjitha limitet, rregullat
dhe procedurat për administrimin e
rrezikut të investimit.

“Pavarësisht ambientit të
vështirë me të cilin përballen
investitorët në Eurozonë,
ambient ky i karakterizuar
nga norma të ulëta dhe shpesh
negative interesi, ne kemi
arritur të ruajmë një kthim
pozitiv për rezervën valutore,
duke respektuar njëkohësisht
të gjitha limitet, rregullat dhe
procedurat për administrimin e
rrezikut të investimit.”

MBIKËQYRJA BANKARE DHE STABILITETI FINANCIAR
Forcimi i mbikëqyrjes bankare dhe garantimi i stabilitetit financiar
të sistemit mbeten objektiva themelore të veprimtarisë së Bankës së
Shqipërisë. Gjatë vitit 2017, hyri në fuqi ligji "Për rimëkëmbjen dhe
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë",
i cili përcakton Bankën e Shqipërisë si Autoritetin e Ndërhyrjes së
Jashtëzakonshme në vend. Në përmbushje të detyrimeve ligjore,
Banka e Shqipërisë krijoi "Fondin për ndërhyrjen e jashtëzakonshme",
i cili do të plotësohet në vazhdimësi përmes kontributeve të rregullta
vjetore të bankave. Ky Fond do të shërbejë për realizimin e ndërhyrjeve
të jashtëzakonshme, në të gjitha rastet ku nevoja do të sjellë si
domosdoshmëri ristrukturimin e hershëm të bankave në vështirësi dhe
mbulimin e nevojave për financim në rast krize, prej vetë bankave.
Një zhvillim i spikatur i vitit 2017 është rënia e vazhdueshme e treguesit
të kredive me probleme. Në fund të muajit nëntor, kreditë me probleme
përbënin vetëm 14.3% të totalit, krahasuar me 18.23% në fund të
vitit 2016. Ky përmirësim reflekton masat e marra në kuadër të planit
kombëtar për uljen e kredive me probleme, por jo vetëm. Gjatë gjithë
vitit kemi intensifikuar komunikimin me bankat dhe paralelisht me të,
falë dhe asistencës së partnerëve tanë ndërkombëtarë, kemi adoptuar
dhe vënë në zbatim disa nga praktikat dhe eksperiencat më të mira
ndërkombëtare.
Në muajin gusht, Këshilli Mbikëqyrës miratoi Strategjinë e Politikës
Makroprudenciale, një dokument i rëndësishëm për garantimin e
stabilitetit financiar të vendit. Në këtë dokument janë të pasqyruara me
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hollësi të gjithë objektivat, instrumentet, treguesit, përfshirë dhe strukturat
përgjegjëse, brenda dhe jashtë Bankës së Shqipërisë, të cilët kujdesen
dhe garantojnë stabilitetin financiar të vendit. Kjo politikë është një
udhërrëfyes për hapat që duhet të ndërmarrin autoritetet, me qëllim
administrimin e rreziqeve që i kanosen stabilitetit financiar të vendit.
Një angazhim tjetër strategjik, lidhet
me rritjen e përdorimit të monedhës
“Një angazhim tjetër strategjik,
kombëtare në sistemin financiar dhe
lidhet me rritjen e përdorimit
në ekonominë shqiptare, e thënë
të monedhës kombëtare në
ndryshe me deeuroizimin e ekonomisë.
sistemin financiar dhe në
ekonominë shqiptare, e thënë
Për këtë qëllim, gjatë vitit 2017, në
ndryshe me deeuroizimin e
konsultim dhe me industrinë bankare,
ekonomisë. Për këtë qëllim,
kemi ideuar disa masa specifike, të
gjatë vitit 2017, në konsultim
cilat do të hyjnë në fuqi në gjysmën
dhe me industrinë bankare,
e parë të vitit 2018. Për ta bërë
kemi ideuar disa masa specifike,
deeuroizimin gjithëpërfshirës, Banka e
të cilat do të hyjnë në fuqi në
Shqipërisë nënshkroi një Memorandum
gjysmën e parë të vitit 2018.”
Mirëkuptimi me Ministrinë e Financave
dhe Ekonomisë, dhe Autoritetin e
Mbikëqyrjes Financiare, për të nxitur
marrjen e masave të ngjashme edhe në pjesën tjetër të sistemit financiar
dhe në ekonominë reale. Kjo iniciativë pritet të rezultojë shumë shpejt në
masa konkrete shtesë.
Mbikëqyrja e aktivitetit bankar, rregullimi dhe licencimi i tij kanë vazhduar
të jenë ndër prioritetet e rëndësishme të veprimtarisë së institucionit.
Banka e Shqipërisë kreu rreth 14 inspektime gjatë vitit 2017. Gjithashtu,
gjatë këtij viti u miratua transferimi i pjesëmarrjes 100% të Veneto Banka
sh.a. tek Banka Intesa Sanpaolo S.p.A., Itali, si dhe u licencuan 3
subjekte financiare jobanka për ushtrimin e veprimtarisë së shërbimeve të
pagesave e të transferimit të parave, të veprimtarisë së qirasë financiare
dhe mikrokredisë.
Përafrimi i kuadrit mbikëqyrës dhe rregullator me direktivat evropiane
dhe standardet e Komitetit të Bazelit ka vijuar edhe përgjatë vitit 2017.
Në maj të vitit 2017, u miratua udhëzimi "Për procesin e vlerësimit të
brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit", në përputhje me Shtyllën 2 të
Bazel II. Gjithashtu, u rishikuan disa rregullore që kanë të bëjnë me: (i)
mbikëqyrjen e konsoliduar, (ii) drejtimin efektiv të bankave dhe kriteret e
miratimit të administratorëve të tyre, (iii) parandalimin e pastrimit të parave
dhe financimit të terrorizmit, si dhe (iv) transparencën për produktet e
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shërbimet bankare dhe financiare. Kujdes është bërë edhe në drejtim
të intensifikimit të marrëdhënieve me autoritetet rregulluese evropiane, si
rezultat i të cilave, në fillim të vitit 2018, pritet të nënshkruhet marrëveshja
dypalëshe e bashkëpunimit me Bankën Qendrore Evropiane.
Harta e veprimtarisë së institucionit nuk do të ishte e plotë nëse nuk do
të përmendnim edhe punën e madhe që është kryer nga njësitë e tjera
të Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2017.
Më lejoni të ndalem vetëm në disa prej tyre.
•

•

•

Në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin e administrimit financiar
dhe material të institucionit, Banka e Shqipërisë ka përfunduar
punën përgatitore për aplikimin e standardit të ri të kontabilitetit.
Ky standard, i quajtur SNRF 9, hyn në fuqi më 1 janar 2018.
Banka e Shqipërisë ka bërë progres në drejtim të hartimit të
legjislacionit të nevojshëm primar për shërbimet e pagesave
në Shqipëri, në përputhje me Direktivën përkatëse të Bashkimit
Evropian dhe për nxitjen e kanalizimit të remitancave në sistemin
financiar. Këto projekte synojnë uljen e kostove të transferimit të
remitancave në sistemin financiar dhe rritjen e përfshirjes financiare
të publikut. Me qëllim rritjen e bashkëpunimit e koordinimit
institucional në drejtim të përdorimit më efektiv të remitancave për
zhvillimin ekonomik, në muajin dhjetor, Banka e Shqipërisë, Ministri
i Shtetit për Diasporën dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi për Remitancat.
Puna kërkimore ka qenë dhe mbetet një drejtim i rëndësishëm i
punës sonë. Ajo synon të vërë në dispozicion të vendimmarrësve,
brenda Bankës së Shqipërisë dhe më gjerë, aparatin e duhur teorik
për interpretimin e fenomeneve ekonomike dhe monetare, si dhe
të identifikojë e të kuantifikojë në terma sasiorë lidhjet midis tyre.
Sipas traditës së krijuar, Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me
Qendrën e Studimeve për Evropën Juglindore të Universitetit të
Oksfordit, zhvilloi punimet e konferencës së saj vjetore me temë:
"Zhvillimet në tregun bankar dhe infrastruktura e tregjeve financiare.
Roli i strukturës, madhësisë dhe infrastrukturës së tregjeve në
zbutjen e rreziqeve dhe ecurinë e ndërmjetësit financiar". Punimet
e kësaj konference hodhën dritë mbi tendencat më të fundit në
zhvillimin e sektorit financiar, me theks të veçantë në ndikimet
potenciale mbi ekuilibrin makroekonomik dhe stabilitetin financiar.
Po ashtu, zhvilluam Workshop-in e 11-të të Kërkimeve Ekonomike
për Evropën Juglindore, ku kërkues nga rajoni dhe institucione të
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•

•

•

•

•

rëndësishme ndërkombëtare ballafaquan konkluzionet e analizave
të tyre për aspekte të rëndësishme të zhvillimit ekonomik dhe
financiar të vendeve të tyre dhe rajonit në përgjithësi.
Puna jonë edukative ka vijuar nëpërmjet zbatimit të projekteve për
rritjen e edukimit financiar të publikut, në funksion të njohjes dhe
administrimit më të mirë të financave individuale të tyre. Edukimi
financiar është realizuar nëpërmjet programeve, aktiviteteve dhe
botimeve të veçanta edukative, me fokus prezantimin e institucionit
të bankës qendrore, rolit dhe funksioneve të saj, si dhe kultivimin
e një kulture financiare në shoqërinë shqiptare. Si një mjet i
rëndësishëm për bashkëveprimin me publikun, Muzeu i Bankës së
Shqipërisë e ka kthyer Bankën e Shqipërisë në shtëpinë e parasë
për shumë vizitorë. Për herë të parë këtë vit, kremtuam Ditën
Ndërkombëtare të Muzeve nëpërmjet organizimit të aktivitetit me
temë "Kuriozitete nga Thesari: Arti i kartëmonedhës shqiptare".
Emisioni monetar, përveç kujdesit të shtuar në veprimtarinë rutinë
të tij, realizoi rishikimin e serisë aktuale të kartëmonedhave, duke
synuar përmirësimin e saj në aspektin funksional, grafik dhe më
kryesorja në funksion të përmirësimit të elementeve të sigurisë.
Banka e Shqipërisë ka intensifikuar punën për përafrimin
metodologjik të statistikave financiare me standardet ndërkombëtare
dhe harmonizimin e tyre me ato të BE-së. Në harmoni me parimet për
transparencën dhe objektivat strategjikë afatgjatë të institucionit, këtë
vit u përgatit Kodi i Praktikës për Statistikat e Bankës së Shqipërisë.
Që nga muaji qershor, Shqipëria zbaton Sistemin e Përmirësuar të
Shpërndarjes së të Dhënave të Përgjithshme të FMN-së.
Në fushën e teknologjisë së informacionit, Banka e Shqipërisë
ka përfunduar apo është në fazat finale përmbyllëse të një sërë
projektesh të rëndësishme, ku do të veçoja: përshtatjen e sistemit
AFISAR për zgjerimin e përdorimit të regjistrit të letrave me vlerë
nga jorezidentë, si dhe përmirësimet në sistemin e raportimit
rregullator online nga sistemi bankar tek Banka e Shqipërisë. Banka
e Shqipërisë i ka kushtuar vëmendje përmirësimit të vazhdueshëm
të sigurisë në fushën e teknologjisë së informacionit, për garantimin
e vazhdueshmërisë dhe të integritetit.
Gjatë vitit 2017, vazhdoi tradita e komunikimit të hapur me
publikun, në qendër të të cilit qëndron transparenca institucionale
dhe gjithëpërfshirja e grupeve të ndryshme të interesit. Nëpërmjet
120 fjalimeve, njoftimeve dhe intervistave, 40 raporteve,
analizave e buletineve, një shumëllojshmërie të lartë statistikash
e të dhënash, organizimit të 3 konferencave shkencore dhe një
sërë aktiviteteve të tjera me karakter të veçantë, kemi përmbushur
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•

procesin tonë të transparencës dhe llogaridhënies ndaj publikut.
Për të rritur ndërveprimin me publikun, gjatë vitit 2017, kemi
shtuar edhe komunikimin dixhital nëpërmjet rrjeteve sociale, duke
transmetuar aktivitetin e përgjithshëm të Bankës së Shqipërisë tek
opinioni publik, në një kohë sa më të shpejtë dhe të plotë.
Banka e Shqipërisë i ka kushtuar vëmendje edhe forcimit të
bashkëpunimit me agjenci dhe institucione homologe. Në këtë
kuadër, gjatë vitit 2017, kemi shkëmbyer vazhdimisht opinione
me institucione si FMN-ja, Banka Botërore, Banka Qendrore
Evropiane dhe Komisioni Evropian, me të cilat kemi kryer një sërë
aktivitetesh të përbashkëta, si dhe kemi prezantuar nisma me ndikim
potencial pozitiv në ekonominë dhe financat e vendit. Po ashtu,
gjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë nënshkroi një Memorandum
Bashkëpunimi me Bankën Qendrore të Republikës së Turqisë.
Ky memorandum synon forcimin e bashkëpunimit ndërmjet dy
institucioneve, përmes shkëmbimit të ndërsjellë të informacionit,
ekspertizës, punës kërkimore, si dhe nëpërmjet dialogut të rregullt
në nivel teknik e politikëbërës. Ai është një hap i rëndësishëm në
drejtim të shfrytëzimit të mundësive që ofron integrimi ekonomik,
financiar e teknologjik, si dhe të forcimit të imunitetit ndaj sfidave
të cilat e bashkëshoqërojnë atë.

Në përfundim, dua të theksoj se gjatë vitit që po lëmë pas, institucioni
ynë hodhi hapa të mëtejshëm në përmbushjen e objektivit strategjik
për përafrimin me modelin e bankës qendrore të Sistemit Evropian të
Bankave Qendrore. Progresi ka qenë
i shtrirë në të gjitha hallkat dhe në
“Institucioni ynë hodhi hapa
mënyrë proporcionale, fakt ky që na rrit
të mëtejshëm në përmbushjen
besimin se institucioni është plotësisht
e objektivit strategjik për
i përgatitur për t’u përballur me një
përafrimin me modelin e bankës
tjetër vit sfidues. Duke njohur nga afër
qendrore të Sistemit Evropian të
shpirtin dhe seriozitetin që karakterizon
Bankave Qendrore. Progresi ka
Bankën e Shqipërisë, jam optimist se
qenë i shtrirë në të gjitha hallkat
do ta përmbushim me sukses misionin
dhe në mënyrë proporcionale,
tonë për të garantuar stabilitetin
fakt ky që na rrit besimin se
makroekonomik dhe atë financiar, si
institucioni është plotësisht i
përgatitur për t’u përballur me
kusht i domosdoshëm për të mbështetur
një tjetër vit sfidues.”
rritjen e qëndrueshme ekonomike të
vendit në vitet në vijim.
Ju faleminderit!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO
NË TAKIMIN PËRMBYLLËS TË VITIT
TË ORGANIZUAR NGA SHOQATA
SHQIPTARE E BANKAVE
- 21 dhjetor 2017 -

I nderuar z. kryetar,
Të nderuar drejtues të bankave,
Të dashur miq dhe kolegë,
Si gjithmonë, është kënaqësi të jem në takimin përmbyllës të vitit me
drejtuesit e sistemit bankar në Shqipëri, një aktivitet ky i përvitshëm
që organizohet nën kujdesin e Shoqatës Shqiptare të Bankave. Në
adresimin e sotëm do të doja të trajtoja shkurtimisht disa momente
interesante që kanë karakterizuar zhvillimin ekonomik e financiar gjatë
vitit 2017, si dhe disa nga synimet tona për vitin e ri 2018.
EKONOMIA SHQIPTARE
E parë edhe në kontekstin e përgjithshëm global e rajonal, duket se
dhe ekonomia shqiptare është në një moment të përgjithshëm pozitiv
rigjallërimi. Aktiviteti ekonomik i vendit ka vijuar të shënojë rritje, duke
pasqyruar ambientin e favorshëm financiar, përmirësimin e besimit,
impulset e gjeneruara nga rritja e punësimit dhe nga nivelet e larta
të investimeve të huaja direkte, si dhe momentin pozitiv të ekonomive
partnere tregtare.
Grafik 28. Treguesi i ndjesisë ekonomike dhe struktura e kërkesës së brendshme
mesatarja a-gj=100
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Në terma të kërkesës agregate, rritja është mbështetur nga zgjerimi i
konsumit dhe i investimeve private, si dhe nga përmirësimi i ndjeshëm
i bilancit të shkëmbimeve tregtare me jashtë, sidomos në tremujorin e
tretë të vitit. Në përgjigje të përmirësimit me rreth 10.5% të bilancit
tregtar në mallra e shërbime, deficiti i llogarisë korrente zbriti në 4.6%
të PBB-së gjatë tremujorit të tretë, një nga nivelet më të ulëta të dekadës
së fundit. Nga ana tjetër, stimuli fiskal vlerësohet të ketë ardhur në rënie
gjatë tremujorit të tretë e të katërt, ndonëse të ardhurat dhe shpenzimet
buxhetore kanë vijuar të shënojnë norma të larta rritjeje.
Zgjerimi i vazhdueshëm i kërkesës agregate ka sjellë një përdorim
gjithnjë e më të plotë të kapaciteteve prodhuese. Norma e papunësisë
zbriti në 13.6% gjatë tremujorit të tretë, në rënie me 1.1 pikë përqindje
krahasuar më të njëjtin tremujor të vitit paraardhës. Megjithatë,
konvergjenca graduale e ekonomisë drejt ekuilibrit nuk është shoqëruar
ende me rritjen e presioneve inflacioniste, në mënyrë të mjaftueshme për
të kthyer inflacionin në objektiv.
Politika jonë monetare lehtësuese ka ulur kostot e financimit të sektorit
privat, ka nxitur rritjen e kreditimit në lekë dhe ka ndihmuar në përmirësimin
e gjendjes financiare të huamarrësve. Gjatë muajve të fundit, tregjet
financiare janë karakterizuar nga një ecuri e relativisht e qetë, me norma
të ulëta interesi, me prime të kontrolluara rreziku dhe me një tendencë
stabilizimi të kursit të këmbimit.
SISTEMI BANKAR
Viti 2017 ishte pozitiv edhe në drejtim të zgjerimit dhe të shëndetit të
veprimtarisë bankare në Shqipëri. Një analizë e shpejtë e 10-mujorit të
krijon bindjen për këtë konkluzion. Aktivet e sektorit bankar u zgjeruan më
tej përgjatë periudhës, duke shënuar një rritje vjetore në nivelin 4%. Me
përmirësim paraqitet edhe situata financiare e sektorit dhe kapitalizimi i
veprimtarisë. Si rezultat i rënies së ndjeshme të provigjioneve për kredi,
rezultati financiar ka një përmirësim të dukshëm krahasuar me një vit
më parë. Po kështu edhe treguesit e rentabilitetit, RoA dhe RoE, janë
dyfishuar në respektivisht 1.6% dhe 16.3%, krahasuar me 0.74% dhe
7.8% një vit më parë.
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Grafik 29 Përbërësit e rezultatit financiar
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Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar.

Grafik 30. ROA sipas peshës së bankave në aktivet e sektorit
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Situata e likuiditetit shfaqet e qëndrueshme, ndërkohë që treguesit e
tij vijojnë të jenë në nivele të kënaqshme. Në terma vjetorë, baza e
depozitave ka shënuar rritje me 2.7%, duke manifestuar lëvizje në
strukturë sipas maturitetit. Ambienti me përqindje interesi të ulëta, ka
ndikuar në një ulje të depozitave me afat në nivelin 2.1%. Ndërkohë,
duke iu referuar përkatësisë së monedhave, të dy llojet e depozitave, si
ato në lekë ashtu edhe ato në valutë, kanë pësuar rritje me përkatësisht
1.4% dhe 3.9%.
Teprica e kredisë u zgjerua kundrejt një viti më parë me 0.8%. Kredia
afatgjatë ka dominuar kredidhënien, ndërkohë që kreditë me maturitet
afatshkurtër dhe afatmesëm janë tkurrur. Kredia për individët u zgjerua
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me 4.6%, ndërsa kredia për bizneset u zvogëlua me 1.7% krahasuar
me një vit më parë.
Ndër zhvillimet më të spikatura të vitit që
po mbyllim, do të veçoja uljen e raportit
“Ndër zhvillimet më të
të kredive me probleme në nivelin 14.4%,
spikatura të vitit që po
mbyllim, do të veçoja
krahasuar me nivelin 18.23% në fund të
uljen e raportit të kredive
vitit të kaluar. Tashmë pas një periudhe
me probleme në nivelin
relativisht të suksesshme, duket se plani i
14.4%, krahasuar me
koordinuar që ndërmorëm bashkërisht për
nivelin 18.23% në fund të
uljen e kredive me probleme, i ka dhënë
vitit të kaluar.”
rezultatet e shumëpritura. Si rezultat, përtej
fshirjeve të kredive të humbura nga bilanci,
është bërë një punë e madhe edhe në
drejtim të shlyerjeve dhe të ristrukturimit të kredive problematike.
“Një moment i veçantë
përkon me krijimin e
Autoritetit të Ndërhyrjes
së Jashtëzakonshme në
vend si dhe themelimin
e "Fondit për ndërhyrjen
e jashtëzakonshme",
i cili do të plotësohet
në vazhdimësi përmes
kontributeve të rregullta
vjetore të sektorit
bankar.”

Gjatë vitit që po lëmë, në vendimmarrjen e
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë
kanë zënë vend shumë rregullore dhe
akte të tjera nënligjore, të cilat synojnë
të përmirësojnë veprimtarinë bankare
në drejtim të eficiencës, administrimit të
rreziqeve, rritjes së transparencës dhe
mbrojtjes së depozitueseve. Një moment i
veçantë përkon me krijimin e Autoritetit të
Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme në vend, si
dhe themelimin e "Fondit për ndërhyrjen e
jashtëzakonshme", i cili do të plotësohet në
vazhdimësi përmes kontributeve të rregullta
vjetore të sektorit bankar.

