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

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

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

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

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

KAPITULLI I 
PREZANTIME NË KOMISIONIN E 
EKONOMISË DHE FINANCAVE

•	 Fjala	 e	Guvernatorit	 Sejko	 gjatë	 prezantimit	 të	 Raportit	 Vjetor	 të	Bankës	 së	
Shqipërisë për vitin 2017 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, 10 prill 
2018

•	 Fjala	 e	Guvernatorit	 Sejko	 gjatë	 prezantimit	 të	 Raportit	 Vjetor	 të	Bankës	 së	
Shqipërisë për vitin 2017 në Kuvendin e Shqipërisë, 17 maj 2018

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	seancën	dëgjimore	të	Komisionit	Parlamentar	të	
Ekonomisë dhe Financave mbi projektbuxhetin 2019, 19 nëntor 2018

Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë, 2018
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO GJATË 
PREZANTIMIT TË RAPORTIT VJETOR TË 

BANKËS SË SHQIPËRISË PËR VITIN 2017 
NË KOMISIONIN E EKONOMISË DHE 

FINANCAVE
-10 prill 2018 -

I nderuar zoti Kryetar i Komisionit,
Të nderuar zonja dhe zotërinj Deputetë,
Ju falënderoj për ftesën! 

Është kënaqësi për mua të prezantoj përpara jush punën dhe rezultatet 
e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2017.

Dëshiroj ta filloj këtë komunikim duke theksuar se viti që lamë pas ka 
qenë një vit progresi për ekonominë dhe për sistemin financiar shqiptar. 
Sipas të dhënave të INSTAT-it: ekonomia shqiptare u rrit me 3.8% në 
terma vjetorë dhe krijoi rreth 79 mijë vende të reja pune në sektorin 
privat jobujqësor; norma e papunësisë dhe deficiti i llogarisë korrente 
u reduktuan; ndërsa, inflacioni erdhi në rritje. Paralelisht me zhvillimet 
në sektorin real, normat e interesit në tregjet financiare mbetën të ulëta 
dhe treguesit e shëndetit të sistemit bankar erdhën në përmirësim. Në 
veçanti, raporti i kredive me probleme zbriti në 13.2% në fund të vitit, 
një reduktim ky prej rreth 5 pikësh përqindjeje krahasuar me një vit 
më parë. Të gjithë këta tregues tregojnë një përmirësim të pozicionit 
ciklik të vendit dhe ofrojnë sinjale inkurajuese për perspektivën e rritjes 
ekonomike në të ardhmen.

Banka e Shqipërisë dha kontributin e saj në përmirësimin e ambientit ekonomik e finan-
ciar, nëpërmjet: 
•	 zbatimit	të	një	politike	monetare	stimuluese
•	 mbikëqyrjes	së	kujdesshme	dhe	përqasjes	proaktive	të	rregullimit	bankar
•	 rritjes	së	sigurisë	së	sistemit	bankar
•	 nxitjes	së	zhvillimit	e	funksionimit	eficient	të	sistemit	të	pagesave
•	 nxitjes	së	edukimit	financiar
•	 forcimit	të	mëtejshëm	të	institucionit	të	bankës	qendrore
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Banka e Shqipërisë dha kontributin e saj në përmirësimin e ambientit 
ekonomik e financiar materializuar nëpërmjet: 

•	 zbatimit	të	një	politike	monetare	stimuluese,	e	cila	mbështeti	rritjen	
e ekonomisë, të punësimit e pagave, dhe të inflacionit;

•	 mbikëqyrjes	së	kujdesshme	dhe	përqasjes	proaktive	 të	 rregullimit	
bankar, duke ndihmuar përmirësimin e treguesve të aktivitetit të 
sektorit bankar;

•	 rritjes	së	sigurisë	së	sistemit	bankar,	nëpërmjet	ngritjes	së	strukturave	
të specializuara për të administruar ndërhyrjet e ristrukturimet e 
nevojshme tek bankat me vështirësi paguese;

•	 nxitjes	së	zhvillimit	e	funksionimit	eficient	të	sistemit	të	pagesave;
•	 nxitjes	së	edukimit	financiar;
•	 forcimit	të	mëtejshëm	të	institucionit	të	bankës	qendrore,	nëpërmjet	

investimit të vazhdueshëm për rritjen e profesionalizmit, të 
pavarësisë, llogaridhënies dhe transparencës, si dhe nëpërmjet 
bashkëpunimit e shkëmbimit të informacioneve e opinioneve me 
partnerë të brendshëm e të jashtëm.