Të nderuar drejtues të sektorit bankar,
E përmenda edhe më sipër, që momenti është i përshtatshëm, ndërkohë
që e ardhmja mbart ende pikëpyetje. Nga kjo konsideratë e përgjithshme
nuk bën përjashtim as ekonomia jonë. Përfitoj nga rasti të sjell në
vëmendjen tuaj se institucioni që përfaqëson gjithsecili prej nesh, ka
një rol të caktuar në jetën e përditshme ekonomiko-financiare të vendit.
Pasi jemi njohur edhe me objektivat e shpallur nga ana e ekzekutivit për
vitin 2018, kuptohet se bëhet fjalë për një vit të ri tejet sfidues, si nga
këndvështrimi i gjallërimit të mëtejshëm të ekonomisë, ashtu edhe përsa i
takon forcimit të mëtejshëm të stabilitetit financiar të vendit.
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Nga ky këndvështrim, dëshiroj të theksoj se, në optikën e Bankës së
Shqipërisë, prioritete konstante përgjatë gjithë vitit 2018, ashtu si edhe
në 2017, do të vazhdojnë të jenë:
•

•

•

•

•

•

Garantimi i një ambienti makroekonomik të qëndrueshëm, me
inflacion nën kontroll, me tregje likuide me volatilitet të ulët. Politika
monetare do të synojë një furnizim të përshtatshëm, si në terma të
sasisë ashtu edhe të çmimit. Objektivi final i politikës monetare do
të jetë i pandryshuar, ndërkohë që kahu lehtësues i zbatuar këto
vitet e fundit do të vijojë të jetë i pranishëm përgjatë 2018;
Gjallërimi i mëtejshëm i aktivitetit kreditues në vend. Ne besojmë se
gjallërimi i mëtejshëm i ekonomisë krijon një ambient më miqësor
për kreditimin e ekonomisë. Për më tepër, ne do të këmbëngulim
me më shumë forcë për zbatimin e programit të përbashkët për
uljen e kredive me probleme. Nga ky këndvështrim, presim që
edhe sistemi bankar të jetë më proaktiv në drejtim të kreditimit të
ekonomisë;
Forcimi i mbikëqyrjes bankare dhe garantimi i stabilitetit financiar
të sistemit, si një nga objektivat themelorë të veprimtarisë së Bankës
së Shqipërisë. Njësoj si në të kaluarën, ne do të jemi në kërkim të
rregullave dhe praktikave më të mira ndërkombëtare, duke synuar
një sistem bankar të shëndetshëm financiarisht dhe të aftë për të
mbështetur zhvillimin ekonomik të vendit;
Deeuroizimi i ekonomisë shqiptare. Masat, që bashkërisht kemi
ideuar, do të hyjnë në fuqi në gjysmën e parë të vitit 2018. Për
rrjedhim, na duhet që po bashkërisht të përpiqemi të maksimizojmë
rezultatet e pritshme, duke i përkthyer ato në praktikë në një besim
dhe përdorim më të madh të monedhës kombëtare në ekonomi;
Komunikimi i vazhdueshëm me sektorin për të gjithë vendimmarrjen
e Bankës së Shqipërisë, veçanërisht për ato që i takojnë së
ardhmes. Dialogu me industrinë bankare vlerësohet thelbësor
për të ndihmuar në identifikimin e problemeve, për të garantuar
zbatueshmërinë e kuadrit ligjor dhe për të mundësuar kapërcimin e
sfidave;
Rritja e përfshirjes financiare dhe thellimi i mëtejshëm i edukimit
financiar. Përkrah rolit rregullator dhe mbikëqyrës, ai edukativ është
dhe do të jetë një tjetër element i rëndësishëm i punës sonë të
përditshme, të cilin ne e konsiderojmë si një ndër shtyllat kryesore
të zhvillimit ekonomiko-social të vendit.
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Në përfundim, më lejoni t’ju garantoj se Banka e Shqipërisë do të
vazhdojë të jetë përherë një partner serioz dhe i përkushtuar.
Duke ju uruar vit të mbarë dhe suksese në punë dhe në familjet tuaja, ju
falënderoj për vëmendjen!

•
•
•
•
•
•

Prioritetet për vitin 2018

Garantimi i një ambienti makroekonomik të qëndrueshëm, me
inflacion nën kontroll, me tregje likuide me volatilitet të ulët.
Gjallërimi i mëtejshëm i aktivitetit kreditues në vend.
Forcimi i mbikëqyrjes bankare dhe garantimi i stabilitetit financiar
të sistemit, si një nga objektivat themelorë të veprimtarisë së Bankës
së Shqipërisë.
Deeuroizimi i ekonomisë shqiptare.
Komunikimi i vazhdueshëm me sektorin për të gjithë vendimmarrjen
e Bankës së Shqipërisë, veçanërisht për ato që i takojnë së ardhmes.
Rritja e përfshirjes financiare dhe thellimi i mëtejshëm i edukimit
financiar.
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KAPITULLI V
INTERVISTA

•
•
•
•
•

Intervistë e Guvernatorit Sejko për revistën “Monitor”, 13 mars 2017
Intervistë e Guvernatorit Sejko për gazetën “Albanian Daily News”, 18 prill 2017
Intervistë e Guvernatorit Sejko për agjencinë ndërkombëtare të lajmeve “Reuters”,
5 qershor 2017
Intervistë e Guvernatorit Sejko, për emisionin “Argument”, në televizionin Scan, 30
qershor 2017
Intervistë e Guvernatorit Sejko për televizionin Klan Plus, 24 nëntor 2017
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INTERVISTË E GUVERNATORIT SEJKO
PËR REVISTËN "MONITOR"
- 13 mars 2017 -

Pyetje: Zoti Guvernator, ju tashmë po hyni në vitin e tretë të drejtimit
të Bankës së Shqipërisë. A mund të na thoni sot, nëse i keni arritur të
gjithë objektivat që kishit për vitin që mbyllëm? Si ka qenë ecuria e
ekonomisë shqiptare?
Guvernatori: Viti 2016 ishte padyshim
një vit pozitiv për ekonominë dhe financat
shqiptare. Ky konstatim nuk është thjesht
një opinion, por një konkluzion i natyrshëm
i analizës së të gjithë informacionit të
disponuar. Në terma të përgjithshëm,
mendoj se ekonomia shqiptare jo vetëm
që ka lëvizur në drejtimin e duhur, por
edhe ka forcuar bazat e një zhvillimi të
qëndrueshëm në të ardhmen.

“... Viti 2016 paraqiti dy
zhvillime të rëndësishme:
(i) zgjerimin dhe fuqizimin
e burimeve të rritjes
ekonomike; dhe, (ii)
shpërndarjen e fryteve
të rritjes në një segment
më të gjerë të shoqërisë
shqiptare.”

Më lejoni të nënvizoj vetëm disa momente:
•
Së pari, aktiviteti ekonomik në vend shënoi rritje të mëtejshme.
Në gjuhën e shifrave, rritja ekonomike e vitit 2016 pritet të
rezultojë afër nivelit 3.3-3.4%, krahasuar me 2.6% gjatë vitit
2015. Përtej shifrave, mendoj se viti 2016 paraqiti dy zhvillime
të rëndësishme: (i) zgjerimin dhe fuqizimin e burimeve të rritjes
ekonomike; dhe, (ii) shpërndarjen e fryteve të rritjes në një segment
më të gjerë të shoqërisë shqiptare. Sa i përket burimeve të rritjes,
në ngjashmëri me vitin e kaluar, rritja ekonomike e vitit 2016
vazhdoi të mbështetet në masën më të madhe nga zgjerimi i
investimeve private, ndërkohë që, në ndryshim nga viti i kaluar,
kjo rritje u ndihmua edhe nga zgjerimi i konsumit familjar dhe nga
përmirësimi i bilancit të shkëmbimeve tregtare me jashtë, gjatë
gjysmës së dytë të vitit. Zgjerimi i faktorëve të rritjes ekonomike
është një hap inkurajues në drejtim të konsolidimit të trendit pozitiv
të zhvillimit. Sa i takon efekteve të rritjes, viti 2016 u karakterizua
edhe nga një rritje e shpejtë e punësimit dhe një reduktim i normës
së papunësisë. Të dhënat deri në tremujorin e tretë tregojnë se
punësimi gjatë kësaj periudhe u rrit mesatarisht me 6.8%, ndërkohë
që norma e papunësisë u reduktua me 2.6 pikë përqindje.
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•

•

Së dyti, gjatë vitit 2016, ekonomia shqiptare shënoi progres në
përmirësimin e disa prej balancave të saj kryesore ekonomike.
Për ilustrim, pas 3 vitesh rritjeje, raporti i borxhit publik ndaj PBBsë shënoi rënie gjatë vitit 2016, një kthesë mjaft kuptimplotë dhe
e rëndësishme, në rrugën e konsolidimit fiskal. Viti 2016 shënoi
progres edhe në drejtim të përmbushjes së mandatit tonë të
stabilitetit të çmimeve. Ndonëse gjatë tremujorit të parë u përballëm
me goditje të forta nga tregjet e huaja, reagimi i vendosur i
politikës monetare, besueshmëria e saj në tregun financiar dhe
përmirësimi i aktivitetit ekonomik, ndihmuan në kthimin e inflacionit
drejt objektivit. Gjithashtu, sektori bankar shfaqet i shëndetshëm, i
aftë për të përballuar goditje dhe për të ushtruar misionin e tij të
ndërmjetësimit financiar.
Së treti, dëshiroj të nënvizoj se, gjatë vitit 2016, Shqipëria bëri
hapa përpara edhe në drejtim të reformimit të sistemit financiar dhe
të ndërtimit të kapaciteteve institucionale në fushën e hartimit dhe të
zbatimit të politikave. Këtu dëshiroj të sjell në vëmendjen e lexuesit
se, gjatë vitit 2016, janë miratuar një sërë ligjesh dhe rregulloresh
që forcojnë aftësitë tona monitoruese dhe administruese të sistemit
financiar. Për të përmendur vetëm disa: Ligji për ndërhyrjen e
jashtëzakonshme në banka rrit aftësinë tonë si rregullator për t’u
përballur me goditje të ndryshme; Rishikimi i Ligjit për falimentimin
dhe i Ligjit për zyrat e përmbaruesve privatë ndihmon në
përmirësimin e klimës së kreditimit në vend; Ligji për funksionimin e
shoqërive të kursim-kreditit synon konsolidimin e tyre dhe vendosjen
e raporteve më të drejta midis tyre dhe pjesës tjetër të sistemit
financiar. Po kështu, gjatë vitit 2016 janë realizuar ndryshime në
Ligjin Organik të Buxhetit, duke synuar rritjen e qëndrueshmërisë së
financave publike dhe sanksionimin në ligj të një rregulli fiskal.

Mendoj se gjithë kjo tablo është e mjaftueshme për të ilustruar kahun
pozitiv të zhvillimit gjatë vitit 2016. Megjithatë, ndonëse kahu i zhvillimit
ka qenë pozitiv, ekonomia shqiptare vazhdon të mbetet larg shfrytëzimit të
plotë të potencialit të saj prodhues, i cili duhet zgjeruar më tej, nëpërmjet
reformave ambicioze strukturore. Me fjalë të tjera, ekonomia shqiptare
vazhdon të përballet me dobësi ciklike dhe probleme strukturore. Sfidat
tona si politikëbërës janë ende të shumta. Megjithatë, si në çdo lëvizje,
rëndësi ka kahu dhe shpejtësia; të dy këta tregues janë në drejtimin e
duhur.
Natyrisht, si një institucion qendror në jetën ekonomike dhe financiare
të vendit, Banka e Shqipërisë ka kontribuar ndjeshëm në këto zhvillime.
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Politika jonë monetare stimuluese ka ndihmuar uljen e kostove të
financimit, rritjen e portofolit të kredisë në lekë, përmirësimin e situatës së
likuiditetit në ekonomi dhe zgjerimin e konsumit dhe të investimeve. Kjo
politikë ka hedhur bazat për respektimin e objektivit tonë të stabilitetit të
çmimeve dhe ka krijuar parakushtet për forcimin e stabilitetit financiar të
vendit. Ky i fundit është mbështetur edhe nga mbikëqyrja dhe rregullimi
i kujdesshëm që Banka e Shqipërisë i bën sektorit bankar. Ne kemi
ndërmarrë të gjitha nismat ligjore, që unë rendita më sipër dhe kemi
udhëhequr punën për hartimin e dy prej tyre. Po ashtu, kemi punuar për
zgjerimin dhe rritjen e eficiencës së sistemit të pagesave në Shqipëri,
për mbështetjen e proceseve të integrimit evropian, si dhe për forcimin e
proceseve dhe procedurave të vendimmarrjes së Bankës së Shqipërisë.
Duke reflektuar mbi sa më sipër, mendoj se, po, Banka e Shqipërisë i ka
realizuar - në tërësinë e tyre - objektivat e saj institucionalë për vitin 2016.
Ndërkohë, përsa i përket objektivave të mia personale mendoj se duhet
ende punë. Sikundër kam pasur rastin ta theksoj dhe më parë, sfida ime
personale është ngulitja e një filozofie moderne të bankingut qendror
në veprimtarinë ditore të institucionit në përgjithësi dhe të çdo punonjësi
të saj në veçanti. Kjo nuk është e lehtë. Bëhet fjalë për një sfidë të
përditshme në qendër të së cilës qëndron njeriu, një sfidë që kërkon
një punë të diferencuar sipas departamenteve dhe karakteristikave të
individëve të veçantë. Vetëm kështu do të mundësojmë kultivimin e një
mendësie të re, e cila në vetvete do të ndikojë në thellimin e kulturës
institucionale duke e bërë Bankën e Shqipërisë më të aftë për t’u përballur
me të gjitha sfidat e kohës.
Pyetje: Shifrat e fundit nga INSTAT-i tregojnë se inflacioni për muajin
janar shënoi për herë të parë rritje në vlerën 2.8%, duke iu afruar
objektivit të Bankës së Shqipërisë. Cilat ishin arsyet e kësaj rritjeje?
Guvernatori: Në të vërtetë, inflacioni në Shqipëri ka pasur një tendencë
rritëse gjatë gjithë nëntë muajve të fundit të vitit 2016, dhe kjo vazhdoi
edhe me të dhënat e muajit janar. Natyrisht, vlera prej 2.8% e regjistruar
këtë muaj ishte më e larta e disa viteve të fundit dhe mjaft afër objektivit
tonë; dhe ky ishte padyshim një zhvillim interesant.
Duke qenë se ruajtja e stabilitetit të çmimeve, e kuptuar si një normë
inflacioni rreth nivelit 3%, është në fokusin e punës sonë, po ndalem disi
më gjatë në shkaqet dhe implikimet e kësaj rritjeje.
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Grafik 31. Inflacioni vjetor, në përqindje
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Burimi: INSTAT.

Pas goditjes së ofertës në tremujorin e parë të vitit të shkuar, inflacioni
ka shënuar një trajektore rritëse në pjesën e mbetur të tij. Kjo ecuri
reflekton ndikimin e kombinuar të një sërë faktorësh: (i) rritja ekonomike
dhe shfrytëzimi më i mirë i kapaciteteve kanë sjellë rritjen e punësimit
dhe kthimin drejt normalitetit të marzheve të fitimit të biznesit; (ii) efektet
e goditjeve të huaja u zbutën në pjesën e mbetur të vitit dhe, çka është
më e rëndësishmja, nuk lanë gjurmë në strukturën e kostove të ekonomisë
shqiptare; dhe (iii) pritjet e agjentëve ekonomikë dhe financiarë për
inflacionin nuk pësuan luhatje të forta.
Të tre këta faktorë janë ndihmuar, në mënyrë direkte apo indirekte, nga
politika jonë monetare. Banka e Shqipërisë rriti më tej dozën e stimulit
monetar gjatë vitit 2016, nëpërmjet uljes së normës bazë të interesit,
si dhe nëpërmjet orientimit më të fortë të tregjeve financiare mbi të
ardhmen e politikës sonë monetare, si dhe nëpërmjet furnizimit të tregut
ndërbankar me likuiditetin e kërkuar.
E parë në këtë kontekst, ecuria e inflacionit ka qenë jo vetëm në përputhje
me pritjet tona, por edhe një rrjedhojë logjike e politikës së ndjekur
nga Banka e Shqipërisë. Nga ana tjetër, analizat tona sugjerojnë se
rritja e shpejtë e inflacionit në muajin janar, ndonëse shkon në drejtimin
e duhur, nuk është tregues për shpejtësinë e kthimit të inflacionit në
objektiv. Me fjalë të tjera, pavarësisht rritjes së shpejtë, këndvështrimi
ynë mbi zhvillimet e pritura ekonomike nuk ka ndryshuar: parashikimet
tona sugjerojnë se kthimi i qëndrueshëm i inflacionit në objektiv do të
ndodhë vetëm përgjatë vitit 2018. Kjo nënkupton dhe se qëndrimi
aktual i politikës monetare është i duhuri dhe se orientimi që u kemi
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dhënë tregjeve financiare mbi të ardhmen e saj mbetet i pandryshuar.
Pyetje: Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare lehtësuese,
e cila është reflektuar tek çmimi i kredisë dhe depozitave në monedhën
vendase, por nga ana tjetër vihet re se kursi i këmbimit ka ecur në
drejtim të kundërt me politikën monetare lehtësuese. Në gjykimin tuaj,
cilat kanë qenë arsyet? Si po i ndikon kjo, eksportet dhe ekonominë
në përgjithësi?
Guvernatori: Është e vërtetë se leku ka pasur tendenca forcimi në raport
me monedhat e huaja gjatë vitit 2016. Për më tepër, kjo ecuri theksoi
tendencat e vëna re gjatë vitit 2015.
Grafik 32. Kursi Euro/Lek
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Burimi: Banka e Shqiperise.

Përpara se të komentoj më tej, gjej me vend të sqaroj se - në përputhje
me politikën tonë - kursi i këmbimit është një çmim i përcaktuar tërësisht
dhe lirisht nga tregu, në reflektim të raporteve të kërkesës dhe të ofertës
për valutë të huaj në të.
Nga ky këndvështrim, faktori dominues në sjelljen e kursit të këmbimit
gjatë vitit 2016 ka qenë rritja e ofertës së valutës. Nga analizat tona,
kjo ka ardhur pjesërisht nga nivelet e larta të investimeve të huaja direkte,
nga niveli i lartë i të ardhurave të sezonit turistik, nga zhvendosje të
mundshme portofoli dhe nga përpjekjet për uljen e informalitetit.
Sidoqoftë, këndvështrimi i Bankës së Shqipërisë është se kushtet monetare
në vend janë stimuluese. Kjo do të thotë se, nëpërmjet mekanizmit të
saj të transmetimit, politika monetare është mbështetëse për zgjerimin e
kërkesës agregate dhe fuqizimin e rritjes ekonomike.
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Pyetje: Zhvillimet më të fundit në tregjet e huaja tregojnë se bankat
qendrore kanë nisur të rishikojnë kurset e tyre në drejtim të normave
të interesit, i referohemi këtu vendimit të Rezervës Federale apo dhe
diskutimeve nga Banka Qendrore Evropiane. Nisur nga këto zhvillime
të reja në tregjet ndërkombëtare, a do të ketë dhe Banka e Shqipërisë
një ndryshim të kursit të politikës monetare? A jeni ju optimist se
Banka e Shqipërisë do ta kthejë inflacionin brenda objektivit sipas
parashikimeve tuaja?
Guvernatori: Politika jonë monetare hartohet ekskluzivisht në funksion të
përmbushjes së objektivit të stabilitetit të çmimeve në vend. Megjithatë, kjo
nuk do të thotë se ne nuk monitorojmë zhvillimet në partnerët tanë tregtarë
e financiarë. Këto zhvillime shpesh kanë ndikim të ndjeshëm në ekonominë
e në sistemin financiar shqiptar. Në analizë të fundit, ato ndikojnë edhe
nivelin e çmimeve, çka përbën dhe objektivin e punës sonë.
Lidhur me zhvillimet në tregjet e huaja, mendoj se keni të drejtë:
informacioni i fundit tregon fuqizim të presioneve inflacioniste në
Eurozonë, ndërkohë që Rezerva Federale ka filluar tashmë ciklin e
shtrëngimit të politikës monetare, ndonëse në mënyrë mjaft të kontrolluar.
Për veçori që kanë të bëjnë me shkallën relative të ekspozimit të
ekonomisë dhe të sistemit tonë financiar, mendoj se politika monetare
e BQE-së është mjaft më relevante në ambientin shqiptar. Analizat që
disponojmë, sugjerojnë se rritja e inflacionit në Eurozonë është përcaktuar
ndjeshëm nga rritja e çmimeve të ushqimeve dhe të energjisë; artikuj
këta që nuk janë direkt dhe tërësisht në kontrollin e politikës monetare
apo tregues të presioneve të përgjithshme inflacioniste në ekonomi. Për
këtë arsye, mendoj se BQE do të vazhdojë të jetë e kujdesshme dhe të
mos shtrëngojë kushtet monetare, për sa kohë nuk ka shenja të qarta të
një progresi të dukshëm ekonomik.
Me këtë në vëmendje, natyrisht që do të mbetemi në monitorim të situatës.
Reagimi i BQE-së, dhe mbi të gjitha pasojat e tyre për Shqipërinë, do të
jenë në fokus të analizave tona. Dëshiroj të ndërgjegjësoj publikun se,
ndërsa kushtet e jashtme mbeten një faktor, ato nuk janë as faktori i vetëm
dhe as faktori më thelbësor në përcaktimin e inflacionit në Shqipëri. Për këtë
arsye, politika monetare e ndjekur nga BQE nuk përkthehet automatikisht
apo mekanikisht në politikën monetare të Bankës së Shqipërisë.
Pyetje: Vihet re se pavarësisht uljes të njëpasnjëshme të normës bazë
të interesit, përsëri niveli i kreditimit nuk është ai i prituri. Çfarë mund
të thoni lidhur me ecurinë e kreditimit?
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Guvernatori: Efektet e politikës sonë monetare në kredi besoj janë të
dukshme. Së pari, normat e interesit të kredisë në lekë gjatë vitit 2016
ishin, në mesatare, 0.7 pikë përqindje më të ulëta se një vit më parë dhe
më të ulëtat që kemi pasur në histori. Së dyti, portofoli i kredisë në lekë
shënoi rritje me 10.2% gjatë vitit 2016, ndërkohë që portofoli i kredisë
në valutë u ul me 1.2% dhe portofoli i kredisë totale u rrit me 3.2%.
Së treti, dhe këtu dëshiroj të nënvizoj një fakt që shpesh anashkalohet,
politika monetare lehtësuese sjell edhe uljen e kostos së shërbimit të
borxhit për kreditë ekzistuese. Pra, ajo jo vetëm që ndihmon në rritjen
e kredisë, por lehtëson dhe gjendjen financiare të bizneseve dhe të
individëve kredimarrës. Në këtë kontekst, ndikimi i politikës monetare në
lehtësimin e kreditimit në lekë ka qenë i padiskutueshëm.

Grafik 33. Interesi mesatar i kredisë së re në Lekë
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Burimi: Banka e Shqiperise.

Megjithatë, është e vërtetë se rritja e kredisë mbetet relativisht e brishtë.
Lidhur me këtë fenomen, dëshiroj të bëj dy sqarime:
Sqarimi i parë lidhet me shkaqet e ecurisë së kredisë dhe perspektivën e saj.
•

Nga njëra anë, rritja e ulët e kredisë reflekton edhe një kërkesë
relativisht të ulët për kredi, apo të paktën kërkesë cilësore relativisht
të ulët. Në fazat e zhvillimit ku ndodhet vendi, kjo është deri diku
e kuptueshme. Bizneset dhe individët tentojnë së pari të përdorin
fondet e tyre të brendshme për financim, përpara se t’i drejtohen
kredisë bankare. Këto fonde janë të pranishme në ekonominë
shqiptare. Shlyerja e detyrimeve të prapambetura nga qeveria
shqiptare, gjatë periudhës 2014-2015, ishte një injeksion i madh
likuiditeti në ekonomi. Po ashtu, gjallërimi i konsumit privat dhe
nivelet e larta të investimeve të huaja direkte gjatë vitit 2016 kanë
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sjellë rritjen e likuiditetit të bizneseve, fakt që vihet re në nivelin e
shtuar të depozitave të bizneseve me rreth 20%. Shumë vende të
Evropës Lindore dhe më gjerë kanë përjetuar një rritje ekonomike
pa rritje të kreditimit në fazat fillestare, dhe kjo është diçka që po
ndodh edhe në Shqipëri.
Nga ana tjetër, edhe oferta e kredisë paraqitet e shtrënguar.
Vrojtimet tremujore të standardeve të kreditimit tregojnë se bankat
aplikojnë kërkesa të shtrënguara gjatë kredidhënies, në terma të
kolateralit të pranuar, në terma të kohëzgjatjes së kredisë, në terma
të sektorëve të mbuluar, dhe në terma të vlerësimit të rrezikut. E gjitha
kjo vjen sepse rreziku i kreditit në Shqipëri ka qenë i lartë dhe sepse
oreksi për rrezik nga grupet bankare evropiane ka qenë i ulët. E
ndërgjegjshme për këtë fakt, Banka e Shqipërisë inicioi planin e
masave për reduktimin e nivelit të kredive me probleme, i cili synon
të reduktojë rrezikun real dhe të perceptuar të kreditit në Shqipëri,
duke ndihmuar direkt përmirësimin e ofertës së kredisë bankare.

•

Grafik 34. Ecuria e kredisë për sektorin privat
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* Grafiku djathtas bazohet në rezultatet e vrojtimit të aktivitetit kreditues të tremujorit të katërt 2016.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Duke peshuar sa më sipër, Banka e Shqipërisë gjykon se ecuria aktuale
e kredisë nuk është bërë pengesë penalizuese për rritjen ekonomike.
Megjithatë, zgjerimi i mëtejshëm i aktivitetit ekonomik do të shoqërohet
gradualisht me rritjen e kërkesës për kredi. Shkalla dhe aftësia e sektorit
bankar për të shërbyer këtë kërkesë të rritur, do të përcaktojë edhe
ecurinë e kredisë dhe të ekonomisë shqiptare.
Sqarimi i dytë ka të bëjë me faktin se Banka e Shqipërisë shqetësohet jo
vetëm për rritjen e kredisë, por edhe për cilësinë e saj. Kjo do të thotë se
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nismat dhe instrumentet tona për promovimin e aktivitetit kreditues, do të
synojnë të ruajnë gjithnjë një raport të drejtë midis këtyre dy objektivave.
Pyetje: Vazhdimisht, Banka Qendrore ka tërhequr vëmendjen për
rrezikun e kursit të këmbimit që shoqëron kredimarrjen në monedhën
e huaj. Cilat janë disa nga masat që ju keni ndërmarrë për uljen e
euroizimit në ekonomi?
Guvernatori: Për shkak të rëndësisë që ka fenomeni i euroizimit në
përgjithësi, më lejoni të ndalem pak më gjatë në përgjigjen për këtë
pyetje.
Përdorimi në nivel të lartë i monedhës së huaj në transaksionet e sistemit
financiar, është një fenomen që quhet "euroizim" apo "dollarizim", në
varësi të monedhës së huaj që mbizotëron. Sipas formave të shfaqjes,
kemi të bëjmë me euroizim të "aktiveve", kur kemi preferencë të
subjekteve për të mbajtur në valutë kursimet/investimet e tyre; dhe me
euroizim të "detyrimeve", kur kemi të bëjmë me preferencë të subjekteve
për huamarrje në monedhë të huaj. Euroizimi mund të thellohet më tej kur
monedha e huaj përdoret si mjet pagese për transaksionet e ndryshme
në ekonomi. Nëse nuk merren masa për uljen e tij, euroizimi ka vetinë të
çojë në ndryshime strukturore të padëshiruara, ku çmimet në përgjithësi
fillojnë dhe indeksohen me monedhën e huaj. Përgjithësisht, përvojat e
vendeve të ndryshme lidhur me dollarizimin/euroizimin, tregojnë se ai
është një pasojë e periudhave me inflacion të lartë, me zhvlerësime të
ndjeshme të monedhës kombëtare në raport me monedhat e huaja, me
zhbalancime të natyrës makroekonomike, me kriza financiare e kështu
me radhë. Nga këndvështrimi i politikave ekonomike dhe financiare, një
nivel i lartë i euroizimit në sektorin bankar mund të shoqërohet:
(a) me ulje të efektivitetit të politikës monetare të bankës qendrore.
Kjo ndodh për shkak të tkurrjes së dy prej kanaleve të rëndësishme
të transmetimit të saj, siç është kreditimi në monedhën e vendit dhe
përdorimi i kursit të këmbimit si instrument automatik i stabilizimit financiar
dhe ekonomik. Kjo e dyta lidhet dhe me rritjen e kostove oportune që
lidhen me madhësinë dhe mënyrën e përdorimit të rezervës valutore;
(b) me shtimin e rreziqeve për stabilitetin financiar. Më konkretisht, bëhet
fjalë për ekspozimin e aktorëve të tregut dhe klientëve të tyre ndaj rrezikut
të kursit të këmbimit; për mungesën e instrumenteve efektive për trajtimin
e një situate stresi në sistemin financiar që buron nga ekspozimi i lartë
ndaj veprimtarisë financiare në valutë.
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Në përgjithësi në rang ekonomie, përdorimi i lartë i monedhës së huaj
mund të jetë pengesë në përpjekjet e autoriteteve për formalizimin e
ekonomisë, zbatimin e politikave fiskale efektive, reformave të nevojshme
për transparencën financiare dhe arsye të tjera.
Ka disa studime të autorëve vendas dhe të huaj, të cilët e klasifikojnë
Shqipërinë si një vend me nivel të lartë euroizimi. Në këtë drejtim,
Shqipëria është përsëri e ngjashme me disa vende të tjera të rajonit dhe
reflekton, mes të tjerash, edhe ekspozimin ndaj flukseve në monedhë të
huaj për shkak të lidhjeve të rëndësishme ekonomike me vende të BE-së dhe
të Eurozonës. Pa hyrë në detaje për shkaqet e niveleve të euroizimit, dua
të theksoj që ky është një fenomen kompleks dhe sfidues për t’u trajtuar, ku
ndikimi i masave të ndryshme mund të bëhet i prekshëm vetëm në mënyrë
graduale dhe në afat të mesëm ose të gjatë. Megjithatë, pavarësisht nga
vështirësitë, gjykoj se është e nevojshme të reagohet me vendosmëri ndaj
këtij fenomeni. Kjo do të ndihmonte në rritjen e rezistencës së ekonomisë
shqiptare, kryesisht nëpërmjet uljes së ekspozimit të saj ndaj rreziqeve
dhe përmirësimit të efektivitetit të politikave ekonomike dhe financiare të
nevojshme për trajtimin e këtyre rreziqeve.
Me këtë synim, Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe Autoriteti
i Mbikëqyrjes Financiare, kanë nisur diskutimet për të ndërtuar një qasje
strategjike në trajtimin e këtij fenomeni, sipas fushave respektive të
kompetencës. Për këtë, po përgatitet një
Memorandum mirëkuptimi, me të cilin
“Me qëllim reduktimin e
autoritetet nënshkruese do të shprehin
euroizimit të ekonomisë, po
angazhimin për të vepruar në drejtim të
përgatitet një Memorandum
uljes së përdorimit të monedhave të huaja,
mirëkuptimi, përmes të cilit
pra për rritjen e përdorimit të monedhës
autoritetet nënshkruese do
vendase, në ekonominë shqiptare.
të shprehin angazhimin për
Si autoritet monetar dhe mbikëqyrës i
të vepruar në drejtim të uljes
veprimtarisë bankare, Banka e Shqipërisë
së përdorimit të monedhave
është duke punuar për të identifikuar disa
të huaja, pra për rritjen e
përdorimit të monedhës
masa të cilat do të synojnë të rrisin koston
vendase, në ekonominë
e përdorimit të monedhës së huaj në
shqiptare.”
transaksionet e sektorit bankar, të forcojnë
rezistencën e sektorit bankar ndaj stresit të
likuiditetit në valutë, dhe të përmirësojnë
më tej kërkesat për ndërgjegjësimin e huamarrësve në valutë ndaj rrezikut
shoqërues të kursit të këmbimit. Kur të arrijmë në një konkluzion përfundimtar
rreth këtyre masave, Banka e Shqipërisë do të bëjë kujdes që faza e zbatimit
të tyre në banka të jetë graduale.
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Pyetje: Pas krizës së vitit 2008, biznesi i bankave është vështirësuar
disi për shkak të forcimit të rregullave të mbikëqyrjes, auditeve etj.,
teksa kthimi nga kapitali për aksionerët ka pësuar rënie. Si janë
përditësuar bankat në Shqipëri me këto zhvillime dhe a mendoni se
do të ketë konsolidim në të ardhmen apo tregu do të zgjerohet më tej?
Guvernatori: Ndryshimet që kanë ndodhur në kuadrin ligjor dhe
rregullator të veprimtarisë bankare në nivel ndërkombëtar pas vitit 2008,
janë të rëndësishme. Në to është reflektuar analiza dhe konkluzionet rreth
shkaqeve dhe pasojave të krizave financiare ndërkombëtare, përfshirë
dhe rrugët për parandalimin e tyre në të ardhmen. Ndër këto ndryshime,
mund të veçohen ato për: përmirësimin e superstrukturës mbikëqyrëse,
përmirësimin e kuadrit që vlerëson dhe parandalon rreziqet sistemike
(politika makroprudenciale dhe instrumentet e saj), vlerësimin më të saktë
të aktiveve me rrezik në banka dhe përmirësimin e sasisë dhe cilësisë së
kapitalit të tyre. Por, sigurisht që spektri i tyre është më i gjerë.
Këto masa, të cilat kanë filluar të hyjnë në fuqi gradualisht, kanë dhënë
ndikim mbi veprimtarinë bankare në vend. Për shembull, ju e dini
që kërkesat më të larta për kapital në bankat evropiane, në vijim të
ushtrimeve përkatëse të provës së rezistencës, janë plotësuar pjesërisht
edhe nëpërmjet pakësimit të disa aktiveve me rrezik të bankave
evropiane.
Një nga rrugët e ndjekura ka qenë dhe pakësimi i ekspozimit të filialeve
të tyre në tituj të qeverive të vendeve joanëtare të BE-së dhe në borxhin
e subjekteve private në këto vende. Më i dukshëm ky ndikim në Shqipëri
ka qenë në periudhën 2012-2013, por fenomeni është i pranishëm
edhe sot. Paralelisht, përpjekjet për të konsoliduar pozicionet e kapitalit,
mund të kenë shtyrë disa grupe bankare evropiane të ristrukturojnë rrjetin
e tyre në të gjithë Evropën (pra edhe jashtë BE-së), duke e reduktuar atë
në vendet ku potenciali për gjenerimin e të ardhurave është më i ulët dhe
nevoja për injektim të kapitalit shtesë nga grupi bankar është e lartë. Në
ndryshim nga disa vende të rajonit, deri tani vendi ynë nuk është prekur
nga ky fenomen. Grupet bankare evropiane kanë qenë të gatshme të
mbështesin me kapital filialet e tyre në Shqipëri në rastet kur ka qenë e
nevojshme (kryesisht në vitet 2013-2015). Megjithatë, kur siç e theksoni
edhe ju, kapitali është shtrenjtuar, përvoja e kaluar në këtë drejtim nuk
mund të interpretohet si një garanci për të ardhmen.
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Grafik 35. Struktura e kapitalit në sistemin bankar sipas origjinës dhe ecuria e saj në kohë
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Në këto kushte, Banka e Shqipërisë e ka fokusuar veprimtarinë e saj
mbikëqyrëse në këto drejtime kryesore:
a) Ruajtjen e qëndrueshmërisë së sektorit bankar, ku, për situatën
aktuale, marrin rëndësi më të madhe veprimtaritë që lidhen me:
verifikimin e standardeve të bankave për identifikimin e hershëm të
kredive me probleme, provigjionimin e përshtatshëm të tyre, ndërmarrjen
e veprimeve konkrete rregullatore për uljen e nivelit të kredive me
probleme; realizimin e ushtrimeve të provës së rezistencës, të cilat
synojnë të identifikojnë përshtatshmërinë e kapaciteteve financiare
(kapitalit, likuiditetit) për përballimin e situatave hipotetike të stresit
financiar; hartimin dhe vlerësimin e planeve të rimëkëmbjes së bankave,
ku identifikohen mënyrat se si ato do të përshtatin veprimtarinë e tyre me
qëllim përballimin e një situate potenciale stresi;
b) Adoptimin e standardeve ndërkombëtare, në mënyrë që sektori ynë
bankar të jetë i qëndrueshëm dhe konkurrues, dhe njëherazi veprimtaria
jonë mbikëqyrëse të jetë e krahasueshme me standardet e kërkuara nga
sistemi i bankave qendrore evropiane. Në këtë drejtim, veprimtaria
e Bankës së Shqipërisë është përqendruar në përmirësimin e kuadrit
ligjor e rregullator lidhur me instrumentet për administrimin e situatave
hipotetike të stresit në veprimtarinë bankare dhe financiare. Në ligjet
kryesore që rregullojnë veprimtarinë bankare, Banka e Shqipërisë është
kujdesur që të vendosë një balancë të përshtatshme mes objektivit të
përmirësimit të qëndrueshmërisë së sektorit bankar nëpërmjet rregullimit
më të mirë nga njëra anë, dhe nevojës për të shmangur mbirregullimin
dhe kostot e panevojshme për industrinë bankare.
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c) Identifikimin dhe vlerësimin paraprak të rreziqeve, ku Banka e Shqipërisë
është përqendruar në: zhvillimin dhe përmirësimin e metodologjive për
identifikimin dhe vlerësimin e rrezikut sistemik, për ushtrimin e provës
së rezistencës ndaj goditjeve hipotetike që e ekspozojnë veprimtarinë
bankare ndaj rreziqeve të tregut, të kreditit dhe të likuiditetit; ndërtimit të
një kuadri për politikën makroprudenciale dhe mënyrën e zhvillimit dhe
zbatimit të instrumenteve përkatëse.
Në praktikë, jemi gjithmonë të vëmendshëm për monitorimin e ekspozimit
të sektorit bankar ndaj rreziqeve të brendshme dhe të jashtme, dhe
kërkojmë që përmes një komunikimi dhe bashkëpunimi të rregullt me
industrinë bankare, të përmirësojmë dhe zbatojmë kërkesat ligjore në
mënyrën më efektive të mundshme.
Pyetje: Ju, që kur erdhët në krye të Bankës së Shqipërisë, keni iniciuar
me ngulm një reformë që synonte të ulte nivelin e kredive të këqija.
Deri ku keni arritur dhe çfarë mbetet? Teksa Ligji i Falimentit ende nuk
mund të zbatohet, çfarë hapash po ndjek Banka Qendrore për të
parandaluar zgjerimin e NPL-ve? Si po ecën procesi i ristrukturimit?
Guvernatori: E kam deklaruar që në momentin e pranimit të detyrës se ulja
e nivelit të kredive të pakthyera në afat do të jetë një nga sfidat kryesore
të punës sime. Kjo ka qenë arsyeja që, në bashkëpunim me faktorë të
tjerë vendimmarrës të brendshëm dhe partnerët tanë ndërkombëtarë,
ideuam një grup ndërhyrjesh të natyrës ligjore dhe nënligjore të cilin e
emërtuam "Plani i masave për reduktimin e kredive me probleme".
Dua të theksoj se plani mori përmasat e plota vetëm në vitin 2016.
Së pari, nëpërmjet miratimit nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së
Shqipërisë të ndryshimeve rregullatore të dakordësuara në vitin 2015,
tashmë u qartësua më mirë interpretimi dhe kuptimi i disa koncepteve
të rëndësishme që lidhen me fshirjen e kredive nga bilanci, me trajtimin
mbikëqyrës të pronave të patundshme të marra në pronësi si pasojë
e proceseve gjyqësore për ekzekutimin e kolateraleve të kredive me
probleme, me lehtësimin dhe shitjen e kredive me probleme, si dhe me
evidentimin më të shpejtë në regjistrin e kredive.
Së dyti, miratimi nga Kuvendi i Shqipërisë i paketës ligjore që lidhej
ndër të tjera me falimentimin dhe proceset përmbaruese plotësoi edhe
kolonën e dytë e më të rëndësishme të këtij plani. Tashmë mendoj se i
kemi "kopsitur" të gjitha hallkat dhe ambienti në vitin 2017 na lejon një
ndërhyrje më energjike.
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Paralelisht me miratimin, është intensifikuar komunikimi me industrinë
bankare për të nxitur fshirjen nga bilanci të kredive të humbura, përgatitjen
e strategjive për uljen e kredive me probleme dhe hartimin e planeve të
rimëkëmbjes e të zgjidhjes për kredimarrësit e mëdhenj. Dëshiroj të shtoj
se nëse do të kemi progres në zbatimin e reformës në drejtësi, atëherë
sinergjia që do të çlirohet, do të rrisë akoma më shumë suksesin e planit
të përbashkët të ndërveprimit për uljen e kredive të këqija.
Nga një këndvështrim sasior dhe kronologjik, dua të theksoj se dy vitet
e fundit kanë regjistruar uljen më të madhe të treguesit të kredive me
probleme (që nga viti 2008, ky tregues njohu rritje të vazhdueshme duke
kulmuar në nivelin 22.8% në fund të vitit 2014). Në fund të vitit 2016,
rënia e kredive me probleme u materializua si në treguesin relativ, duke
zbritur në nivelin 18.3%, ashtu dhe në vlerë absolute, duke u tkurrur me
rreth 19%. Të dhënat e muajit janar 2017 tregojnë për vazhdimësinë e
tendencës rënëse. Ecuria e fenomenit është ndjekur në vazhdimësi dhe
me intensitet të shtuar në fund të vitit 2016.

në mld lekë

Grafik 36. Raporti i kredive me probleme
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Aktualisht, jemi duke rishikuar udhëzuesit për ristrukturimet e kredive,
duke përfshirë në to parimet më të mira ndërkombëtare për procese
të tilla, veçanërisht të atyre komplekse dhe me shumë pjesëmarrës, si
nga ana e kredimarrësve ashtu edhe institucioneve huadhënëse. Po
ashtu, parashikojmë të hartojmë një skemë kuadër bashkëpunimi midis
bankave, të cilat do të duhet të koordinohen në gjetjen e zgjidhjeve të
përshtatshme e të qëndrueshme për kredimarrësit e përbashkët, kjo në
bashkëpunim dhe me ekspertë të Bankës Botërore.
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Pyetje: Qeveria shqiptare ka ndërmarrë një sërë reformash gjatë
mandatit qeverisës të saj. Në gjykimin tuaj, çfarë efektesh kanë pasur
këto reforma në rritjen ekonomike të vendit?
Guvernatori: Besoj se një vlerësim përfundimtar i efekteve të reformave
do të kërkojë kohën e vet. Së pari, kjo lidhet me dimensionin kohor të
veprimit të reformës. Shumë reforma mund të kenë natyrë të dhimbshme
në fillim dhe më pas shfaqen efektet pozitive. Së dyti, jo të gjitha
reformat kanë synuar direkt zgjerimin e potencialit të rritjes ekonomike.
Përkundrazi, një pjesë e tyre kanë synuar forcimin e ekuilibrave
ekonomikë dhe financiarë të vendit, apo reduktimin e dobësive të tij.
Megjithatë, mendoj se të gjitha reformat që kanë prekur fushën
ekonomike kanë shkuar në drejtimin e duhur dhe pasojat pozitive do të
ndihen gjithnjë e më shumë në afatin e gjatë.
Pyetje: Raporti më i fundit i FIAA-s tregon se klima e biznesit në
Shqipëri është përkeqësuar dukshëm. Ndërkohë që vrojtimi i besimit
të biznesit dhe konsumatorit që publikon Banka e Shqipërisë, flet për
një përmirësim të dukshëm. Pse kjo mospërputhje?
Guvernatori: Më lejoni të theksoj se dy pyetësorët që cituat, kanë objektiva
dhe natyra të ndryshme. Për këtë arsye, rezultatet e tyre nuk janë të
krahasueshme dhe është e vështirë të konstatosh përputhje apo mospërputhje.
Grafik 37. Treguesi i ndjesisë ekonomike
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Për lexuesin e gjerë, vrojtimet tona për Besimin e Biznesit dhe të
Konsumatorit janë ndërtuar mbi metodologjinë standarde të harmonizuar
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të Komisionit Evropian. Në këto vrojtime, kampioni i përdorur prej 1200
konsumatorësh dhe 1200 biznesesh është i përzgjedhur në mënyrë
rastësore dhe është i shtresëzuar. Shtresëzimi i kampionit është ndërtuar
për të përfaqësuar sa më mirë konsumatorin dhe biznesin që operon
në Shqipëri, duke marrë parasysh shpërndarjen gjeografike, madhësinë
e firmave dhe shpërndarjen brenda sektorit prodhues. Kampioni
përfaqësues i bizneseve nuk bën dallim mbi origjinën e pronësisë së
biznesit, pra këtu përfshihen bizneset me kapital vendas dhe ato me
kapital të huaj. Nga ana tjetër, raporti i FIAA-s për Shqipërinë, i titulluar
‘Studim mbi Klimën e Biznesit’, i nxjerr rezultatet e saj me anë të rreth 70
intervistave vetëm me biznese me strukturë kapitali të huaj.
Gjithashtu, përtej diferencës së kampionit të intervistuar, pyetësori ynë
është dizajnuar për të kapur lëvizjet ciklike të ekonomisë, pra ecurinë
e shitjeve, prodhimit, punësimit dhe kahun e zhvillimit të ekonomisë
shqiptare. Në të kundërt, pyetësori i FIAA-s është dizajnuar për të kapur
problemet që has biznesi gjatë operimit të tij në Shqipëri. Mendoj se
janë dy gjëra krejt të ndryshme.
Pyetje: Cilat janë pritshmëritë për rritjen ekonomike të këtij viti?
Cilin mund të konsideroni Ju, si faktorin më riskoz ndaj zhvillimit të
qëndrueshëm ekonomik, duke marrë në konsideratë se 2017-a është
një vit elektoral? Cilat janë hapësirat që ka ekonomia shqiptare për ta
kthyer rritjen në potencial?
Guvernatori: Banka e Shqipërisë e ka deklaruar dhe më parë se pritjet
tona për rritjen ekonomike të vitit 2017 mbeten pozitive. Në terma të
rritjes ekonomike, ne presim një përmirësim të lehtë gjatë vitit 2017 dhe
një përmirësim më të qenësishëm gjatë vitit 2018. Parakushtet për këtë
ekzistojnë: ambienti monetar dhe financiar është i favorshëm, besimi
i biznesit dhe konsumatorit është në rritje, bilancet financiare janë të
shëndosha dhe ambienti i huaj do të jetë disi më pozitiv krahasuar
me vitin 2016. Në rast se ekonomia shqiptare ecën sipas këtij skenari
bazë, ajo i ka të gjitha gjasat të kthehet në potencial brenda vitit 2018.
Megjithatë, zhvillimet ekonomike janë gjithnjë subjekt pasigurish.
Ju cilësuat një prej tyre: zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Unë
do të shtoja edhe rreziqe potenciale që mund të vijnë nga ambienti
ekonomik dhe gjeopolitik i huaj. Gjithsesi, vlen të theksohet se stabiliteti
politik është një faktor i rëndësishëm për garantimin e ekuilibrave të
përgjithshëm ekonomikë dhe financiarë të vendit.
Lidhur me shqetësimin për ndikimin e mundshëm të zgjedhjeve
parlamentare, mendoj se eksperienca shqiptare ka shembuj nga të
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dy llojet: periudha zgjedhore dhe paszgjedhore me ndikim të lartë në
ekonomi, dhe e kundërta. Personalisht, mendoj se një proces zgjedhor
e paszgjedhor i qetë do të ishte pozitiv për vendin.
Pyetje: Sa i shëndetshëm është sistemi bankar dhe si i parashikoni
zhvillimet për 2017-ën?
Guvernatori: Aktualisht, vlerësojmë se gjendja e sektorit bankar është e
qëndrueshme. Në vitin 2016, sektori bankar shënoi tregues të mirë të
nivelit të kapitalizimit, të likuiditetit dhe performancë financiare pozitive,
si dhe veprimtaria në tërësi përshpejtoi ritmin e zgjerimit vjetor në 6.8%.
Norma e rritjes vjetore të kredive dhe të depozitave, shënoi përkatësisht
2.5% dhe 5.4%. Në rritjen e depozitave të sektorit gjatë tremujorit të
fundit, kontribuan dukshëm pozitivisht edhe ato në lekë. Raporti i kredive
me probleme zbriti në nivelin 18.2% në fund të vitit dhe përmirësimi
u shtri pothuaj në të gjitha bankat. Niveli i mbulimit të kredive me
probleme, me provigjione dhe me kapital, u përmirësua.
Grafik 38. Ecuria e depozitave ndaj PBB dhe sipas monedhës
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Burimi: Banka e Shqiperise.