Aktiviteti ynë i vitit 2017 ka pasur si udhërrëfyes Strategjinë Afatmesme 
të Zhvillimit, për periudhën 2016-2018. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë 
i ka kushtuar vëmendje të veçantë zbatimit të rekomandimeve të lëna 
nga ky Komision në Rezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së Bankës 
së Shqipërisë për vitin 2016”.

Në fillim, më lejoni të bëj një përmbledhje të aktiviteteve të Këshillit 
Mbikëqyrës, në ushtrimin e funksionit të tij si organi më i lartë 
vendimmarrës i Bankës së Shqipërisë.

1. VEPRIMTARIA E KËSHILLIT MBIKËQYRËS DHE FORCIMI I QEVERISJES 
SË INSTITUCIONIT

Këshilli Mbikëqyrës ka ushtruar veprimtarinë e tij në përputhje me 
dispozitat e ligjit organik dhe me procedurat e parashikuara në 
rregulloren e brendshme për organizimin dhe funksionimin e tij. 

Në ushtrim të detyrave të tij, gjatë vitit 2017, Këshilli Mbikëqyrës zhvilloi 
15 mbledhje dhe mori 82 vendime. Gjithashtu, gjatë këtij viti, ai miratoi 
29 rregullore dhe 1 udhëzim me zbatim të përgjithshëm.
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Si organi më i lartë përgjegjës 
për Bankën e Shqipërisë, Këshilli 
Mbikëqyrës ka pasur në vëmendje jo 
vetëm realizimin e objektivave ligjorë të 
Bankës, por edhe forcimin e qeverisjes 
institucionale të bankës, si një premisë 
kryesore për rritjen e besueshmërisë 
së saj. Gjatë vitit 2017, u përditësua 
Strategjia Afatmesme e Zhvillimit të 
Bankës së Shqipërisë, së bashku me 
buxhetin	afatmesëm.

Strategjia Afatmesme e Zhvillimit të Bankës së Shqipërisë përcakton 
objektivat kryesorë për periudhën trevjeçare 2018-2020. Ajo përcakton 
prioritetet në funksionet kryesore të Bankës së Shqipërisë dhe zhvillimin 
e shërbimeve mbështetëse. Në këtë mënyrë, Banka e Shqipërisë ka 
adoptuar modelin e një numri bankash të Sistemit Evropian të Bankave 
Qendrore, të cilat kanë një sistem të dyfishtë planifikimi strategjik: (i) 
një proces madhor planifikimi, një herë në 3-5 vjet; dhe (ii) një proces 
të përvitshëm përditësimi. Shtrirja e kohëzgjatjes së zbatimit siguron 
mbështetjen	 e	duhur	planifikuese	për	buxhetin	orientues	afatmesëm	 të	
Bankës së Shqipërisë për vitet 2019 dhe 2020. Për herë të parë këtë 
vit,	shpenzimet	kapitale	dhe	projektet	e	përfshira	në	buxhet	u	miratuan	
paraprakisht në Komitetin e Shpenzimeve Kapitale, një organ i krijuar si 
masë kontrolli mbi shpenzimet për investime të mëdha.

Me qëllim forcimin e procesit të auditimit të brendshëm, në vitin 2015 
u krijua Komiteti i Auditit, i cili përbëhet nga tre anëtarë të Këshillit 
Mbikëqyrës. Gjatë vitit 2017, ky Komitet ka ushtruar detyrat e tij në 
mbështetje të forcimit të linjave të kontrollit të brendshëm dhe të jashtëm. 
Ai ka kryer takime të rregullta dhe pa praninë e administratorëve, me 
Inspektorin e Përgjithshëm. Realizimi i këtyre takimeve u ka mundësuar 
anëtarëve të Komitetit njohjen e sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe 
procedurat e administrimit të rreziqeve. Me propozim të Inspektorit të 
Përgjithshëm dhe pas konsultimit në Komitetin e Auditit, Këshilli miratoi 
për herë të parë nivelin e tolerancës ndaj rrezikut operacional në Bankën 
e Shqipërisë.