Për vitin 2017, pritshmëritë tona janë më pozitive. Veprimtaria e sektorit
bankar pritet të reflektojë përshpejtimin e rritjes ekonomike, dhe kjo duhet të
reflektohet në rritjen e kredisë dhe çdo forme tjetër ndërmjetësimi të sektorit
bankar. Presim që procesi i uljes së kredive me probleme të vijojë, si rezultat
i ndikimit të disa veprimeve ligjore dhe rregullatore që veprojnë për këtë
qëllim, dhe përmirësimit të rritjes ekonomike. Niveli i kredive me probleme
vlerësojmë se mbetet ende në nivele të larta dhe ka nevojë që fokusi ynë
dhe i sektorit bankar në trajtimin dhe uljen e tyre të jetë i plotë. Njëkohësisht,
bankat duhet të monitorojnë ekspozimin e tyre ndaj rrezikut të tregut, pra të
kursit të këmbimit dhe të normës së interesit.
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Pyetje: Në fund të vitit 2016, u miratua një ligj i cili synonte krijimin
e një fondi shpëtimi për bankat, në rastet kur ato mund të shfaqin
vështirësi. A do të ketë kosto të shtuara për sektorin bankar? Cilat janë
hapat që do të ndiqen për zbatimin konkret të këtij ligji gjatë këtij viti?
Guvernatori: Miratimi i Ligjit "Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e
jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë" nga ana e
Kuvendit në ditët e fundit të vitit 2016 përbën një lëvizje reformuese me
rëndësi të madhe për garantimin e stabilitetit të sistemit bankar. Në përgjigje
të pyetjes suaj, dua të sqaroj se vetë ligji parashikon hyrjen në fuqi të tij 6
muaj pas botimit në Fletore Zyrtare, që do të thotë se efektet e plota juridike
ky ligj i prodhon në muajin korrik të këtij viti. Nga ky këndvështrim, dy janë
drejtimet kryesore ku jemi angazhuar për zbatimin rigoroz të tij: ngritja e
njësisë përkatëse organizative dhe hartimi i kuadrit nënligjor.
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e tij të fundit
miratoi krijimin e Departamentit për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme,
si njësi e re që i bashkohet strukturës organizative të Bankës së
Shqipërisë. Departamenti i ri do të ushtrojë funksionin e ndërhyrjes së
jashtëzakonshme në mënyrë të shkëputur nga funksioni mbikëqyrës. Ai
do të ketë linja raportimi dhe varësie të pavarura, duke përmbushur në
këtë mënyrë standardin e direktivës përkatëse të Bashkimit Evropian.
Paralelisht me krijimin e njësisë është duke u punuar dhe për hartimin
e gjithë kuadrit nënligjor të nevojshëm. Vetëm kështu do të mundësohet
zbatimi i plotë i detyrimeve që përcakton regjimi i ri për trajtimin e bankave
në rastet kur ato përballen me vështirësi serioze financiare. Duhet theksuar
se këtë periudhë edhe vetë sektori bankar do ta shfrytëzojë për të marrë
veprimet e nevojshme për t’u përshtatur me kërkesat e reja ligjore.
Njësoj si në rastin e hartimit të këtij ligji edhe në fazën e përgatitjes së
Autoritetit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme për zbatimin e detyrimeve që
rrjedhin nga ligji i ri, Banka e Shqipërisë do të vijojë të bashkëpunojë
dhe të marrë asistencën e nevojshme nga ekspertë të Bankës Botërore, si
përsa i takon hartimit të kuadrit nënligjor të nevojshëm ashtu edhe trajnimit
të burimeve njerëzore. Mos harrojmë se bëhet fjalë për një regjim të ri
ndërhyrjeje dhe trajtimi të krizave të mundshme në sektorin bankar, shumë
kompleks jo vetëm për ne, por dhe në nivel evropian e ndërkombëtar.
Në lidhje me krijimin e fondit të ndërhyrjes, sikurse jeni informuar, ai
parashikohet të jetë 0.5% e totalit të detyrimeve, që llogaritet si diferencë
ndërmjet aktiveve dhe kapitalit të të gjitha bankave. Fondi do të krijohet
me kontributin e bankave dhe do të administrohet nga ASD. Ligji nuk ka
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përcaktuar ndonjë afat specifik për derdhjen e kontributeve, por gjithsesi
ky kontribut do të duhet të fillojë të mblidhet brenda 6-mujorit të parë të
hyrjes në fuqi të ligjit. Banka e Shqipërisë gjatë kësaj periudhe do të
punojë për hartimin e metodologjisë së llogaritjes së kontributeve dhe
mënyrën e pagesës së tij. Ky Fond parashikohet të plotësohet për një
periudhë 10-vjeçare nga hyrja në fuqi e ligjit.
Ajo çka është më e rëndësishme dhe që i përgjigjet edhe pyetjes tuaj
lidhet me faktin se këtë ligj e kemi konsultuar gjerësisht me sistemin bankar.
Vetë sistemi nga ana e tij ka shfaqur një shkallë të lartë mirëkuptimi dhe
bashkëpunimi, marrëdhënie kjo që besoj do të vazhdojë edhe gjatë
procesit të zbatimit të Ligjit. Dua të garantoj publikun shqiptar se ky ligj
siguron më mirë depozitat e publikut, i bën bankat më të përgjegjshme
dhe qartëson më mirë rregullat e lojës në veprimet ndërhyrëse të Bankës
së Shqipërisë. Në analizë të fundit, dua të them se kemi të bëjmë me një
veprim që forcon më tej stabilitetin financiar të vendit.
Pyetje: Qeveria shqiptare ka përfunduar marrëveshjen 3-vjeçare
me FMN-në. Çfarë ndodh tani? Një opinion tuajin në lidhje me
marrëdhënien e mëtejshme të qeverisë shqiptare me FMN-në.
Guvernatori: Përfundimi i marrëveshjes 3-vjeçare mbyll një kapitull
bashkëpunimi intensiv me FMN-në. Besoj se konkluzionet mbi efektet
pozitive të kësaj marrëveshjeje janë të njohura për publikun. Po ashtu, është
e qartë se forma e ardhshme e marrëdhënieve me FMN-në do të vendoset
nga qeveria shqiptare. Realiteti politik nënkupton se kjo është një pyetje që
mund të rihapet vetëm pas zgjedhjeve dhe nominimit të qeverisë së re.
Megjithatë, sa i takon stadit aktual, Shqipëria do të ketë marrëdhënie normale
monitorimi dhe konsultimi me FMN-në, si gjithë vendet e tjera, në kuadrin e
diskutimeve për Artikullin IV.  Jam i bindur se respektimi i angazhimeve tona
për reforma strukturore në funksion të promovimit të rritjes ekonomike dhe
stabilitetit ekonomik, për konsolidim të mëtejshëm fiskal dhe për ndjekjen e
politikave të kujdesshme monetare dhe makroprudenciale do të replikojë
pjesën më të madhe të përfitimeve që Shqipëria ka pasur nga Marrëveshja.
“Respektimi i angazhimeve tona për reforma strukturore në funksion të
promovimit të rritjes ekonomike dhe stabilitetit ekonomik, për konsolidim të
mëtejshëm fiskal dhe për ndjekjen e politikave të kujdesshme monetare dhe
makroprudenciale do të replikojë pjesën më të madhe të përfitimeve që
Shqipëria ka pasur nga Marrëveshja.”
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Pyetje: Z. Guvernator, faleminderit për mundësinë që na dhatë për këtë
intervistë. Kanë kaluar tre muaj nga fillimi i vitit 2017. A mund të na
jepni një panoramë të situatës ekonomike të Shqipërisë, dhe si është
situata e sistemit bankar në mbështetje të rritjes së pritshme ekonomike,
sikurse është deklaruar nga autoritetet më të larta të qeverisë?
Guvernatori: Së pari, më lejoni t'ju falënderoj për mundësinë që më
dhatë për të ndarë me lexuesit tuaj, opinionet tona për zhvillimet aktuale
dhe të pritshme të ekonomisë shqiptare.
Lidhur me situatën ekonomike në Shqipëri, analizat tona të të gjithë
treguesve të disponueshëm ekonomikë dhe financiarë përvijojnë tablonë
e një rimëkëmbjeje të vazhdueshme. Sipas INSTAT-it, PBB-ja në Shqipëri
u rrit me rreth 3.5% në vitin 2016. Rritja ekonomike u mbështet gjerësisht
nga konsumi dhe investimet e brendshme në masë të madhe, si dhe nga
kërkesa e jashtme e përmirësuar. Sipas sektorëve, shohim një rigjallërim
të fortë të veprimtarisë së ndërtimit, një rritje të vazhduar të shërbimeve,
dhe zhvillime më të larmishme në sektorin e industrisë, ku degë të saj
janë të ekspozuara ndaj uljes së çmimeve të huaja të mallrave bazë;
ndërkohë degët e industrisë së lehtë dhe të asaj agroushqimore po ecin
në mënyrë të qëndrueshme.
Grafik 39. PBB reale (%, vjetore)
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Si politikëbërës dhe bankierë qendrorë, nuk duhet ta kufizojmë veten vetëm
tek historia e faqes së parë; për më tepër, duhet të vlerësojmë me kujdes
mbështetësit e rritjes ekonomike, të jemi të kujdesshëm ndaj balancave
ekonomike dhe financiare, dhe të vëmendshëm ndaj tendencave e sfidave
afatgjata. Më lejoni ta shtjelloj më tej.
Faktorët e rritjes ekonomike që kanë mbështetur rigjallërimin e vazhdueshëm
gjatë tri viteve të fundit duket se janë duke u forcuar. Mjedisi i jashtëm po
përmirësohet gradualisht; ndonëse jo saktësisht rozë, kërkesa e jashtme
dhe kushtet e jashtme financiare janë më pak sfiduese krahasuar me disa
vite më parë. Në mjedisin e jashtëm, bilancet e agjentëve të sektorit privat
dhe atij financiar po përmirësohen dhe pritshmëritë e tyre janë në rritje.
Treguesit e tregut të punës, gjithashtu, janë duke u përmirësuar, ku shifrat
e punësimit janë në rritje me rreth 7%, vit më vit, në vitin 2016, ndërsa
norma e papunësisë u ul në një pikë të ulët ciklike prej 14.2% në fund të
vitit. Së fundi, kushtet financiare mbështesin rigjallërimin e ekonomisë. Për
shkak të qëndrimit të politikës sonë monetare, të vendosur dhe lehtësuese,
kostot e financimit janë në nivelet e tyre të ulëta historike, ndërsa kushtet e
kreditimit janë stabilizuar. Rigjallërimi i kreditimit ende mbetet në tentativë,
megjithëse kreditimi në lekë është rritur me rreth 11% gjatë 12 muajve të
fundit. Rregullimi prudencial nga ana jonë dhe mbikëqyrja e duhur dhe e
vazhdueshme e sistemit bankar ka siguruar që bankat të mbeten likuide,
me fitim dhe të mirëkapitalizuara; ato mbeten një vend i besueshëm për të
investuar kursimet e qytetarëve, megjithëse duhet të bëjnë më shumë për
të financuar rigjallërimin e vazhdueshëm. Rruga e konsolidimit e ndjekur
nga autoritetet publike ka ulur rreziqet e përgjithshme financiare dhe ka
plotësuar e përforcuar stimulin monetar të ofruar nga banka qendrore.
Grafik 40. Ecuria e kredisë sipas monedhave, rritje vjetore
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Lidhur me balancat makroekonomike, ekonomia shqiptare është afruar
pak më pranë ekuilibrit në vitin 2017. Pavarësisht goditjeve të rënda që
pësoi gjatë tremujorit të parë të vitit, inflacioni u rrit drejt objektivit tonë prej
3% gjatë vitit 2016. Për më shumë, deficiti aktual i llogarisë korrente u
ngushtua me rreth 7%, ndërsa financat publike shënuan një tepricë primare
dhe borxhi publik u zvogëlua me rreth 0.7 pikë përqindje të PBB-së.
Në lidhje me të ardhmen, në mënyrë të arsyeshme, jam i sigurt për
perspektivat tona afatshkurtra deri në afat të mesëm. Në bazë të
tendencave dhe politikave aktuale, rritja ekonomike duhet të mbetet
pranë ose mbi nivelet aktuale gjatë këtij horizonti kohor; inflacioni
duhet të arrijë objektivin tonë në mes të vitit 2018; shifrat e punësimit
duhet të vazhdojnë të rriten dhe treguesit e shëndetit financiar duhet të
përmirësohen më tej.
Përmbushja e këtij projeksioni kërkon ruajtjen e kursit të politikave aktuale
dhe përshpejtimin e reformave strukturore. Megjithatë, duke pasur
parasysh historinë tonë në të kaluarën dhe përmirësimet institucionale,
unë jam në mënyrë të arsyeshme optimist për arritjen e rezultateve.
Duke iu kthyer pjesës së dytë të pyetjes suaj, do të doja të jepja një
përshkrim fotografik të tendencave më të fundit të industrisë bankare.
Veprimtaria e sistemit financiar u zgjerua gjatë gjysmës së dytë të vitit
2016, dhe treguesit e saj financiarë mbetën relativisht të qëndrueshëm.
Pesha e aktiveve të sektorit bankar ndaj PBB-së u rrit në 94.9%. Veprimtaria
bankare rezultoi me fitim, me nivele të mira të treguesve të kapitalit dhe
të likuiditetit. Në zgjerimin e veprimtarisë së sektorit bankar, kontributi
kryesor erdhi nga veprimet me titujt, investimet e tjera dhe kreditimi, nga
ana e aktiveve; dhe veprimet me thesarin dhe ato ndërbankare, depozitat
dhe fondet e veta, nga ana e detyrimeve. Në terma vjetorë, sektori
bankar e rriti pozicionin e tij neto (kreditor) me jorezidentët, kreditimi
u rrit me 2.5% dhe depozitat me 5.2%. Segmenti financiar jobankë e
ruajti peshën ndaj PBB-së dhe veprimtaria e tij u ndikua pozitivisht nga
ecuria e institucioneve financiare jobankë (të përfshira në kreditim dhe
pagesa) si dhe nga kompanitë e sigurimeve. Ekspozimi i sektorit bankar
ndaj segmentit financiar jobankë mbetet i ulët, por qëndrueshmëria e
sektorit bankar është thelbësore për veprimtarinë dhe qëndrueshmërinë
e segmenteve financiare jobankare të sistemit financiar.
Lidhur me ekspozimin e sektorit bankar ndaj rreziqeve, Banka e
Shqipërisë vlerëson se:
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a) rreziku i kredisë u ul gjatë periudhës, megjithëse mbetet pranë niveleve
të vitit të kaluar. Vlera e kredive me probleme u ul me 8% dhe raporti i
kredive me probleme u ul gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2016, në
18.3%. Kontributi kryesor në këtë ecuri erdhi nga procesi i mbledhjes
dhe ristrukturimit të kredive dhe fshirjes së atyre të humbura. Rënia e
kredive me probleme lidhet me përmirësimin e mbulimit të tyre me fonde
rezervë dhe fonde për kapital, ndërsa nivelet e kolateralizimit të kredisë
mbeten të qëndrueshme.
b) Rreziku i likuiditetit në veprimtarinë bankare vlerësohet i ulët. Vlera e
ulët e raportit të huave ndaj depozitave, vazhdimi i rritjes së depozitave
dhe prania e lartë e aktiveve likuide mbi nivelet e kërkesës minimale
rregullatore tregojnë një situatë shumë të mirë të likuiditetit në sektorin
bankar, në përgjithësi, dhe sipas monedhave kryesore.
Grafik 41. Tregues të likuiditetit
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c) Vlerësimi për sistemin bankar dhe kontrolli për rrezikun operacional
duhet të përmirësohen më tej. Megjithëse raportimet bankare tregojnë
përmirësim të mbulimit të tyre me kapital ndaj gjithë rreziqeve
operacionale, veprimtaria mbikëqyrëse e Bankës së Shqipërisë thekson
nevojën për të përmirësuar më tej procesin e identifikimit dhe raportimit të
humbjeve operacionale në përputhje me profilin e veprimtarisë bankare.
Në përgjithësi, treguesit nuk tregojnë rreziqe ndaj stabilitetit financiar
gjatë periudhës. Ulja e fitimeve të sektorit bankar dhe rënia e lehtë e
treguesve të likuiditetit (të cilët gjithsesi mbeten në nivele të larta) janë
balancuar nga zhvillime pozitive në ekonominë reale, në lidhje me
përmirësimin e rritjes ekonomike dhe të situatës financiare të individëve
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dhe bizneseve. Akumulimi i rreziqeve është dobësuar për shkak të
ngushtimit të kreditimit në monedhë të huaj, përmirësimit të treguesve të
borxhit publik dhe ecurisë pozitive të tregut të banesave. Nga ana tjetër,
probabiliteti i materializimit të rrezikut sistemik është ulur, në kushtet ku
treguesi i cilësisë së kredisë është përmirësuar, papunësia ka rënë dhe
luhatshmëria e kursit të këmbimit ka qenë e ulët.
Pyetje: Mund të na thoni diçka për bashkëpunimin e Bankës së
Shqipërisë me Bordin Drejtues të Shoqatës Shqiptare të Bankave?
Cilat janë fushat kryesore të bashkëpunimit?
Guvernatori: Banka e Shqipërisë ka një bashkëpunim të vazhdueshëm
dhe frytdhënës me Shoqatën Shqiptare të Bankave. Ajo e sheh këtë
bashkëpunim të ngushtë si lidhje të rëndësishme, një urë, midis nesh
dhe industrisë bankare në Shqipëri duke përfshirë të 16 bankat tregtare.
Gjatë vitit, janë organizuar takime të shpeshta me përfaqësues të
komiteteve teknike të shoqatës apo grupe të tjera të ngritura për qëllime
të posaçme (ad- hoc) për të diskutuar mbi nisma të ndryshme rregullative,
ndryshime të rregulloreve ekzistuese apo dhe për rregullore të reja.
Banka e Shqipërisë i është mirënjohëse Shoqatës së Bankave për
mbështetjen e përpjekjeve tona nëpërmjet një numri veprimtarish dhe
projektesh bashkëpunimi. Ngjarja e fundit ishte festimi i Javës Globale të
Parasë. Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të
Bankave dhe me mbështetjen e institucioneve të tjera, si Ministria e Arsimit
dhe Sporteve dhe Agjencia e Sigurimit të Depozitave, ka organizuar disa
veprimtari edukative të përshtatura sipas kategorive të publikut. Banka e
Shqipërisë ka besim në forcimin e mëtejshëm të lidhjes produktive midis
këtyre dy institucioneve.
Pyetje: Është folur shumë për çështjen e kredive me probleme. Cili
është roli i Bankës së Shqipërisë në menaxhimin e këtij problemi?
Guvernatori: Kjo është një nga sfidat kryesore me të cilën po përballemi
aktualisht. Dëshiroj të përmend disa nga drejtimet ku po punojmë për të
ulur nivelin e kredive me probleme.
Trajtimi i huamarrësve më të mëdhenj me probleme dhe ristrukturimi
i borxhit jashtë proceseve gjyqësore.
Në bashkëpunim me projektin FinSAC të Bankës Botërore, kemi nisur një
projekt për çështjen e kredive me probleme, i cili konsiston në dy pjesë:
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“Banka e Shqipërisë
po punon për zhvillimin
e një skeme kuadër
bashkëpunimi për
koordinim midis bankave
për gjetjen e zgjidhjeve
për huamarrësit e
ekspozuar në të njëjtën
kohë ndaj disa bankave...”

Rishikim i udhëzimeve të Bankës së
Shqipërisë për ristrukturimin e huave, duke
përfshirë parimet e praktikave më të mira
ndërkombëtare për trajtimin e huamarrësve
me probleme.
Zhvillimin e një skeme kuadër
bashkëpunimi për koordinim midis bankave
për gjetjen e zgjidhjeve për huamarrësit
e ekspozuar në të njëjtën kohë ndaj disa
bankave, duke specifikuar ndër ta kush
mund të nisë procedurë falimenti dhe kush
mund të zgjidhet jashtë procesit ligjor.

Dhënia e kredisë bazuar në pasqyrat financiare zyrtare
Bazuar në planin kombëtar për trajtimin e kredive me probleme, detyra e
Bankës së Shqipërisë është të vendosë dispozita rregullatore për dhënien
e kredive të reja vetëm mbi bazën e pasqyrave financiare zyrtare ose të
audituara, këto brenda tremujorit të parë të vitit 2018.
Regjistri i kredive
Banka e Shqipërisë ka qenë e angazhuar për përmirësimin e informacionit
në Regjistrin e Kredive. Për këtë qëllim, në fund të vitit 2015, në Regjistrin
e Kredive u pasurua më tej informacioni për huamarrësin rreth ekzekutimit
të kolateralit dhe fshirjes së kredive. Në vitin 2016, filloi një tjetër proces
përmirësimi. Me asistencën financiare dhe teknike të ofruar nga Banka
për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), nisi një projekt për rishikimin e plotë
të Regjistrit të Kredive për të zbatuar një platformë të avancuar dhe për
të dhënë informacion të zgjeruar për huamarrësit në vend.
Gjithashtu, dua të theksoj se niveli i kredive me probleme ra më tej
në 18%, në shkurt, dhe kjo edhe falë "Planit të masave për reduktimin
e kredive me probleme" të ndërmarrë në bashkëpunim me faktorë të
tjerë kombëtarë vendimmarrës dhe partnerët tanë ndërkombëtarë, i cili u
zbatua gjerësisht vetëm në vitin 2016.
Pyetje: Duke folur për inflacionin, jeni të shqetësuar për nivelin e tij
aktual prej 2.1%, ose më mirë të themi për tendencën rënëse të tij
gjatë viteve të fundit?
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Guvernatori: Inflacioni i çmimeve të konsumit (IÇK) ka qenë poshtë
objektivit tonë prej 3%, gjatë viteve të fundit. Shkurtimisht, ky rezultat
është pasqyrë e presioneve inflacioniste të brendshme të ulëta, duke
reflektuar një kërkesë agregate të dobët dhe mbizotërimin e kapaciteteve
të lira në ekonomi, si dhe inflacion të ulët te partnerët tanë tregtarë.
Një rezultat i tillë, duke pasur parasysh mandatin tonë institucional - atë
të arritjes dhe ruajtjes së stabilitetit e çmimeve, - e ka kushtëzuar Bankën
e Shqipërisë të angazhohet në një nivel të paprecedent të zgjerimit
monetar. Ne e kemi ulur normën bazë të interesit në nivelin e ulët historik
prej 1.25%, kemi zgjeruar programin e injektimit të likuiditetit dhe kemi
përdorur instrumentin e komunikimit të kahut të pritur të politikës monetare,
si instrument i kësaj politike për të informuar agjentët e tregut financiar
dhe për të ankoruar pritshmëritë e tyre.
Në tërësi, kemi qenë të suksesshëm me politikën tonë monetare. Ashtu
siç e shpjegova më lart, ekonomia shqiptare dhe inflacioni i IÇK-së po
ndjekin tendencë rigjallërimi, dhe kjo është rezultat, në një masë jo të
vogël, i politikës monetare që ne kemi ndjekur.
Analizat tona tregojnë se, në përgjithësi, presionet inflacioniste u forcuan
në vitin 2016. Ne përjetuam një goditje të rëndë negative ndaj çmimeve
gjatë tremujorit të parë, por situata u kthye shpejt dhe ky gjallërim i
shpejtë, në vetvete, ishte pjesërisht një dëshmi e besimit të agjentëve
ekonomikë në aftësinë tonë për të përmbushur angazhimet tona.
Duke iu kthyer pyetjes suaj, po, vërtet jemi të vetëdijshëm se inflacioni
është poshtë objektivit, por kam bindjen se do të jemi në gjendje ta arrijmë
objektivin brenda një kohe të arsyeshme, domethënë brenda vitit tjetër.
Pyetje: Norma bazë e interesit është mbajtur e pandryshuar, në nivelin
1.25%. Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi
të mbajë të pandryshuara normat e interesit për depozitën njëditore
dhe kredinë njëditore, përkatësisht në nivelet 0.25% dhe 2.25%.
Mendoni se ulja në këto nivele, më kujtohet që kjo ka qenë rreth 13%,
ose më e lartë, është e shëndetshme për ekonominë në përgjithësi?
Guvernatori: (Korrigjim: Norma bazë e interesit nuk ka qenë kurrë shifër
dyshifrore në Shqipëri. Gjatë 15 viteve të kaluara, ajo vetëm ka arritur
një kulm prej 8.5%. Megjithatë, pyetja ende qëndron).

- 189 -

KAPITULLI V - Intervista

Niveli aktual i normave të interesit në Shqipëri me të vërtetë është në
nivele të ulëta historike. Gjithashtu, ju jeni të saktë kur thoni që ky nivel i
normave bazë të interesit është tregues i përpjekjeve tona për të stimuluar
ekonominë nëpërmjet ndjekjes së një politike monetare mjaft zgjeruese.
Më tej, do të thoja se kjo politikë është e duhura dhe absolutisht e
nevojshme si për ekonominë edhe për sistemin financiar shqiptar.
Siç e shpjegova më parë, kthesa zgjeruese e politikës monetare gjatë
fundit të kësaj dekade, është nxitur nga një kërkesë e mangët agregate
dhe është ndërmarrë gjatë kohës së një krize të thellë ekonomike dhe
financiare në partnerët tanë të huaj. Për pasojë, kjo situatë u reflektua
në papunësi më të lartë, në vështirësi financiare në sektorin privat, dhe
në normë inflacioni nën objektiv. Politika monetare është instrument i
përsosur për të luftuar një situatë të tillë të vështirë, dhe të gjitha bankat
qendrore që janë përballur me rrethana të ngjashme e kanë përdorur
gjerësisht politikën monetare. Banka e Shqipërisë nuk është e panjohur
me librin e menaxhimit të mirë ekonomik.
Intensiteti i stimulit monetar në vetvete përcaktohet nga thellësia e
goditjes dhe forca e mekanizmit të transmetimit të politikës monetare.
Do të thosha se, duke i vlerësuar me kujdes të dy këta faktorë, ne kemi
arritur në përgjigjen e duhur ndaj sfidave që po hasim, dhe sot po
shohim rezultatet konkrete pozitive të politikave tona: kredia në lekë
është duke u rritur; konsumi dhe investimet e sektorit privat janë në rritje,
rritja ekonomike dhe punësimi kanë tendencë rritëse, dhe inflacioni po
konvergon gradualisht drejt objektivit tonë. Në të njëjtën kohë, ne nuk
shohim ndonjë ndikim të pafavorshëm ose të paqëllimtë nga lehtësimi i
politikës sonë monetare.
Në tërësi, kam besim se Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë veprimin e
duhur në kohën e duhur.
Pyetje: Së fundmi keni njoftuar një fokus të ri të institucionit që ju
drejtoni, atë drejt deuroizimit të ekonomisë shqiptare. A mund të na
jepni disa detaje se në çfarë konsiston kjo gjë? Si po planifikon Banka
e Shqipërisë ta trajtojë këtë çështje dhe cilat mund të jenë aspektet
pozitive dhe negative të këtij procesi?
Guvernatori: Nivelet e larta të euroizimit, veçanërisht në veprimtarinë e
sektorit bankar, përbëjnë një sfidë për efektivitetin e politikës monetare
dhe për stabilitetin financiar.

- 190 -

KAPITULLI V - Intervista

Lidhur me politikën monetare, niveli i lartë i euroizimit do të thotë se kredia
dhe kanali i kursit të këmbimit i mekanizmit të transmetimit të politikës
monetare mund të mos funksionojë mirë. Në lidhje me stabilitetin financiar,
niveli ende i lartë i kredive në monedhë të huaj
(euro), veçanërisht i atyre ku huamarrësit nuk
kanë nivelet e duhura të burimeve në monedhë
“... niveli i lartë i
të huaj për të shërbyer borxhin, përbëjnë një
euroizimit do të thotë se
rrezik të konsiderueshëm të kursit të këmbimit
kredia dhe kanali i kursit
të këmbimit i mekanizmit
dhe të kredisë, që mund të materializohet
të transmetimit të
në qoftë se ekonomia ose sistemi financiar
politikës monetare mund
përballen me goditje që shkaktojnë nënçmim
të mos funksionojë
të kursit të këmbimit. Për më shumë, nivelet
mirë.”
e larta të depozitave në monedhë të huaj e
ekspozojnë sistemin ndaj rrezikut të likuiditetit
në monedhë të huaj, ku aftësia e bankës
qendrore për të ndihmuar, nëse do të jetë e nevojshme, është e kufizuar.
Si rrjedhim, ka kuptim që të ketë kërkesa rregullative për aktive likuide të
detyrueshme në monedhë të huaj më të larta në banka, me qëllim forcimin e
kapaciteteve të tyre për t'u përballur me të tilla situata, nëse do të ndodhnin.
Lidhur me këtë, Banka e Shqipërisë ka intensifikuar masa të ndryshme
që në fillim do të kenë për qëllim: të ofrojnë një diferencë midis normave
të interesit të depozitave në monedhë të huaj dhe të atyre në monedhën
vendase (norma e Rezervës së Detyrueshme në valutë do të rritet, ndërsa
e asaj në monedhën vendase do të ulet); të kërkojnë nivele më të larta
të aktiveve likuide në monedhë të huaj krahasuar me ato në monedhën
vendase; dhe të përmirësojnë ndërgjegjësimin e huamarrësve për
rreziqet që lidhen me huamarrjen në monedhë të huaj.
Ne e kuptojnë se procesi është i ndërlikuar dhe sfidues. Përpjekja për
të ulur nivelet e euroizimit vetëm tek sektori bankar (sistemi financiar),
pa ofruar stimuj të ngjashëm për agjentët e ekonomisë reale, nuk
është e mjaftueshme dhe mund të mos jetë e suksesshme. Si rrjedhim,
së bashku me Ministrinë e Financave dhe Autoritetin e Mbikëqyrjes
Financiare, nëpërmjet një Memorandumi Bashkëpunimi, që do të
nënshkruhet së shpejti, do të ndiqet një përqasje më strategjike afatgjatë
për deeuroizimin, ku autoritetet do të koordinohen dhe do të paraqesin
gradualisht masat në fushat e tyre të kompetencës.
Duhet kuptuar që kjo qasje nuk ka për qëllim nivelin "zero" të euroizimit
për ekonominë shqiptare. Kjo do të ishte tërësisht jo reale dhe
ekonomikisht kundër-produktive. Ne po synojmë të frenojmë dhe të
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“Deeuroizimi nuk ka për qëllim
nivelin "zero" të euroizimit për
ekonominë shqiptare. Kjo do
të ishte tërësisht jo reale dhe
ekonomikisht kundërproduktive.
Ne synojmë të frenojmë dhe të
reduktojmë euroizimin e ekonomisë
shqiptare dhe të sistemit financiar,
gjatë periudhës afatmesme deri në
periudhën afatgjatë, në nivele që
dukshëm reduktojnë ekspozimin
ndaj rreziqeve dhe përmirësojnë
kapacitetet e autoriteteve në
zbatimin e politikave përkatëse
makroekonomike.”

reduktojmë euroizimin e ekonomisë
shqiptare dhe të sistemit financiar,
gjatë periudhës afatmesme deri në
atë afatgjatë, në nivele që dukshëm
reduktojnë ekspozimin ndaj rreziqeve
dhe përmirësojnë kapacitetet e
autoriteteve në zbatimin e politikave
përkatëse makroekonomike. Ne
mendojmë që, në qoftë se stabiliteti
makroekonomik në vend ruhet dhe
autoritetet tregojnë konsistencë në
të tillë përqasje, masat që do të
merren do t'ia arrijnë qëllimit për
ta ulur euroizimin në nivele më të
përshtatshme.

Pyetje: Lidhur me investimet e huaja. Cili është vlerësimi juaj për të
ardhmen, duke ditur se Shqipëria është në një atmosferë elektorale?
Cili është roli i Bankës së Shqipërisë në këtë drejtim?
Guvernatori: Flukset hyrëse të Investimeve të Huaja Direkte (IHD) kanë
qenë të larta në Shqipëri. Ato kanë pasur një mesatare rreth 7% të PBBsë gjatë katër viteve të fundit, dhe u rritën më tej, 10% në vitin 2016,
duke arritur pranë 9% të PBB-së. Ky është burim i dukshëm financimi nga
jashtë dhe ne mund të jemi të kënaqur për këtë fakt.
Ka një sërë arsyesh se përse flukset e IHD-ve vlerësohen shumë në
një vend në zhvillim si Shqipëria. Së pari, ato përfaqësojnë një rritje
të kapitalit për ekonominë tonë, rritje të investimeve, të kapaciteteve
prodhuese, të punësimit dhe të ekspertizës. Së dyti, ato janë flukse
joborxhkrijuese, dhe si të tilla janë më pak të luhatshme ndaj goditjeve.
Duke pasur parasysh se Shqipëria është një ekonomi konvergjuese, Banka
e Shqipërisë ka folur në mënyrë konstante për nevojën për të tërhequr
IHD. Sipas këndvështrimit tonë, janë të paktën tre parakushte, që vendi
duhet të plotësojë për të qenë tërheqës për kapitalin e huaj. Së pari,
vendi duhet të ofrojë një mjedis të qëndrueshëm politik, ekonomik dhe
financiar. Nuk duhet të harrojmë se IHD-të janë në pjesën më të madhe
kapital privat dhe janë tejet të ndjeshme ndaj çdo burimi pasigurie.
Së dyti, vendi duhet të ofrojë një perspektivë të mirë biznesi, jo vetëm
gjatë periudhës afatshkurtër deri në atë afatmesme, por gjithashtu, dhe
veçanërisht, gjatë asaj afatgjatë. Së treti, vendi duhet të ofrojë një mjedis
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miqësor ndaj biznesit, që do të thotë praktika të parashikueshme ligjore
e juridike, dhe administrim publik efektiv. Shqipëria ka bërë progres
të mirë gjatë viteve të fundit duke plotësuar plotësisht ose pjesërisht
parakushtet, megjithëse nuk duhet të mendojmë se e kemi përfunduar
punën tonë.
Grafik 42. Përbërja e investimeve direkte (flukse, në milionë euro)
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Banka e Shqipërisë, sigurisht, është e angazhuar në transmetimin e
mjedisit ekonomik dhe financiar të qëndrueshëm, si dhe në nxitjen e
zhvillimit të tregjeve financiare. Kjo është një çështje tejet e rëndësishme
për çdo investitor potencial dhe mendoj se kemi bërë një punë të mirë
lidhur me këtë çështje. Pjesa më e madhe e vlerësimit të jashtëm të
pikave të forta dhe të dobëta të Shqipërisë e kategorizojnë stabilitetin
ekonomik dhe financiar si një plus, dhe kjo nuk do të kishte qenë e
mundur pa angazhimin tonë të plotë.
Pyetje: Kanë ndodhur disa incidente në të cilat janë grabitur vlera të
mëdha monetare. Çfarë masash po merr Banka e Shqipërisë dhe me
cilat institucione të zbatimit të rendit dhe ligjit po bashkëpunoni për të
parandaluar ngjarje të tilla? Dhe së dyti, a kanë krijuar këto incidente
pasiguri në sistemin bankar në Shqipëri?
Guvernatori: Ajo çfarë ka ndodhur është një tipologji shumë e
ndërlikuar dhe specifike e krimit, ku përfshirja e Bankës së Shqipërisë
është e kufizuar. Roli ynë konsiston kryesisht në sigurimin e udhëzimeve
të caktuara, se si duhet të zbatohen standardet përkatëse, përfshirë
politikat e sigurimit të vlerave monetare.
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Nga ana tjetër, për transportin e vlerave monetare, ku është përqendruar
kryesisht aktiviteti kriminal, Banka e Shqipërisë ka përcaktuar si detyrim
për bankat tregtare të sigurojnë vlerat monetare ndërsa transportohen
(kompanitë e sigurimit duhet të jenë të licencuara nga Autoriteti i
Mbikëqyrjes Financiare). Lidhur me sigurinë fizike, dispozitat ligjore
parashikojnë që bankat duhet të përdorin shërbimet e Kompanive
Private të Sigurisë Fizike, të cilat licencohen dhe mbikëqyren nga Policia
e Shtetit.
Ne u kemi kërkuar vazhdimisht bankave tregtare të raportojnë tek
Policia e Shtetit, të gjitha problemet lidhur me aktivitetin e përditshëm të
kompanive të sigurisë që ato punësojnë.
Megjithatë, duke konsideruar episodet e grabitjeve të ndodhura, dua
të përmend se kohët e fundit ne kemi bërë disa rishikime dhe kemi
adoptuar rregullore që kanë të bëjnë me transportimin dhe ruajtjen
e vlerave monetare. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë i ka propozuar
Ministrisë së Punëve të Brendshme, disa ndryshime të akteve normative,
të cilat rregullojnë transportimin e vlerave monetare në Shqipëri.
Në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Shtetit, kemi propozuar një tërësi
standardesh minimale detyruese që duhen zbatuar gjatë transportimit të
vlerave monetare. Ndër të tjera, drafti përcakton specifikime të qarta për
klasën/kategorinë e mjeteve të blinduara, duke përfshirë karakteristikat
e niveleve të blindimit të mjeteve që do të përdoren për transportimin
e vlerave monetare. Këto standarde pasqyrojnë të njëjtat standarde që
aplikohen në Bashkimin Evropian.
Së fundi, dëshiroj t'u kthehem shpjegimeve që dhashë në fillim lidhur
me qëndrueshmërinë e sistemit bankar. Sistemi bankar në Shqipëri është
i sigurt dhe i shëndetshëm. Disa episode të përshkruara këtu, përveç
ndikimit momental në opinion publik, nuk mund të zbehin përpjekjet
rigoroze të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë, në kontekstin e shëndetit
financiar dhe besimit të publikut në industrinë bankare. Megjithatë,
së bashku me të tjera agjenci private dhe publike, ne po punojmë
intensivisht për shmangien e episodeve të tilla kriminale në të ardhmen.

- 194 -

KAPITULLI V - Intervista

INTERVISTË E GUVERNATORIT SEJKO
PËR AGJENCINË NDËRKOMBËTARE TË
LAJMEVE "REUTERS"
- 5 qershor 2017 -

EURO DHE REDUKTIMI I SAJ NË EKONOMINË SHQIPTARE
"Banka qendrore e Shqipërisë dëshiron
reduktimin e përdorimit të euros në
ekonominë shqiptare, në mënyrë që
politika e saj monetare të transmetohet
në mënyrë më efikase në ekonomi, si dhe
që të mbrojë sistemin bankar në Shqipëri
nga goditjet e kursit të këmbimit"- tha
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, në
një intervistë për gazetarin Benet Koleka,
të agjencisë ndërkombëtare të lajmeve,
Reuters.

“Banka qendrore e
Shqipërisë dëshiron
reduktimin e përdorimit
të euros në ekonominë
shqiptare, në mënyrë që
politika e saj monetare të
transmetohet në mënyrë
më efikase në ekonomi, si
dhe që të mbrojë sistemin
bankar në Shqipëri nga
goditjet e kursit të
këmbimit.”

Ndonëse monedha kombëtare është leku,
dërgesat e emigrantëve në euro, dhe lidhjet tregtare e bankare me
vende anëtare të eurozonës, si Italia dhe Greqi, apo edhe me fqinjët si
Kosova dhe Mali i Zi (të cilët kanë vendosur në mënyrë të njëanshme ta
përdorin euron), janë disa tregues se monedha e përbashkët evropiane
përdoret gjerësisht në Shqipëri.
Guvernatori Sejko shtoi se nuk bëhet fjalë për heqjen plotësisht të
euros nga ekonomia e Shqipërisë, e cila është një vend kandidat për
anëtarësim në Bashkimin Evropian. Përkundrazi, plani është për të nxitur
gradualisht rritjen e përdorimit të lekut në financa dhe ekonomi.
"Së pari, ne duam të rrisim fleksibilitetin dhe efikasitetin e transmetimit
të politikës sonë monetare. Politika monetare stimuluese e ndjekur nga
Banka e Shqipërisë do të transmetohej më mirë nëse do të kishte më
shumë transaksione në monedhën vendase," tha Sejko.
Gjithashtu, Banka e Shqipërisë dëshiron "të ruajë dhe të mbrojë stabilitetin
financiar, pasi një nivel i lartë i kreditimit në euro do ta ekspozonte
sistemin bankar shqiptar ndaj rreziqeve të kursit të këmbimit", shtoi ai.
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Një dekadë më parë, 80% e huadhënies ishte në valuta të ashtuquajtura
të forta, kryesisht në euro, dhe pjesa tjetër në lekë. Megjithatë, raporti
tashmë ka ndryshuar dhe aktualisht qëndron në 55% e kreditimit në
euro dhe 45% e tij në lekë. Ky reduktim është ndihmuar edhe nga ulja
e normës bazë të interesit në nivelin më të ulët prej 1.25%, duke sjellë
edhe ngushtim të kostove relative të huamarrjes dhe huadhënies.
Depozitat në euro përbëjnë 60% të kursimeve. Sejko tha se banka
qendrore inkurajon bankat tregtare të mbajnë depozita në lekë dhe ato
po u komunikojnë klientëve t'i konvertojnë kreditë në lekë.
"Ne synojmë të rrisim masën e përdorimit dhe ekspozimit të monedhës
vendase në një shkallë të krahasueshme me vendet me ekonomi të
ngjashme me tonën, në mënyrë graduale," tha Sejko.
Marrëveshja trevjeçare e arritur me Fondin Monetar Ndërkombëtar
(FMN) prej 330 milionë eurosh, ndihmoi në një bashkërendim më të
mirë të politikës fiskale me atë monetare, çka solli rritje graduale të
qëndrueshme dhe kontroll më të mirë të borxhit publik.
Sejko vijoi se qeveria e re që do të formohet pas zgjedhjeve të 25
qershorit 2017 duhet të përqendrohet te reformat strukturore.
Ai vuri në dukje se plani i veprimit për reduktimin e kredive me probleme
ka sjellë uljen e tyre nga 23.5% e totalit të kredisë që ato zinin në vitin
2013, në 16.6% në muajin prill 2017.
"Kjo ka ardhur falë nxjerrjes së kredive të humbura prej tre vjetësh, jashtë
bilancit të bankave, ristrukturimit të tyre dhe performancës së klientëve
ekzistues", shtoi ai. "Kjo tregon se politika jonë është duke funksionuar."
Pasi ka ulur normën bazë nga 6.25% në fund të vitit 2008, në 1.25%
aktualisht, për të stimuluar investimet dhe konsumin, Sejko tha se Banka
e Shqipërisë do ta ruajë natyrën stimuluese të politikës së saj monetare
deri në fund të vitit 2017.
"Vazhdimësia e këtij qëndrimi të politikës monetare, do të varet nga
treguesit makroekonomikë në të ardhmen," tha Sejko, duke folur për
sinjale të përmirësimit të rritjes në eurozonë, të cilat ushtrojnë ndikim në
ekonominë shqiptare nëpërmjet kanaleve të tregtisë dhe investimeve.
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INTERVISTË E GUVERNATORIT SEJKO
PËR EMISIONIN "ARGUMENT", NË
TELEVIZIONIN SCAN*
- 30 qershor 2017 -