Aktiviteti i Këshillit Mbikëqyrës është pasqyruar me besnikëri në njoftimet 
tona periodike për shtyp.

“Si organi më i lartë përgjegjës 
për Bankën e Shqipërisë, 

Këshilli Mbikëqyrës ka pasur në 
vëmendje jo vetëm realizimin e 
objektivave ligjorë të Bankës, 
por edhe forcimin e qeverisjes 
institucionale të bankës, si një 
premisë kryesore për rritjen e 

besueshmërisë së saj.”



- 10 -

KAPITULLI I - Prezantime në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave

2. POLITIKA MONETARE E BANKËS SË SHQIPËRISË

Vendimmarrja e politikës monetare mbështetet në një kuadër të plotë, 
konsistent e transparent analizash dhe parashikimesh makroekonomike. 
Pas tyre qëndron gjithë gama e informacionit të disponuar në kohën e 
vendimmarrjes, si dhe ekspertiza e gjykimi i specialistëve të Bankës mbi 
trendet e zhvillimit ekonomik dhe mekanizmin e transmetimit të politikës 
monetare.

Arsyet e vendimmarrjes sonë për të ruajtur kursin stimulues të politikës 
monetare edhe gjatë vitit 2017, si dhe vlerësimin e efekteve të kësaj 
politike në ekonomi, do t’i diskutoj në vijim.

2.1 Zhvillimet ekonomike dhe politika monetare gjatë vitit 
2017

Ekonomia shqiptare pati një ecuri pozitive gjatë vitit 2017. Vëllimi i 
aktivitetit ekonomik erdhi në rritje, kapacitetet e pashfrytëzuara në tregun 
e punës u reduktuan, ndërsa treguesit kryesorë të stabilitetit ekonomik 
dhe financiar të vendit shënuan përmirësim. Më lejoni të sjell disa shifra 
për ilustrim.

•	 Sipas	statistikave	të	INSTAT-it,	vëllimi	i	aktivitetit	ekonomik	u	rrit	me	
3.8% gjatë vitit 2017, duke regjistruar një dinamikë pozitive në 
krahasim me rritjet prej 2.2% dhe 3.4% të shënuara gjatë viteve 
2015 e 2016. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik rezultoi me bazë 
të gjerë. Nga këndvështrimi i kërkesës agregate, ai u mbështet 
nga rritja e konsumit, e investimeve dhe e eksporteve. Nga ky 
zgjerim i kërkesës agregate përfituan kryesisht sektori i shërbimeve, 
ai i industrisë dhe ai i ndërtimit. Një zhvillim i spikatur për vitin 
2017 ishte ecuria pozitive e sektorit të turizmit, i cili siguroi një 
impuls pozitiv në rritjen ekonomike. Së bashku me nivelet e larta 
të investimeve të huaja direkte, ai ndikoi gjithashtu në rritjen e të 
hyrave valutore në ekonominë shqiptare.

•	 Punësimi	 u	 rrit	me	3.3%	gjatë	 vitit	 2017,	 i	 ndikuar	 në	masë	 të	
madhe nga rritja e punësimit në sektorin e shërbimeve. Paralelisht 
me rritjen e punësimit, shkalla e papunësisë u ul, nga 14.2% në 
fund të vitit 2016, në 13.4% në fund të vitit 2017.
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Gra�k 1. Produkti i brendshëm bruto nga ana e prodhimit dhe treguesit e besimit

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. 
*Të dhënat janë gjysmë përfundimtare. **Një vlerësim i parë.
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•	 Deficiti	i	llogarisë	korrente	zbriti	në	një	mesatare	prej	6.9%	të	PBB-
së gjatë vitit 2017, nga niveli 7.6% i një viti më parë. Përmirësimi 
i tij reflektoi rritjen e aktivitetit turistik dhe të shërbimeve të tjera të 
biznesit.

•	 Treguesit	fiskalë	shënuan	konsolidim,	duke	u	reflektuar	në	një	nivel	
të	 ulët	 të	 deficitit	 buxhetor	 dhe	 ruajtjen	 e	 kontrollit	 mbi	 borxhin	
publik.