Pyetje: Z. Guvernator ju falënderoj jashtëzakonisht shumë që na pritët
në zyrën tuaj. Bashkë me falënderimet, dua t'ju uroj punë të mbarë,
duke qenë se kjo është intervista e parë që ju marr.
Guvernatori: Faleminderit që erdhët, ju falënderoj dhe unë për intervistën.
Pyetje: Z. Guvernator, po e nis me politikën më të re apo me
vendimmarrjen e Bankës së Shqipërisë, deklarata që kanë ardhur nga
ju lidhur me deeuroizimin. I keni vënë këtë emër dhe unë po e mbaj
atë. Nëse mund të na shpjegoni shkurtimisht, çfarë është politika e
deeuroizimit për të gjithë ata që po na ndjekin?
Guvernatori: Politika e deeuroizimit në fakt ka
filluar dhe është ndjekur edhe më herët nga
“Në fakt, politika e
banka qendrore, por dhe nga vetë sistemi
deeuroizimit ka filluar dhe
është ndjekur edhe më
financiar, duke pasur një orientim dhe tendencë
herët nga banka qendrore,
drejt rritjes së përdorimit të lekut, si monedhë
por dhe nga vetë sistemi
vendase. Aktualisht ne e kemi adresuar këtë
financiar, me një orientim
çështje dhe jemi fokusuar më shumë, duke
dhe tendencë drejt rritjes
qenë se niveli i euroizimit ka marrë përmasa,
së përdorimit të lekut, si
të cilat konsiderohen relativisht të larta. Raporti
monedhë vendase.”
kredi-depozita (ku raporti i depozitave është
50% në euro, po ashtu raporti i kredive, i
ekspozimeve, në sistemin bankar është mbi 45%), pavarësisht se ka rënë si
rezultat i politikës monetare lehtësuese të ndjekur nga Banka e Shqipërisë,
vazhdon të mbetet në nivele të konsiderueshme. Ne kemi nivele euroizimi
të larta, si në sektorin financiar që unë sapo përmenda ashtu edhe në
sektorin real. Çmimet e kuotuara të disa produkteve, që tregtohen në
tregun shqiptar, vazhdojnë të mbeten në euro (apartamentet, makinat, por
kemi dhe raste ku pagat në sektorë të caktuar mund të paguhen në euro).
Në këtë kontekst, kemi një nivel konsiderueshëm të lartë të euroizimit të
ekonomisë. Dikur ka qenë dollarizimi, pra ka qenë i njëjti fenomen në
dollarë, por me rritjen e nivelit të shkëmbimeve tregtare në partneritet me
Eurozonën, euro është bërë monedha mbizotëruese. Në këtë kontekst ne
jemi orientuar për të ulur nivelin e euros, pra “euroizimi” që e quajmë në
ekonomi, si në sektorin financiar ashtu edhe në sektorin real të ekonomisë.
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Grafik 43. Treguesit kryesorë për monitorimin e nivelit të përdorimit të valutës në sektorin
bankar shqiptar
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Pyetje: Ka një tendencë besimi që Shqipëria, siç kërkon të anëtarësohet
në Bashkimin Evropian, mund të konsiderojë edhe përdorimin e
monedhës euro. A shkon kjo politikë ndesh me këtë perceptim apo
janë dy çështje të ndryshme?
Guvernatori: Nuk shkon absolutisht, përkundrazi kjo shkon paralel.
Perceptimi është, - dhe kjo është e vërtetë, por duhet shpjeguar dhe duhet
sqaruar që ky është perceptim i gabuar, - se pikërisht meqë po shkojmë
drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ne duhet të vazhdojmë të përdorim
monedhën vendase, në mënyrë që të rrisim fleksibilitetin dhe efektin e
transmetimit të politikës monetare, por gjithashtu duhet të rezervojmë dhe
të ruajmë stabilitetin financiar. Në raport me stabilitetin financiar, unë
përmenda që kemi rreth 45% të kredive në euro, ku një pjesë e mirë e
këtyre klientëve janë të pambuluar, pra i gjenerojnë të ardhurat në lekë
ndërkohë që kredinë e kanë në euro dhe janë të ekspozuar ndaj riskut
të kursit të këmbimit, çka mund të ndikojë performancën e kredive me
probleme. Pra, kemi një efekt negativ në stabilitetin financiar, por edhe
nga krahu i politikës monetare, përmenda që ne do të donim që monedha
vendase të përdorej më shumë. Pikërisht për këto arsye, synojmë të kemi një
sërë reformash që do të ndikojnë në një rritje ekonomike të përgjithshme,
ku dhe banka qendrore ka rolin e saj me instrumentet e saj të politikës
monetare. Përdorimi më i gjerë i lekut do të sillte një performancë më të
mirë ekonomike, e cila do të përafronte më shpejt me standardet evropiane.
Ne kemi shtete, si Çekia, që është një shtet mjaft i zhvilluar, anëtar
i Bashkimit Evropian dhe me një nivel shumë të ulët të euroizimit, që
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vazhdon të përdorë monedhën e saj. Kemi dhe shtete si Polonia dhe
Kroacia që janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe kanë ndërmarrë
fushata kundër euroizimit pikërisht për këto arsye. Ulja e nivelit të
euroizimit është një proces i cili është ndjekur edhe nga shtete të tjera
anëtare të Bashkimit Evropian dhe që mbajnë monedhën e tyre.
Shqipëria ka nevojë të forcohet ekonomikisht, ka nevojë të zbatojë
reformat, të përafrohet me Bashkimin Evropian, në këtë kontekst ka nevojë
që të përdorë më shumë monedhën e saj, pra për të rritur fleksibilitetin
e politikës monetare, për të pasur një stabilitet makroekonomik dhe
stabilitet financiar. Për këto arsye ne po ndërmarrim këtë fushatë kundër
euroizimit, por jo se ne po vrasim euron. Duhet theksuar që ne synojmë
si bankë qendrore, të kemi një ulje graduale në nivele të përafërta me
shtetet e tjera me ekonomi të ngjashme me ne. Ky është qëllimi, ne
nuk synojmë me këto masa që të heqim euron nga qarkullimi, pasi
jemi të ndërgjegjshëm se partnerët tanë tregtarë janë në Eurozonë. Ka
shumë klientë që aktivitetin e kryejnë në euro, kreditë i kanë në euro,
dhe normalisht që këta persona do të vazhdojnë të bëjnë aktivitet, të
kryejnë transaksione në euro, sidomos aktivitetin e eksport - importit.
Qëllimi është që në përgjithësi të shmanget përdorimi i euros, në ato
raste kur është i panevojshëm. Synimi është të shmangim përdorimin
artificial të euros. Natyrisht nëse ju do të shkoni me pushime diku jashtë,
do të shkoni me euro, pagesat do të bëhen në euro dhe jo në lekë,
por nëse ju do të blini një apartament apo një makinë, çfarëdo qoftë
brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, nuk ka arsye pse të blihet
me euro, kur të ardhurat tuaja janë në monedhën vendase dhe kur mund
të blihet me lekë. Pse duhet kjo? Ju ekspozon ndaj një kursi këmbimi.
Në rast se pagën e keni në monedhën vendase, atëherë pse duhet të
merrni një kredi në euro, dhe pse duhet të ekspozoheni ndaj riskut të
kursit të këmbimit në të ardhmen?! Për më tepër, që kreditë për pasuri të
patundshme janë afatgjata, dhe askush nuk e parashikon dot se si mund
të jetë kursi në afat 10-, 15-, 20-vjeçar.
Pyetje: Pikërisht qasja ndaj euros mbi të gjitha reflekton dëshirën për
të pasur një monedhë kombëtare të fortë, një lek të fortë. Aktualisht
kursi i këmbimit me euron ka marrë shumë vëmendje sepse euro është
zhvlerësuar kundrejt monedhës tonë kombëtare, por mbi të gjitha
me lekun në vetvete, pavarësisht euros apo dollarit. Ka faktorë që e
cënojnë apo mbështesin fuqizimin e lekut?
Guvernatori: Është shumë e vërtetë kjo që thoni ju, leku është forcuar së
fundmi, por përgjithësisht gjatë periudhës 10-9 vjeçare, leku ka qenë një
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monedhë e qëndrueshme, me shumë pak luhatje në raport me monedhat
e tjera, kryesisht me euron dhe dollarin. Goditjen e ka marrë në vitin
2008, kur u godit e gjithë Eurozona. Pati një zhvlerësim të lekut kundrejt
euros si pasojë e krizës, por që nga ajo periudhë, leku ka rezistuar
shumë mirë. Së fundmi, ne kemi një forcim të lekut.
Ne ndjekim një regjim të lirë të kursit të kursimit, pra kursi i këmbimit
përcaktohet si pasojë e kërkesë-ofertës në treg. Forcimi i lekut ka ardhur si
pasojë e një oferte të madhe të euros, një hyrjeje të madhe të euros, nga
disa faktorë. Ne i referohemi shifrave dhe gjithmonë flasim mbi bazën e
analizave dhe të dhënave që disponojmë; hyrjet si pasojë e turizmit kanë
qenë më të larta në Shqipëri, niveli i import-eksporteve ka qenë pozitiv,
pra kemi një rritje të eksporteve shqiptare. Gjithashtu kemi pasur edhe
rritje të investimeve të huaja, ka mjaft hyrje në euro nga këto aktivitete,
përgjithësisht ka edhe një cikël historik, i cili i referohet periudhave të
veçanta, sidomos periudhave të verës dhe të dimrit, me prurjet në euro
të emigrantëve. Një rezultat i gjithë këtyre faktorëve është që ne të kemi
një nivel të lartë të ofertës së euros, gjë që ka sjellë edhe një forcim të
kursit të këmbimit. Gjithmonë duke iu referuar luhatjeve historike, kursi i
këmbimit gjatë periudhës së verës është forcuar, pasi kemi një ofertë më
të madhe të euros në treg dhe kjo ka bërë që të kemi një euro të dobët,
pra parashikohet të kemi një euro të dobët gjatë gjithë periudhës së verës.

Grafik 44. Kursi Euro/Lek
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Pyetje: Për ta mbyllur me çështjen e monedhës, meqë ju e përmendët
se gjithmonë dollari ka qenë më afër ekonomisë ndërkombëtare,
aktualisht është në nivele shumë më të ulëta se euro apo ekziston
mundësia që dhe dollari...?

- 200 -

KAPITULLI V - Intervista

Guvernatori: Dollari nuk është një monedhë me përdorim të gjerë, pasi
partnerët tanë kryesorë tregtarë janë në Eurozonë. Euro është monedha
që ka një përdorim më të madh edhe në sistemin financiar, depozitat
dhe kreditë në dollarë zënë një peshë më të vogël. Përdorimi i dollarit
adresohet vetëm në rastet e aktiviteteve të import - eksportit për bizneset
(klientët e bankave) që punojnë me naftë, ndërsa pjesa tjetër është
kryesisht me euro. Dollari nuk ka pasur luhatje të mëdha në këtë kontekst,
sigurisht ato shkojnë bashkë, por efekti euro është më i ndjeshëm tek ne.
Theksoj se partnerët tregtarë janë në Eurozonë, sikurse edhe emigrantët
në pjesën më të madhe janë në Eurozonë, pra është euro, pastaj janë
dollari dhe paundi britanik.
Pyetje: Z. Guvernator ka pasur një lajm të mirë muajt e fundit, por edhe
më parë, ka nisur dhe është konsoliduar ulja e kredive me probleme.
Jemi në nivelin 16% nga një rrezik i madh që diskutohej dy vite më
parë, kur flitej për 25% të totalit. Pse u ulën kreditë me probleme dhe
vazhdon ky ritëm i ulët?
Guvernatori: Kreditë me probleme kanë qenë problem jo vetëm për
Shqipërinë, por për të gjitha shtetet e rajonit, por edhe në Eurozonë. Që
pas fillimit të krizës në vitin 2008, niveli i kredive me probleme është
rritur ndjeshëm, bankat kanë qenë shumë më "agresive" në drejtim të
kreditimit para krize, duke marrë më shumë rreziqe dhe kanë pasur një
qasje më të pranueshme ndaj tij. Me goditjet që pësuan pas krize, pati
një ngërç dhe një tërheqje, një filozofi më konservatore në politikat e
kreditimit. Kjo erdhi si pasojë e një kërkese të ulët agregate për kredi,
pra e një tkurrjeje në nivelin e kërkesës, por edhe si pasojë e rritjes së
kredive me probleme. Pra duke qenë që kreditimi ishte dhënë pa marrë
në konsideratë disa kritere të caktuara të rrezikut, bëri që shumë nga
këto kredi të mos performonin si duhet në kthim. Kjo ndodhi në Shqipëri,
sikurse ndodhi edhe në shumë shtete të tjera. Rritja e kreditimit para
vitit 2008 ka qenë në nivele të larta deri në 25% në vit, dhe sigurisht
që nivelet e rritjes së kreditimit me përmasa kaq të mëdha do të sjellin
edhe disa kredi edhe jo të performuara, pasi kriteret e riskut mund të
jenë anashkaluar. Ne e kemi adresuar seriozisht çështjen e kredive me
probleme, kemi bërë një plan masash në bashkëpunim me qeverinë
shqiptare, ku kemi prekur të gjitha elementet të cilat do të ndihmonin
sistemin financiar dhe me këto elemente jemi përpjekur të ulim kreditë
jo performante. Këtu diskutojmë për një raport, që është ai mes totalit të
kredive dhe kredive me probleme, prandaj raporti i kredive me probleme
ka të bëjë edhe me kredinë e re. Ndërkohë, plani i masave trajton
pjesësn e keqe të portofolit, ky plan masash ka konsistuar në fshirjen e
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kredive të humbura, në ristrukturimin e kredive me probleme, por edhe
në performancën e bankave në tërheqjen e kthimit të kësteve të kredive.
Grafik 45. Raporti i kredive me probleme (majtas); dhe Kontributi në ndryshimin e stokut të
kredive me probleme (mld lekë, djathtas)
25%

në mld lekë

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14

20%

20
10

15%

5

10%

-5

5%
09/16
04/16
11/15
06/15
01/15
08/14
03/14
10/13
05/13
12/12
07/12
02/12
09/11
04/11
11/10
06/10
01/10

0%

Ndryshimi mujor në stokun e kredive me probleme
RKP % (boshti djathtas)

në mld lekë

15

0
-10
-15
-20

12/14

06/15

12/15

06/15

12/16

Efekti i ndryshimit nga kredia e fshirë
Efekti i ndryshimit nga shtim/pakësim i kredive me probleme
ndryshimi gjashtëmujor i kredive me probleme
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Pyetje: Ka dhe një instrument që nuk është aktivizuar, që është rritja e
kreditimit të ri?
Guvernatori: Paralelisht me planin e masave për trajtimin e kredive
me probleme, kemi punuar edhe me një plan tjetër masash ose me
një filozofi për të nxitur kreditimin, për të riorientuar sistemin financiar,
ndaj sektorëve potencialë të ekonomisë, të cilët kanë më shumë kërkesë
dhe më pak risk, dhe do të kishte më shumë kuptim për bankat që të
orientoheshin drejt tyre. E thënë me fjalë të thjeshta, në rast se deri para
krizës, bankat ishin të orientuara për kreditim ndaj sektorit të ndërtimit,
sektorit të pasurive të patundshme ose sektorëve të tjerë të lidhur me
ndërtimin, si çimento, hekur etj., normalisht bankat duhen të riorientohen
ndaj sektorëve si turizmi, bujqësia apo sektorë të tjerë që aktualisht kanë
më shumë frymëmarrje dhe janë më të suksesshëm dhe performues.
Në këtë kontekst, ne kemi punuar ngushtë me Shoqatën Shqiptare
të Bankave dhe sistemin financiar, me Ministrinë e Financave, me
Ministrinë e Ekonomisë. Kemi bëre disa forume në bashkëpunim edhe
me Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Botërore dhe institucionet e
tjera ndërkombëtare. Çdo vit, kemi organizuar një forum për nxitjen e
kreditimit në Republikën e Shqipërisë, pasi kemi pasur edhe një gjendje
të bollshme likuiditeti, raporti kredi - depozita ka qenë 50% dhe vazhdon
të mbetet, pra ka një situatë likuiditeti mjaft të mirë. Bankat kanë tepricë
likuiditeti, mbi kërkesën e bankës qendrore, dhe sfida jonë ka qenë
që të kthehej në kredi të shëndetshme për ekonominë, jo në kredi të
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mbingarkuara, të cilat mund të krijonin kredi joperformante. Pikërisht
nga këto forume, kemi dalë në disa memorandume. Në çdo forum
bashkëpunimi midis palëve që kanë marrë pjesë në këto forume, Banka
e Shqipërisë, Ministria e Financave, Shoqata e Bankave, institucionet
e tjera rregullatore, si Agjencia e Mbikëqyrjes Financiare, apo ajo
e sigurimit të depozitave, ku secila ka pasur një rol për të riorientuar
tregun financiar ndaj një kreditimi të shëndetshëm. Kjo ka sjellë rritje të
moderuar të kreditimit, gjatë viteve të fundit, me një mesatare të nivelit
3-3.3% vit pas viti. Pra ne nuk kemi pasur rënie, por kemi pasur rritje të
moderuar në nivelin e kreditimit. Por synimi ka qenë të kemi një rritje pak
më të lartë, mbi 5% deri në 10% nuk mund të them një shifër të saktë, por
të kemi rritje me një ndikim në nivelin e rritjes ekonomike. Por pavarësisht
se rritja e kreditimit ka vazhduar, kredia e re ka qenë në përmasa të
mira, gjithmonë duke krahasuar vështirësitë ekonomike financiare dhe
periudhën e krizës që ka kaluar Eurozona dhe rajoni. Pra nuk flasim në
një kontekst të ndryshëm, ne kemi pasur një rritje të kreditimit, me tkurrje
të portofolit të kredisë në euro dhe rritje të portofolit të kredisë në lekë.
Po i rikthehem edhe një herë nivelit të kredive me probleme në lekë, që
është ulur konsiderueshëm. Objektivi im ka qenë të shkonim në nivelin
15% dhe po i afrohemi shumë këtij niveli, pasi pas shifrës së prillit kemi
një ulje të mëtejshme të kredive me probleme. Në maj, shifra nuk është
konfirmuar akoma, sapo të konfirmohet do e publikojmë këto ditë, pra
ka vazhduar ulja si pasojë e këtij plani masash, në kooperim shumë të
mirë edhe me qeverinë shqiptare. Sistemi financiar, kryesisht bankat (pasi
95% e sistemit financiar përbëhet nga bankat), kanë ndjerë mbështetjen
e rregullatorëve dhe autoriteteve në punën e tyre të përditshme. Një
problem ka qenë pjesa ligjore. Ekzekutimi i kredive mbetet një problem
për bankat pasi shpeshherë klientët e këqij, të cilët nuk janë në gjendje të
shlyejnë detyrimet ndaj sektorit bankar në momentin e ekzekutimit, i kanë
bllokuar bankat, proceset gjyqësore të cilat kanë bërë shlyerjen e këtyre
rasteve dhe kjo ka ndikuar negativisht në normën e kredive me probleme.
Gjithsesi edhe në këtë aspekt janë bërë adresime dhe ndryshime ligjore,
siç ka qenë ligji i falimentit dhe shumë ndryshime të tjera ligjore që kanë
të bëjnë me përmbaruesit, me ekzekutimet kolaterale dhe me të gjitha
elementet e tjera. Ky është një proces gradual i cili vjen hap pas hapi,
nuk bëhet menjëherë, është e pamundur, kjo është bërë edhe në shtetet
e tjera, por ne po e ndjekim edhe po e monitorojmë.
Pyetje: Në rajon, kemi pasur nivelin më të lartë të kredive jo
performante, tani mund të krahasohemi edhe me rajonin besoj...?
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Guvernatori: Shqipëria dhe Serbia ç'është e vërteta kanë pasur nivelin
më të lartë. Dua të sqaroj një moment në këtë pikë se ne kemi qenë
më konservatorë në trajtimin e raportit të kredive me probleme. Pra,
në kreditë me probleme i kemi futur edhe ato kredi që janë tërësisht të
kolateralizuara, të mbuluara me kolateral. Kreditë me probleme neto kanë
qenë në nivelin 6%, mund të jenë më poshtë sot të pambuluara. Ne kemi
marrë masa në mënyrë sa më serioze për ta adresuar problemin. Shumë
shtete të tjera marrin raportin e kredive me probleme të pambuluara,
në rast se do të kishim llogaritur edhe ne këtë normë, mbi këtë bazë
do të kishim një nivel më të ulët. Shpeshherë bëhen objekt vëmendjeje
ose objekt spekulimi, e rëndësishme është që shifrat po bien, ne jemi të
krahasueshëm me rajonin, unë kam besim që ky raport do të vazhdojë të
bjerë si pasojë e masave që po marrim. Po përgatisim një platformë të
mëtejshme në koordinim me sektorin bankar, me shoqatën e bankave, ku
banka qendrore do të vazhdojë të ketë një rol koordinues dhe rregullator.
Veçanërisht për rastin e kredive të mëdha, që kanë nevojë për ristrukturim
dhe që kanë ekspozime në më shumë se një bankë.
Pyetje: Përveç kësaj çështjeje, ka pasur një diskutim për përqendrim të
lartë të kredive me probleme në pak subjekte. Është më ky problem?
Guvernatori: Ky problem është. Sigurisht ka qenë një përqendrim i
kredive me probleme, të cilat kanë qenë të përqendruara në një numër
të kufizuar huamarrësish 25-30-35% nuk ka rëndësi, por kjo përbën
60-70% të portofolit të kredive me probleme, që kanë qenë klientë të
mëdhenj, korporata me ekspozime në më shumë se një bankë. Ka disa
kompani, jo të gjitha të dështuara, një pjesë të suksesshme një pjesë të
pasuksesshme. Ishte një kompleks problematikash ku një klient me një
numër të madh kompanish me ekspozime, në më shumë se një bankë,
përdorin të ardhurat e kompanisë më të suksesshme për të mbuluar
humbjet nga kompanitë e pasuksesshme. Pikërisht këtu duhet të hyjë edhe
ligji i falimentit, por edhe filozofia e vetë biznesmenëve të mëdhenj për të
hequr dorë nga disa biznese të cilat nuk kanë të ardhme, për t'u fokusuar
në ato biznese të cilat kanë të ardhme. Ky është një proces i vështirë, ka
të bëjë edhe me mentalitetin e biznesit dhe jo vetëm nga ana e bankave,
pra duhet të ketë një kooperim të të gjitha palëve dhe vetë biznesi duhet
të kuptojë që nëse një projekt është i dështuar nuk duhet të vazhdojë
të investojë më në të. Duhet të ketë një politikë ndalimi humbjesh në
këtë kontekst. Një pjesë e mirë e këtyre bizneseve, nën koordinimin tonë
janë ristrukturuar. Ka një dalje nga lista të një numri të konsiderueshëm,
rreth 11 biznese janë ristrukturuar dhe janë kthyer në një gjendje me
perspektivë për të ardhmen dhe në këtë mënyrë mund të performojnë.
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Grafik 46. Huatë me probleme në sektorin bankar shqiptar
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Pyetje: Dhe ky është një rrezik më pak?
Guvernatori: Ky është një rrezik më pak. Kjo ka ndikuar dhe i ka bërë
që të dalin nga kreditë e këqija, janë ristrukturuar dhe po vazhdojnë të
performojnë ose po paguajnë në banka. Ndërkohë, ky është një rrezik
më pak që ka ndikuar në performancë. Një pjesë janë fshirë sepse janë
raste të humbura prej më shumë se 4-5 vjetësh, dhe bankat duhet t'i heqin
nga bilancet e tyre për efekt treguesish, por bankat do t'i ndjekin këto.
Shpeshherë, koncepti "fshirje" të jep përshtypjen sikur bankat do t'i falin,
por duhet sqaruar se këto kredi nuk falen, por do të vazhdojnë të ndiqen
me gjyq dhe me gjithë masat e tjera ligjore rregullative nga bankat, deri në
rimarrjen e maksimumit të mundshëm të kthimit të aseteve nga këta klientë.
Këto hiqen nga bilancet e bankave për të përmirësuar treguesit, gjithë
qëllimi është që të rikthehet normaliteti në bilancet e sistemit financiar dhe
të rikthehet optimizmi. Këtu ka shumë elemente, kredia me probleme është
një prej tyre, por ka edhe faktorë të jashtëm. Të jemi të qartë, ne ulëm
normën e kredive me probleme, por shpeshherë, një element i caktuar
merr vëmendje më shumë dhe duke marrë këtë vëmendje duket sikur gjithë
problematika është këtu. Sektori financiar përbëhet nga banka, që janë
në Eurozonë dhe ato kanë pasur vështirësitë e tyre, kanë pasur politikat
dhe strategjitë e tyre, për uljet e ekspozimeve të caktuara në rajon, pra
edhe të mos kishte qenë çështja e kredive me probleme, kreditimi do të
kishte disa pikëpyetje të tjera që do të pengonin rritjet normale, të cilat
vinin nga faktorë të jashtëm. Ne po e adresojmë këtë problem brenda
territorit të Republikës së Shqipërisë, na takon ta trajtojmë, si rregullator i
autoriteteve publike. Të paktën të jemi të qetë që kemi bërë detyrat tona.
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Pyetje: Në fakt, i gjithë angazhimi i Bankës së Shqipërisë dhe i qeverisë
shqiptare, i parlamentit dhe aktorëve të tjerë, po rezulton në ulje...?
Guvernatori: Kredia po rritet, kredia në lekë po rritet, kjo është e
dukshme dhe kjo është rritur mbi 10%, dhe kredia me probleme po ulet.
Ky është një element pozitiv për stabilitetin e sistemit financiar dhe për
ndikimin e tij në rritjen e ardhshme ekonomike të Shqipërisë.
Pyetje: Është cilësuar si sektori më i suksesshëm shqiptar, më i
qëndrueshëm, më modern, aty ku investohet më shumë dhe çelësi
i sigurisë së qytetarëve shqiptarë vazhdon të jetë sektori financiar,
kryesisht sektori bankar në Shqipëri. Një bazë besimi për funksionimin
e ekonomisë shqiptare?
Guvernatori: Po vazhdon plotësisht të jetë një bazë besimi, një sektor
shumë i rregulluar, i monitoruar dhe i mbikëqyrur nga ne, por edhe
nga institucionet ndërkombëtare si Banka Qendrore Evropiane dhe
institucione të tjera. Është një sistem model ç'është e vërteta, jo për
të bërë komplimente, por në krahasim me sektorët e tjerë është më i
rregulluar dhe me standardet më të mira. Ka pasur një ndikim në rritjen
e ekonomisë shqiptare ndër vite. Në radhë të parë nëpërmjet kreditimit
të ekonomisë, ka pasur një ndikim mjaft të madh edhe me sjelljen e
teknologjive të reja dhe produkteve të reja të afruara për klientët në
nivelin e edukimit financiar. Pra, jo vetëm ndikim në ekonomi me kreditim,
por dhe ndikim në rritjen e edukimit financiar të popullsisë shqiptare, si
pasojë e këtij sistemi sigurisht të mbikëqyrur dhe të rregulluar nga Banka
e Shqipërisë. Duhet t'i jemi mirënjohës sistemit bankar për rolin që ka
kryer në këtë kontest, por sigurisht që ka edhe probleme si çdo sektor
tjetër dhe ne si rregullator e mbikëqyrës jemi të detyruar t'u drejtohemi
këtyre problemeve, pasi sektori financiar është sektori më delikat bazuar
në faktin që punon me depozitat e popullatës. Nga ky këndvështrim dhe
ne jemi shumë të kujdesshëm, konservatorë mund të jetë fjala e duhur,
për të monitoruar dhe mbikëqyrur që sistemi financiar të performojë, por
gjithmonë brenda kornizave ligjore, brenda rregullave të caktuara në
mënyrë që ekspozimet e sistemit financiar të jenë brenda parametrave
të riskut dhe të mos kemi të papritura të pakëndshme për të ardhmen. Për
momentin, ne kemi një sistem bankar që përfaqëson rreth 90% të sistemit
financiar shqiptar, rreth 10% janë institucionet financiare jobanka, pra
sistemi bankar duhet thënë që është boshti kryesor i sistemit financiar.
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Grafik 47. Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Sistemi bankar shqiptar është i kapitalizuar mirë, norma e mjaftueshmërisë
së kapitalit është në nivelin 16%, pra mjaftueshëm më lart se 12%, niveli
minimal i kapitalit i kërkuar nga Banka e Shqipërisë, por edhe raporti i
likuiditetit është 50 me 50. Ne kemi një tepricë të madhe likuiditeti dhe
sfida është ta përkthejmë në mënyrë të shëndetshme për ekonominë. Ne
jemi në raportet kryesore të prudencës për sistemin financiar, por sistemi
bankar dhe sistemi financiar kanë qenë edhe me një përfitueshmëri të
mirë gjatë viteve të fundit, ku kjo ka qenë shpeshherë objekt vëmendjeje
apo "xhelozie" nga disa sektorë të tjerë apo nga disa analistë të tjerë,
të cilët kanë komentuar se sistemi bankar është në përfitim, sepse po
përfiton në kurriz të kësaj dhe asaj... Duhet të jemi të ndërgjegjshëm, që
sistemi bankar në radhë të parë ka një nivel të lartë formaliteti, pra është
i formalizuar mirë. Historitë me dy bilance, tre bilance nuk ekzistojnë.
Ai raporton sipas standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar,
është i mbikëqyrur dhe i monitoruar nga ne, por shumë banka kanë dhe
mëmat e tyre që operojnë në Eurozonë. Pra në aspektin e formalizimit,
ne nuk kemi pikëpyetje. Nga ky këndvështrim, kemi besueshmëri të
plotë tek shifrat dhe bazuar në këto shifra, shikojmë që nuk ka devijime
nga kërkesat tona rregullatore, të cilat japin siguri për vazhdueshmërinë
e këtij procesi. Lënda e parë e sektorit financiar janë depozitat, dhe
kryesisht depozitat e individëve, popullatës, dhe jo të biznesit. Natyrisht
që ky është një lajm shumë pozitiv, kur ne themi se kemi një sektor
financiar të mirëkapitalizuar, me tepricë likuiditeti dhe me përfitueshmëri.
Pra, ne duhet të jemi të kënaqur nga përfitueshmëria e sektorit financiar,
pasi sa më i shëndetshëm të jetë, aq më të sigurta janë depozitat tona.
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Pyetje: Krahasuar me rajonin, sektori bankar shqiptar është sektori më
stabël dhe më i sigurt në të gjithë rajonin e Ballkanit?
Guvernatori: Sektori bankar është stabël, është i sigurt! Shumica e
bankave që ne kemi (që të jemi realistë dhe të përmendim të gjitha
problematikat), për fatin tonë të mirë, shumica e bankave që operojnë në
Shqipëri janë banka të Eurozonës, banka italiane, franceze, greke (me
kapital grek por banka shqiptare në fakt), të cilat kanë mbijetuar shumë
mirë në periudhën e krizës në Greqi dhe vazhdojnë të performojnë shumë
mirë. Edhe banka të tjera të Eurozonës që përbëjnë dominancën, kanë
sjellë njohuri, produkte, kapital. Sikurse e përmenda, me fillimin e krizës
ka pasur një stepje nga mëmat e tyre, kjo ka sjellë që këto banka të ulin
nivelin e kreditimit, por nga ana tjetër ne kemi qenë relativisht dakord
me këtë politikë, sepse nuk do të donim të ekspozoheshim dhe të dilnim
jashtë parametrave tanë si bankë qendrore, pasi këtu janë depozitat.
Grafik 48. Struktura e kapitalit në sistemin bankar sipas origjinës dhe ecuria e saj në kohë
Struktura e kapitalit në sistemin bankar, sipas origjinës, 2016
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Pra, ne kemi pasur fat që këto banka janë të mirërregulluara. Banka
Qendrore Evropiane, Autoriteti i Mbikëqyrjes Evropiane ushtrojnë kontroll
me mëmat e tyre. Ne koordinojmë, shkëmbejmë informacione pra është
një aktivitet rregullator mbikëqyrës i harmonizuar dhe i koordinuar me
institucione të tjera ndërkombëtare. Performanca e këtyre bankave nuk
është delikate vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin, si pasojë e
ekspozimeve të mëdha të tyre në Eurozonë. Shumë vendime të tyre kanë
qenë për të mos u shtrirë ose për mos t'u zgjeruar më tej në këtë aktivitet
kreditues, pra kanë pasur një tkurrje në aktivitetin e tyre në përgjithësi
si në Eurozonë ashtu dhe jashtë. Së fundmi këto politika kanë filluar
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ndalimin e tyre pasi ka një përmirësim të gjendjes financiare, si pasojë
e masave të marra edhe nga Banka Qendrore Evropiane, këto banka
janë përmirësuarr. Sigurisht që kthimi i optimizmit dhe i kreditimit, pra
i aktivitetit në parametrat e parakrizës do kohën e tij, por procesi po
shkon drejt kahut pozitiv. Nga kontaktet që kemi me bordet drejtuese të
këtyre bankave, që unë kam në mënyrë të vazhdueshme, por edhe nga
kontaktet që kemi me rregullatorët ndërkombëtarë, ne njoftohemi që kjo
politikë ka ndaluar kryesisht, pra pjesa më e vështirë ka kaluar tashmë
dhe tani po mendojmë për rritjen.
Pyetje: Interesat e ulëta janë një lajm i mirë për kredimarrësit dhe jo i
mirë për depozituesit, por ama janë politikë e normës bazë të interesit
e nisur nga Banka e Shqipërisë dhe ka qenë e vazhdueshme. Kemi
lexuar nën rreshta që deri në fund të vitit të paktën me parashikimet
që mund të dimë tani, nuk do ketë rritje të normës bazë të interesit. A
është transmetuar kjo politikë tek të gjitha bankat tregtare? A është e
vërtetë që deri në fund të vitit brenda parashikimeve që njohim sot, nuk
do të kemi rritje të normës bazë të interesit?
Guvernatori: Është e vërtetë, ne kemi theksuar në deklaratat tona për
shtyp pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës, që Banka e Shqipërisë do
të vazhdojë me politikën e saj monetare lehtësuese dhe nuk do të ketë
ndryshim para tremujorit të parë të vitit 2018. Ne nuk parashikojmë
sipas këtyre deklaratave dhe analizave tona që të kemi ndryshim, të
themi rritje ose ulje në varësi të tregueseve makroekonomikë, para
tremujorit të parë të vitit 2018, ky është parashikimi ynë. Sikurse e kemi
theksuar, parashikojmë që të mbyllet hendeku i prodhimit dhe të kthehet
ekonomia në ekuilibër në gjysmën e dytë të vitit 2018. Ne kemi pasur
një rritje ekonomike graduale vit pas viti, duke filluar nga niveli 1% në
2-3.5%, parashikojmë të kemi një rritje të mëtejshme ekonomike, duke
pasur parasysh klimën e mirë dhe kalimin me qetësi të situatës zgjedhore.
Parashikojmë të vazhdojmë të kemi një performancë ekonomike në rritje,
kjo do të çojë gradualisht në ndryshimin e politikës monetare të Bankës
së Shqipërisë, por është herët për ta thënë. Ne të vazhdojmë njëlloj si
Banka Qendrore Evropiane, e cila ka elementet e para të përmirësimit
të situatës ekonomike, por ka lajmëruar që do të vazhdojë me politikën e
saj monetare lehtësuese. Natyrisht ata kanë marrë edhe disa masa dhe
përdorur instrumente të tjera të lehtësimeve sasiore, të cilat kanë qenë
të panevojshme që ne t'i përdorim si Bankë Qendrore. Ne kemi pasur
një plan rezervë masash që do të përdornim në rast se do të kishim një
përkeqësim, por për fat ekonomia jonë ka rezistuar, ka qenë fleksibël
dhe nuk kemi pasur nevojë për të përdorur masa të tjera. Instrumenti i
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politikës monetare, ulja e normës së interesit ka rezultuar e mjaftueshme
dhe është transmetuar mjaft mirë në tregje. Si pasojë e uljes së normës
bazë të interesit disa herë, pra niveli 6% i para disa viteve që ka qenë
niveli minimal historik, është sot 1.25% dhe kjo është transmetuar në
uljen e normës së interesit në të gjitha segmentet e tjera të sistemit
financiar, si në uljen e interesit të normave të kredisë, në uljen e interesit
të bonove të thesarit dhe në uljen e normave të depozitave. Ka qenë një
transmetim i mirë, i plotë nuk mund të quhet për sa kohë kemi një nivel
të lartë euroizimi flasim për pjesën e monedhës vendase, ku 50% është
në varësi të politikës monetare që ndjek Banka Qendrore Evropiane.
Grafik 49. Normat e interesit në monedhën vendase
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Pyetje: Meqë jemi këtu, nga vendimet e Bankës Qendrore Evropiane,
apo nga vendimet e Rezervës Federale Amerikane, dy bankat më të
mëdha të hemisferës perëndimore, a kanë efekte vendimet e tyre në
vendimmarrjen e Bankës së Shqipërisë?
Guvernatori: Patjetër që i marrim në analizë. Duke pasur një nivel të
lartë euroizimi, vendimmarrja e Bankës Qendrore Evropiane reflektohet
direkt. Po të kishim nivel të lartë ekspozimi në monedhën dollar, do të
kishte efekt edhe politika e Rezervës Federale Amerikane. Ne kemi efekt
më të lartë euroizimi dhe në sektorin financiar në kredi dhe në depozita.
Ulja e normës së interesit nga ana e Bankës Qendrore Evropiane ndikon
në uljen e normës së interesit dhe ky është një element pozitiv dhe shkon
paralel me politikën monetare të Bankës së Shqipërisë. Edhe pjesa e
politikës monetare të Bankës Qendrore Evropiane, pasi ulen normat e
interesit të kredive në euro, ulja e normave të interesit të kredive bën që të
ketë një tërheqje më të madhe, pra të ketë një nivel më të lartë kreditimi.
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Në kahun e ofertës, sistemi financiar ka këtë instrument, pastaj kahu tjetër
është kërkesa e ulët agregate. Dua të them që kreditimi vjen edhe si pasojë
e një kërkese të ulët agregate, iniciative për projekte të ndryshme etj.,
por institucionet e tjera financiare dhe banka qendrore kanë për detyrë të
ulin ofertën, të krijojnë një ofertë më të lehtësuar për ekonominë. Banka
Qendrore Evropiane me uljen e normës së interesit ka bërë të kemi ulje
në normat e interesit dhe në pjesën e kredive dhe të depozitave në lekë.
Po ashtu edhe Banka e Shqipërisë me politikën e saj monetare lehtësuese
ka pasur si qëllim të nxisë kreditimin, konsumin dhe investimet private.
Ky është qëllimi. Kreditimi është nxitur dhe është reflektuar, transmetimi i
politikës monetare ka qenë i mirë, në nivelin 10-11%, rritja e kredisë ka
ardhur si pasojë e rritjes së kredisë në lekë, sepse rritja e kredisë në euro
është tkurrur, dhe ky është një element shumë i mirë.
Pyetje: Parashikoni se kur mund të arrijë një nivel të pranueshëm të
euroizimit? A do të ndodhë një ulje e mëtejshme?
Guvernatori: Po, ne kemi përgatitur një memorandum mirëkuptimi me
aktorët e tjerë, me Ministrinë e Financave, dhe me Autoritetin e Mbikëqyrjes
Financiare, në Grupin Këshillimor të Stabilitetit Financiar, të cilin e
mbledhim minimalisht një herë në tre muaj, por po të jetë e nevojshme
edhe më shpesh. Herën e fundit, kemi nënshkruar një memorandum
mirëkuptimi, duke përcaktuar masat dhe detyrat për çdo institucion për
uljen e nivelit të euroizimit që ne e trajtuam në fillim të emisionit. Marrja e
këtyre masave do të bëjë që të kemi një ulje graduale. Unë e përmenda,
jemi në diskutim me Shoqatën e Bankave në mënyrë që të jemi të sigurt
për efektet që do të ketë aplikimi. Këto masa kanë të bëjnë me nivelin
e rezervës së detyrueshme, me transparencën ndaj publikut, por mund
të ketë një efekt të caktuar në sektorin financiar dhe duhet të jemi gati
të sigurt që çdo lloj marrje mase nga ana e Bankës së Shqipërisë si
rregullator të ketë një ndikim të mitiguar të menaxhuar në sektorin financiar,
që të mos ketë goditje negative në sektorin financiar. Në këtë kontekst, ne
parashikojmë që këto masa do fillojnë të implementohen, pra rritja e nivelit
të detyrueshëm për euron ose raportet e likuiditetit për të ndikuar tek bankat
do të fillojnë nga viti 2018. Implementimi i këtij plani do të fillojë vitin
tjetër, kemi firmosur memorandumin e mirëkuptimit dhe po bashkëpunojmë
me aktorët të cilët preken nga ky plan masash, për mirë apo edhe për
keq. Duhet të kemi një parashikim shumë të saktë të efekteve. Ruajtja e
ekuilibrit midis instrumenteve të politikës monetare dhe stabilitetit financiar
është një nga qëllimet tona kryesore. Ne duam të ushtrojmë një politikë
monetare lehtësuese, të ushtrojmë instrumentet tona të politikës monetare,
pa pasur ndikim negativ në stabilitetin financiar të vendit, dhe ndërthurja
dhe marrja në konsideratë e të dy elementeve është detyrë e jona si Bankë
Qendrore dhe e bëjmë këtë në mënyrë të vazhdueshme.
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Pyetje: Zoti Guvernator kam një çështje të fundit, por që do të doja ta
ndaja në dy pyetje. Lidhet me përfundimin e fushatës dhe të zgjedhjeve
e numërimeve që pothuajse kanë mbaruar. Dua t'ju pyes për pjesën e
fushatës përgjatë gjithë muajit në aspektin e stabilitetit financiar e ecurisë
së monedhës apo edhe ndjesitë që kanë dhënë të gjithë qytetarët edhe
kompanitë e të gjithë sektorit bankar ndaj fushatës zgjedhore duke e parë
që ishte një fushatë më e qetë se të tjerat, në bazë të një marrëveshjeje
që funksionoi të paktën në kohën e fushatës. A mund të themi që pati
ndikim negativ në sistemin financiar, në ecurinë e monedhës dhe në të
gjithë këta tregues mund ta themi tashmë?
Guvernatori: Dua të jem shumë i kujdesshëm, i saktë, korrekt dhe do të
thosha se në vija të përgjithshme nuk ka pasur ndikim negativ. Ndikimin
e masim nëpërmjet treguesit të ndjesisë ekonomike, i cili për tremujorin e
parë ka pasur një rritje të konsiderueshme. Treguesi i ndjesisë ekonomike
nëpërmjet një pyetësori merr perceptimin e biznesit dhe individëve të disa
shtresave të ndryshme dhe të sektorit financiar, ka një korrektim të ulët për
tremujorin e dytë, ky është elementi kryesor me të cilin masim perceptimin,
pastaj janë shifrat e tjetra, shifrat e rritjes, kreditimi, shifrat e tjera që tregojnë
nivelin e ecurisë ekonomike dhe treguesit e tjerë makroekonomikë që dalin
nga Banka e Shqipërisë, ashtu edhe nga Instituti i Statistikave. Këto janë
në aspektin e të qenit korrekt me shifrat dhe me treguesit. Në përgjithësi
unë do të thosha që për të qenë realist dhe për të lexuar situatën sipas
pyetjes që ju bëni, ne jemi koshient që këto ishin zgjedhjet më të mira të
mundshme që ne kemi pasur si Shqipëri, si pasojë e marrëveshjes ose jo,
realiteti është qe ne kemi pasur zgjedhje më të mira se herët e kaluara.
Gjithë faktorët politikë kanë ushtruar një rol jashtëzakonisht stabilizues pa
bërë analizë politike se nuk më takon ta bëj. Leximi është që investitorët
e huaj në Shqipëri po ashtu edhe investitorët shqiptarë, i gjithë mjedisi
ekonomik e ka lexuar pozitivisht ecurinë e zgjedhjeve dhe jo negativisht,
nuk ka pasur asnjë pasiguri dhe sidomos pas momentit të marrëveshjes,
siguria është konsoliduar, ne këtë e kemi parë po t'i referohemi vetëm
aktivitetit të turizmit nuk ka stanjacion, nuk ka rënie, por rritje dhe kjo
tregon perceptimin që ka ndaj sektorit zgjedhor. Procesi i zgjedhjeve është
kryer në një proces normal. Natyrisht që fushatat kanë tensionet e tyre,
këto janë krejt normale, por kemi shmangur shumë elemente negative
që janë vënë re në fushatat e mëparshme dhe këto kanë konsoliduar
konfidencën dhe besimin e investitorëve dhe të ekonomisë në përgjithësi.
Pyetje: Desha t'ju pyes, tashmë rezultati zgjedhor është i qartë, Partia
Socialiste i ka marrë 74 mandate, duket që pavarësisht vendimit të
forcave politike, duket se do ta ketë më të lehtë të ndërmarrë reforma dhe
t'i mbështesë ato në parlament. Në katër vitet e ardhshme, në kuadrin e
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reformave ekonomike ka disa çështje që duhet të jenë në fokus dhe në
vëmendje të qeverisë së ardhshme shqiptare me kryeministër zotin Edi
Rama.
Guvernatori: Ne normalisht kemi ndjekur një plan reformash me
kryeministrin Rama, të cilin përfitoj nga rasti ta uroj për fitoren edhe
në emisionin tuaj. Janë ndjekur një sërë reformash, sigurisht që rritja
ekonomike që ne kemi pasur nuk ka rënë nga qielli, por është pasojë e
këtyre reformave dhe e faktorëve të jashtëm. Por kryesisht është pasojë
e reformave të ndërmarra dhe ka një set me reforma, të cilat qeveria
shqiptare dhe ne si Bankë Qendrore i kemi elaboruar me shumë kujdes.
Natyrisht që këto reforma janë bërë edhe në kuadrin e programit në
Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe me konsulencën e partnerëve
tanë ndërkombëtarë, pra këto reforma janë monitoruar, janë ngritur,
janë ndërtuar duke adresuar sektorët kritikë të ekonomisë, siç ka qenë
energjia dhe sektorë të tjerë. Këto reforma kanë pasur rezultatin e tyre
pozitiv në rritjen e ekonomisë shqiptare dhe në ruajtjen e parametrave
makroekonomikë dhe stabilitetit ekonomik dhe financiar në vend.
Shqipëria nuk ka rënë në recension. Shqipëria arriti të dalë nga kriza
dhe vazhdoi rritjen ekonomike në mënyrë të moderuar, dhe Shqipëria
parashikon të vazhdojë të ketë rritje ekonomike.
Rezultati i fundit zgjedhor është një siguri më tej për vazhdimin e këtyre
reformave. Shpeshherë Banka e Shqipërisë, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës
së Shqipërisë dhe unë në emër të Këshillit Mbikëqyrës kemi bërë thirrje
për vazhdimin e reformave strukturore. Kjo thirrje në fakt është bërë nga
shumë banka qendrore në botë dhe në rajon por edhe ne si Bankë e
Shqipërisë kemi bërë thirrje për vazhdimin e reformave strukturore nga të
gjithë aktorët. Reformat strukturore përfshijnë një gamë të gjerë aktorësh.
Qeveria ka një rol kryesor, por të gjithë faktorët e tjerë - sistemi ligjor,
sistemi financiar dhe parlamenti, - të gjithë kanë një rol në performancën
e reformave strukturore dhe ne si Bankë e Shqipërisë kemi bërë thirrje
për harmonizimin e përpjekjeve të të gjithë aktorëve.
Rezultati i fundit na jep besim të mëtejshëm që reformat strukturore do të
vazhdojnë dhe do të jenë në drejtimin e duhur dhe me një performancë
pozitive, bile mund të parashikojmë që do të ketë një përshpejtim në
ritmet e rritjes. Banka qendrore brenda kuadrit të saj ligjor, legjislativ
dhe rregullator do të kryejë, unë personalisht angazhohem në emër të
bankës qendrore, që ne do të kryejmë të gjithë detyrat tona dhe do të
vazhdojmë me reformat tona në drejtim të stabilitetit të çmimeve, arritjes
së nivelit të inflacionit prej 3% në afatin e duhur, por edhe ruajtjes së
nivelit të stabilitetit financiar. Harmonizimi i politikave, i strategjive tona
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si bankë qendrore me politikat dhe strategjitë e politikës shqiptare do
të sjellin një performancë më të mirë, do të ketë një ndikim më të madh
në nivelin e rritjes ekonomike dhe në nivelin e rritjes së mirëqenies së
qytetarëve shqiptarë.

*Intervista u realizua më datë 28 qershor 2017.
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INTERVISTË E GUVERNATORIT SEJKO
PËR TELEVIZIONIN KLAN PLUS
- 24 nëntor 2017 -

Pyetje: Z. Sejko, në radhë të parë faleminderit për intervistën. Banka
Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë ulur parashikimin
për rritjen ekonomike në dy vitet në vijim. Po Banka e Shqipërisë çfarë
parashikimi ka?
Guvernatori: Nga informacioni i disponuar, na rezulton që rritja
ekonomike e gjashtëmujorit të parë ka qenë rreth nivelit 4%. Ne
parashikojmë që fundi i vitit 2017, të mbyllet me një rritje ekonomike rreth
këtij niveli, ndoshta me një rishikim të lehtë për poshtë nga 3.9% deri në
4%. Kjo rritje ekonomike ka ardhur si rezultat i investimeve të brendshme,
rritjes së konsumit dhe investimeve të huaja direkte në ekonomi, si dhe si
rezultat i përmirësimit të bilancit të shkëmbimeve tregtare me jashtë, që
do të thotë i rritjes së eksporteve kryesisht në sektorët e shërbimeve dhe të
turizmit. Për dy vitet e ardhshme, ne parashikojmë që të ketë një vazhdim
në trendin e rritjes ekonomike. Sipas modeleve dhe parashikimeve të
Bankës së Shqipërisë, parashikojmë që ekonomia do të kthehet në
ekuilibër në harkun e 2-3 viteve të ardhshme, më konkretisht në vitin
2019. Gjithashtu, inflacioni do të shkojë në objektiv po në këtë vit. Kjo
do të thotë që do të ketë më shumë premisa për rënien e papunësisë,
për rritjen e punësimit dhe për zhvillimin e ekonomisë.
Grafik 50. Tregues të gjendjes ciklike të ekonomisë*
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shfrytëzimit të kapaciteteve është llogaritur si devijim i vlerës aktuale nga mesatarja përkatëse historike, dhe më pas është zbatuar metoda e
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Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.
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Natyrisht ne bëjmë parashikime. Kjo nuk do të thotë që parashikimi i
Bankës së Shqipërisë merr të mirëqenë që kjo do të ndodhë, pasi ekonomia
shqiptare do të përballet me shumë sfida, njëlloj si ekonomitë e vendeve
të tjera të rajonit dhe të Eurozonës. Ne duhet të jemi të përgatitur për
të vazhduar me reformat strukturore, jo vetëm ne si Bankë e Shqipërisë,
por të gjithë aktorët që kanë ndikim në zhvillimin ekonomik. Duhet të
ketë më shumë vëmendje dhe debat lidhur me çështjet ekonomike dhe
më pak lidhur me ato politike, në mënyrë që të gjithë aktorët të jenë të
orientuar drejt zhvillimit ekonomik të vendit. Ne si Bankë e Shqipërisë do të
vazhdojmë politikën tonë monetare lehtësuese në mënyrë që t’i japim stimuj
rritjes ekonomike dhe paralelisht me të do të vazhdojmë me politikat tona
mikro dhe makroprudenciale për ruajtjen e stabilitetit financiar në vend.
Pyetje: A do ta plotësojë projekti 1 miliardë euro vakumin që do të
krijojë TAP-i dhe HEC-i i Devollit, duke qenë se janë në fund?
Guvernatori: Këto dy projekte, si dy investimet e huaja më të mëdha,
kanë planin dhe ciklin e tyre gjatë fazës së investimit, por duhet pasur
parasysh që me përfundimin e tyre, të ardhurat e gjeneruara nuk do të
mbyllen aty, por do të vazhdojnë pasi do të përfundojë cikli i ndërtimit
dhe i investimit. Këto projekte do të gjenerojnë të ardhura në energji
dhe në eksport. Normalisht ne i shikojmë si komplementare investimet e
huaja direkte të ndërthurura me këto dy projekte, pra përfundimi i këtyre
dy projekteve nuk do të thotë që ekonomia shqiptare do të stopojë.
Ekonomia shqiptare do të vazhdojë rritjen e saj, kryesisht nga rritja
e konsumit dhe investimeve të huaja dhe të brendshme. Sigurisht që
investimet e huaja mbeten një nga sfidat kryesore të Shqipërisë dhe
të rajonit. Thirrja e vazhdueshme që ne kemi bërë për ndërmarrjen
e reformave strukturore dhe vazhdimin e atyre të ndërmarra për
përmirësimin e mjedisit të përgjithshëm ekonomik në vend dhe klimës së
biznesit, do të bëjnë që pritshmëria dhe tërheqja e investimeve të huaja
në vend të vazhdojnë të rriten. Ne parashikojmë që ekonomia shqiptare
do të vazhdojë të performojë, pavarësisht nga cikli i investimeve dhe i
ndërtimeve të këtyre dy projekteve.
Pyetje: Në çfarë sasie vlerësohet paraja në qarkullim jashtë bankave
nëse keni shifra dhe çfarë rreziku përfaqëson?
Guvernatori: Paraja në qarkullim jashtë bankave parashikohet në nivelin
e 20% të masës monetare në qarkullim, ose rreth 255 miliardë lekë. Së
pari, dua të theksoj se Banka e Shqipërisë mat masën e parasë në
qarkullim, brenda dhe jashtë bankave, kryesisht të lidhur me monedhën
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vendase, pra lekun. Ne nuk kemi informacion lidhur me paranë në
monedhë të huaj, në valutë, kryesisht në euro, por dhe në dollarë që
qarkullon jashtë bankave.
Pyetje: Paraja jashtë bankave në monedhë vendase është në nivelin
rreth 20%. Çfarë rreziku përfaqëson kjo?
Guvernatori: Ekonomia shqiptare ka një sasi paraje jashtë bankave, e
cila ka ardhur në rënie vit pas viti. Sfida e bankës qendrore dhe e sistemit
bankar ka qenë futja e parasë brenda sistemit bankar, pra ulja e cash-it në
qarkullim jashtë sistemit bankar. Kjo për shumë arsye. Në radhë të parë,
kjo është një simptomë të cilën ne përpiqemi ta luftojmë. Kjo simptomë e
shoqërisë shqiptare është e ngjashme me atë të vendeve në zhvillim, pasi
ka të bëjë me nivelin e ulët të kulturës dhe infrastrukturës financiare.
Lidhur me nivelin kulturor, ne po përpiqemi që të rrisim nivelin e edukimit
financiar, që qytetarët shqiptarë të jenë sa më shumë në marrëdhënie
me bankat dhe t’i kenë paratë e tyre brenda sistemit bankar. Lidhur me
nivelin infrastrukturor, Komiteti i Pagesave të cilin ne e kemi krijuar brenda
Bankës së Shqipërisë, ka ndërmarrë shumë iniciativa dhe hapa për të
ulur masën e parasë jashtë sistemit bankar. Gjithsesi, qytetarët duhet të
kuptojnë se kjo është një mundësi e humbur, pasi paraja jashtë sistemit
bankar, mosmbajtja në llogari bankare, bën që të mos ketë përfitueshmëri
mbi këto të ardhura. Së dyti, ka dhe rrezik për sigurinë për poseduesit e
këtyre parave, pasi ato janë të pasigurta duke u mbajtur jashtë sistemit
bankar. Përveç kësaj, ka dhe një rrezik më të gjerë për ekonominë, pasi
paraja jashtë sistemit bankar nuk lë gjurmë dhe bëhet shkak për aktivitete
të jashtëligjshme, qoftë për aktivitete informale, qoftë për evazion fiskal,
por dhe për aktivitete të tjera. Kemi marrë dhe po vazhdojmë të marrim
shumë masa për rritjen e sasisë së parasë brenda sistemit bankar.
Pyetje: A mendoni se banka duhet të bëjë kujdes me kreditë për projektin
1 miliardë euro dhe për seriozitetin e këtyre projekteve? Mendoni që
ka rrezik se mund të krijohet një sasi e re e kredive me probleme?
Guvernatori: Bankat në Republikën e Shqipërisë janë kryesisht me origjinë
nga vendet e Eurozonës. Kjo do të thotë se përveç akteve rregullative dhe
kërkesave tona rregullative që kanë të bëjnë me analizën e rrezikut, këto
banka kanë dhe kërkesat e tyre rregullative të imponuara nga mëmat. Në
të gjitha rastet e kredive të mëdha, qoftë për projektet e partneritetit publikprivat, qoftë për projekte të tjera, bankat do të marrin në analizë projektin
sipas kritereve të tyre të analizës dhe rrezikut.
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Ne nuk mendojmë që këto do të bëhen shkak për rritjen e nivelit të
kredive me probleme. Ne do t’i mbikëqyrim dhe e kemi për detyrë
t’i mbikëqyrim bankat për të parë performancën e tyre në raport me
gjithë projektet, jo vetëm me PPP-të, por edhe më gjerë, për aplikimin e
kritereve të tyre të rrezikut. Me këtë rast, do të doja të theksoja se sistemi
bankar ka pasur një performancë shumë të mirë, në uljen e nivelit të
kredive me probleme, nga 25% ne po shkojmë drejt nivelit 14%. Ne do
të tregojmë kujdes që ky nivel të mos vijë në rritje, lidhur me çfarëdolloj
kreditimi që bankat e nivelit të dytë do të kenë. Në këtë kontekst, do të
shihen dhe projektet e partneritetit publik privat.
Pyetje: Hidhen hipoteza për paranë e drogës të hedhur në qarkullim
që mund të ndikojë prishjen e ekuilibrave. Sa reale mendoni se është?
Guvernatori: Droga në radhë të parë ndikon në prishjen e ekuilibrave
socialë të një shoqërie. Ky është një fenomen i importuar në shoqërinë
shqiptare pasi vendet evropiane e kanë pasur para nesh si fenomen.
Fatkeqësisht, ky fenomen është transferuar dhe në realitetin shqiptar me
zhvillimet dhe ndryshimet shoqërore.
“Lidhur me treguesit
makroekonomikë, si rritja
ekonomike apo parametra të
tjerë, ne na rezulton se rritja
ka ardhur nga përmirësimi
i bilancit të shkëmbimeve
tregtare me jashtë - eksporte,
energji, turizëm dhe shërbime,
- si pasojë e rritjes së nivelit
të investimeve të huaja, rritja
e nivelit të remitancave dhe
të ardhurave nga turizmi
gjatë gjashtëmujorit të parë
të vitit 2017. Këto janë shifra
konkrete nga burime zyrtare.”

Ne nuk kemi të dhëna për të matur
ekzaktësisht paranë nga aktivitetet
jashtë sistemit bankar dhe kryesisht
paranë në valutë. Lidhur me treguesit
makroekonomikë, si rritja ekonomike
apo parametra të tjerë, na rezulton
se rritja ka ardhur nga përmirësimi i
bilancit të shkëmbimeve tregtare me
jashtë - eksporte, energji, turizëm dhe
shërbime, - si pasojë e rritjes së nivelit
të investimeve të huaja, rritja e nivelit
të remitancave dhe të ardhurave nga
turizmi gjatë gjashtëmujorit të parë të
vitit 2017. Këto janë shifra konkrete
nga burime zyrtare.

Këto të ardhura kanë sjellë hyrje të mjaftueshme të monedhës së huaj, që
ka krijuar dhe një forcim të monedhës kombëtare. Leku është vlerësuar në
raport me euron, kryesisht gjatë periudhës së verës. Ai vazhdon të mbetet
i vlerësuar brenda parametrave të bankës qendrore. Bazuar në modelet
tona, nuk kemi gjykuar dhe vlerësuar të nevojshme të ndërhyjmë për të
bërë një zhvlerësim të monedhës vendase. Kjo pasi luhatjet kanë qenë
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brenda parametrave dhe nuk kemi pasur zhbalancime makroekonomike
nga ndikimi i parasë së drogës deri tani. Zhbalancimet sociale, të cilat
janë po aq të rrezikshme, duhen monitoruar dhe mbajtur nën kujdes.
Ne si bankë qendrore, në bashkëpunim dhe në koordinim me të gjithë
aktorët e tjerë, po ushtrojmë të gjithë autoritetin tonë ligjor dhe gjithë
instrumentet ligjore për ta mbikëqyrur sistemin bankar. Në radhë të parë,
sepse sistemi bankar është subjekt i mbikëqyrjes dhe i rregullimit tonë si
bankë qendrore. Së dyti, edhe për të koordinuar punën me organizmat
e tjerë si Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave,
shërbimet informative, prokuroria shqiptare etj., që janë përgjegjës dhe
kanë detyrime ligjore për të monitoruar aktivitetet e jashtëligjshme.
Pyetje: Do të flasim për kreditimin, a mendoni se niveli aktual i kreditimit
është i mjaftueshëm për t’i shërbyer dhe rritjes ekonomike?
Guvernatori: Kreditimi gjatë këtyre viteve ka pasur një rritje të moderuar,
në mesatarisht rreth 3%. Kjo rritje e nivelit të kreditimit ka ardhur kryesisht
nga rritja e kredisë në monedhën vendase, si pasojë e transmetimit të
politikës monetare lehtësuese të Bankës së Shqipërisë. Kjo është një rritje
jo e keqe, duke pasur parasysh ndikimin nga kriza financiare dhe nivelin
e rreziqeve që ekzistojnë në ekonominë shqiptare, në rajon dhe më gjerë.
Grafik 51. Teprica e kredisë, rritje vjetore
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Ne do të dëshironim një nivel më të lartë kreditimi mbi 3%, por nuk do
të insistonim edhe në nivele shumë të larta. Një rritje kreditimi mbi nivelin
10% nuk do të ishte e dëshirueshme, jo vetëm për ndikimin që kjo do të
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kishte në ekonominë shqiptare, por edhe për rreziqet që mund të sillte
në nivelin e kredive me probleme. Pra ne nuk kemi si objektiv një shifër
të saktë, por një rritje kreditimi midis nivelit 5 dhe 10% në vit do të ishte
e pranueshme për ne.
Megjithatë, edhe rritja rreth nivelit 3% në momentin aktual është një rritje
normale. Ekonomia shqiptare nuk ka vuajtur ose ka stopuar nivelin e saj
të rritjes, si pasojë e nivelit të kreditimit, pasi ka dhe shumë faktorë të tjerë
rreziku. Kreditimi është oksigjen për ekonominë, është një nga instrumentet
që normalisht përpiqemi ta stimulojmë përmes politikës monetare. Ne
parashikojmë që, këtë vit dhe në vitet në vijim, do të kemi një rritje
relativisht më të lartë dhe më të shëndetshme kreditimi, jo vetëm si pasojë
e masave tona makroprudenciale të ndërmarra, por edhe si pasojë e
reformave strukturore të kryera në ekonomi nga të gjithë aktorët. Ne si
Bankë Qendrore do të vazhdojmë politikën tonë monetare stimuluese deri
në fund të vitit 2018, ndoshta dhe pak më gjatë, për të stimuluar rritjen e
kreditimit, konsumit dhe të investimeve në ekonominë shqiptare.
Pyetje: Ju keni ngritur shqetësimin e mungesës së financimeve nga
institucione financiare jobankare. Pse kjo mungesë dhe kush duhet të
nxisë kreditimin e tyre? Çfarë përfitimesh do të sillte prania e këtyre
institucioneve?
Guvernatori: E kam theksuar së fundmi në konferencën e organizuar
nga Banka e Shqipërisë, por dhe më parë, që sistemi financiar në
Republikën e Shqipërisë dominohet në rreth 92-93% nga bankat.
Ky është një tipar që karakterizon gjithë vendet e rajonit, ku sistemi
bankar dominon. Ka ardhur koha që institucionet e tjera si institucione
financiare jobanka, shoqëritë e sigurimit, fondet e pensioneve, shoqëritë
e specializuara në menaxhimin e aseteve financiare, të kenë një vend
më të gjerë në sistemin financiar shqiptar. Kjo sigurisht do të sigurohej
dhe nëpërmjet riaktivizimit të bursës shqiptare. Ne së fundmi kemi një
bursë të re private në realitetin shqiptar, e cila po përpiqet të riaktivizojë
tregun e kapitaleve, i cili ka qenë pothuajse joekzistent në Shqipëri,
ose është kryer në rrugë joformale nëpërmjet kanaleve të tjera dhe jo
bursës. Natyrisht që këto do të ishin burime alternative, më afatgjata
dhe do të bënin që tregu i kapitalit të ishte më aktiv, por njëkohësisht
edhe investitorët shqiptarë të kishin alternativa të tjera përveç kredisë
bankare. Ne po punojmë në bashkëpunim me Autoritetin e Mbikëqyrjes
Financiare dhe me autoritetet e tjera që të kemi gradualisht një zhvillim
më të gjerë të tregut të kapitaleve në Shqipëri. Kjo dhe në kuadër të
luftës kundër informalitetit.
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Guvernatori Sejko në seminarin e organizuar nga Banka Kombëtare e Austrisë dhe Banka Botërore, 16 janar 2017/
Governor Sejko attended the seminar organized by the National Bank of Austria and the World Bank, 16 January 2017

Guvernatori Sejko merr pjesë në Forumin “Mbi shkëmbimet tregtare dhe investimet Singapor - Shqipëri”, 18 janar 2017 /
Governor Sejko attends “Singapore-Albania Trade & Investment Forum”- Albania, 18 January 2017

Guvernatori Sejko në prezantimin e Raportit të Tranzicionit të BERZH 2016-2017, 27 janar 2017 /
Governor Sejko attents the presentation of the European Bank for Reconstruction and Development Transition Report 2016-2017, 27 January 2017

Guvernatori Sejko në Mbledhjen e Konsistuencës të FMN-BB, Romë, Itali, 8 shkurt 2017 /
Governor Sejko attends the IMF-WB constituency Meeting, Rome, Italy, 8 February 2017

Guvernatori Sejko në takimin e diskutimit me Shoqatën Shqiptare të Bankave, 15 shkurt 2017 /
Governor Sejko at the Bank of Albania meeting and discussion with the Albanian Association of Banks, 15 February 2017

Java Globale e Parasë, 27 mars 2017 /
Global Money Week, 27 March 2017

Leksion i Guvernatorit Sejko në Universitetin Europian të Tiranës, 30 mars 2017 /
Open lecture of the Governor Sejko at the European University of Tirana, 30 March 2017

Guvernatori Sejko me përfaqësues të Bordit të Drejtorëve të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, 31 mars 2017 /
Governor Sejko meeting with EBRD Bord of Directors’ representatives, 31 March 2017

Guvernatori Sejko në Klubin e Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit, Antalya, Turqi, 2-4 prill 2017 /
Governor Sejko attends Governors’ Club of Central Asia, Black Sea Region and Balkan countries, Antalya, Turkey, 2-4 April 2017

Mbledhjet e Pranverës të FMN-BB, prill 2017 /
Governor Sejko attends IMF and WB Spring Meetings, April 2017

Mbledhjet e Pranverës të FMN-BB, prill 2017 /
Governor Sejko attends IMF and WB Spring Meetings, April 2017

Konferenca e Bankës së Shqipërisë “Normat negative të interesit në Eurozonë dhe ndikimi i tyre në politikat dhe në instrumentet e bankave qendrore
në vendet e Ballkanit Perëndimor”, 4-5 maj 2017 /
Bank of Albania Conference on ‘’Negative Euro Area Interest Rates and Spillovers on Western Balkan Central Banks’ Policies and Instruments’’,
4-5 May 2017

Guvernatori Sejko gjatë Mbledhjes Vjetore të BERZH-it, Qipro, 9 - 11 maj 2017 /
Governor Sejko attends EBRD Annual Meeting in Cyprus, 9-11 May 2017

Guvernatori Sejko në Mbledhjen e Grupit Këshillimor dhe në Mbledhjet Vjetore të Fondit Evropian për Evropën Juglindore, 17-18 maj 2017 /
Governor Sejko, attended the Advisory Group meetings and the Annual European Fund meetings for South-East Europe, 17-18 May 2017

Leksion i Guvernatorit Sejko në Qendrën e Studimeve të Evropës Juglindore të Universitetit të Oksfordit, Londër, 12 qershor 2017 /
Lecture of the Governor Sejko at South East European Studies at Oxford University, London, 12 June 2017

Konferenca e Parë e Muzeut të Bankës së Shqipërisë, 14 qershor 2017 /
First Conference of the Museum of the Bank of Albania, 14-15 June 2017

Guvernatori Sejko në samitin e vendeve të rajonit, Becic, Mal i Zi, 16 qershor 2017 /
Governor Sejko attends the regional summit , Becici, Montenegro, 16 June 2017

Guvernatori Sejko gjatë intervistës për emisionin “Argument”, televizioni Scan, 28 qershor 2017 /
Governor Sejko, during the interview for “Argument” Scan TV, 28 June 2017

Guvernatori Sejko në konferencën e nivelit të lartë organizuar nga Banka Kombëtare e Kroacisë dhe FMN, Dubrovnik, Kroaci, 10-11 korrik 2017 /
Governor Sejko attends the High-level Conference organized by the National Bank of Croatia and the IMF, Dubrovnik, Croatia, 10-11 July 2017

Guvernatori Sejko, me Ambasadorin Japonez, Sh.T.Z. Makoto Ito, 13 shtator 2017 /
Governor Sejko with H.E. Ambassador of Japan in Tirana, Mr Makoto Ito, 13 September 2017

Guvernatori Sejko me Drejtorin e Bashkëpunimit Ekonomik dhe Zhvillimit pranë SECO-s, Ambasador Raymund Furrer, 14 shtator 2017 /
Governor Sejko meets with SECO’s Director of Economic Cooperation and Development, Mr Raymund Furrer, 14 September 2017

Guvernatori Sejko në konferencën e Bankës Qendrore të Bosnje Hercegovinës, 22 shtator 2017 /
Governor Sejko attends the International Conference organized by the Central Bank of Bosnia and Hercegovina, 22 September 2017

Guvernatori Sejko në Klubin e Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit, Moskë, Rusi, 29 shtator 2017 /
Governor Sejko attends Meeting of the Governors’ Club of Central Asia, Black Sea Region and Balkan countries, Moscow, Russia, 29 September 2017

Guvernatori Sejko në konferencën e 7-të të BQE për vendet e Evropës Qendrore Lindore dhe Juglindore, 5 tetor 2017 /
Governor Sejko attents the 7th ECB Conference on Central, Eastern and South-Eastern Europe, 5 October 2017

Guvernatori Sejko me Ambasadoren Franceze, SH.S.Zj. Christina Vasak, 9 tetor 2017 /
Governor Sejko meets with H.E. Ms Christina Vasak, Ambassador of French Republic in Albania, 9 October 2017

Mbledhjet Vjetore të FMN-BB, tetor 2017 /
Annual IMF and WB meetings, October 2017

Mbledhjet Vjetore të FMN-BB, tetor 2017 /
Annual IMF and WB meetings, October 2017

Vizita e Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë në Bankën e Shqipërisë, 6 nëntor 2017 /
Official visit of the Governor of the Central Bank of the Republic of Turkey, 6 November 2017

Konferenca vjetore e Bankës së Shqipërisë, 9 nëntor 2017 /
Annual conference of the Bank of Albania, 9 November 2017

Konferenca vjetore e Bankës së Shqipërisë, 9 nëntor 2017 /
Annual conference of the Bank of Albania, 9 November 2017

Guvernatori Sejko në konferencën e dytë të Shoqatës Shqiptare të Bankave, 14 nëntor 2017 /
Governor Sejko at the 2nd Conference of the Albanian Association of Banks. 14 November 2017

Guvernatori Sejko në seancën dëgjimore të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave mbi projektbuxhetin 2018, 15 nëntor 2017 /
Governor Sejko at the Hearing Session of the Albanian Parliament’s Economic and Finance Committee on draft budget 2018, 15 November 2017

Workshopi XI i Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore, 4 dhjetor 2017 /
11th South-Eastern European Economic Research Workshop, 4 December 2017

Guvernatori Sejko në konferencën e përbashkët për shtyp me Ministrin e Financave dhe Ekonomisë, 7 dhjetor 2017 /
Governor Sejko at the joint press conference with the Minister of Finance and Economy, 7 December 2017

Guvernatori Sejko në ceremoninë e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimi për Remitancat, 11 dhjetor 2017 /
Governor Sejko at the signing ceremony of Memorandum of Understanding on Remittances, 11 December 2017

Ceremonia e Çmimit të Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2017, 15 dhjetor 2017 /
Governor’s Award Ceremony for the Best Diploma thesis for 2017, 15 December 2017

Pritja e fundvitit me median, 15 dhjetor 2017 /
End-of-year meeting with the media, 15 December 2017

Guvernatori Sejko në takimin përmbyllës të vitit 2017 të organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave, 20 dhjetor 2017 /
Governor Sejko at the year-end event for 2017 organized by the Albanian Association of Banks, 20 December 2017