•	 Në	aspektin	financiar,	sistemi	bankar	i	vendit	ruajti	tregues	të	mirë	të	
likuiditetit, të përfitueshmërisë dhe të kapitalizimit. Situata financiare 
e bizneseve ka ardhur në përmirësim, ashtu sikurse ilustrohet nga 
nivelet e larta të likuiditetit të tyre dhe rënia progresive e treguesit 
të kredive me probleme.

•	 Së	 fundi,	 inflacioni	 erdhi	 në	 rritje,	 duke	 shënuar	 nivelin	mesatar	
prej 2.0%, nga 1.3% një vit më parë. Kahu rritës i tij pasqyroi 
përmirësimin e aktivitetit ekonomik, por niveli i tij nën objektiv 
reflekton operimin e ekonomisë nën potencial, nivelin e ulët të 
inflacionit në vendet partnere, si dhe fortësinë e kursit të këmbimit.

Dëshiroj të ndalem pak më gjatë tek faktori i fundit – kursi i këmbimit. 
Forcimi i lekut gjatë dy viteve të fundit ka qenë në vëmendjen e Bankës 
së Shqipërisë, si pasojë e ndikimit të gjithanshëm që ka ky faktor 
mbi treguesit e përgjithshëm ekonomikë e financiarë, përfshirë dhe 
inflacionin. Analizat tona tregojnë se tendenca mbiçmuese e kursit të 
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këmbimit pasqyron përmirësimin e faktorëve fondamentalë, të tillë si 
ngushtimi i deficitit tregtar dhe i atij të llogarisë korrente, nivelet e larta 
të prurjeve valutore në formën e investimeve të huaja direkte, si dhe rritja 
e besimit ndaj monedhës kombëtare në tregun e brendshëm financiar. 
Për sa kohë ky mbiçmim përfaqëson efektin e faktorëve të qëndrueshëm 
ekonomikë e financiarë, ai nuk sjell pasoja të dëmshme për ekonominë 
shqiptare. Megjithatë, efektet e tij shfaqen në formën e presioneve të 
reduktuara inflacioniste në tregun e brendshëm shqiptar. Forcimi i lekut 
vlerësohet të ketë reduktuar inflacionin e vitit 2017 me 0.2-0.3 pikë 
përqindje.

Gra�k 2. Zhvillimet në kursin e këmbimit*

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Në kontekstin e shfrytëzimit ende jo të plotë të kapaciteteve prodhuese 
dhe të presioneve të dobëta inflacioniste, Banka e Shqipërisë ruajti të 
pandryshuar kahun dhe intensitetin e stimulit monetar gjatë vitit 2017. 
Norma bazë e interesit ruajti nivelin e ulët historik prej 1.25%, duke 
krijuar premisa për uljen e kostove të financimit të sektorit real. Injektimi 
i likuiditetit në tregun ndërbankar u rrit në vëllim dhe në kohëzgjatje 
mesatare, duke mundësuar funksionimin normal të tregjeve financiare.

Politika	monetare	stimuluese	ka	rezultuar	efektive	në	nxitjen	e	kërkesës	së	
brendshme, e cila ka qenë dhe burimi kryesor i rritjes ekonomike. Efektet 
e politikës monetare janë të prekshme në disa drejtime:

•	 Së	 pari,	 në	 uljen	 e	 kostove	 për	 financimin	 e	 konsumit	 dhe	
investimeve. Reduktimi kumulativ i normës bazë të interesit me 5.0 
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pikë përqindje nga fillimi i vitit 2009, është shoqëruar me rënien 
kumulative të normave të interesit të kredisë, të bonove 12-mujore 
të thesarit dhe të depozitave në lekë, përkatësisht me 6.9, 4.5 dhe 
6.6 pikë përqindje. Normat e ulëta të interesit kanë rritur kërkesën 
për kredi të reja dhe kanë ulur koston e shërbimit të kredive 
ekzistuese. Në përgjigje të tyre:

Gra�k 3. Ecuria e normave të interesit në lekë

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Vëllimi i kredisë në lekë për sektorin privat u rrit me 7.2% në vitin 2017, 
duke qenë kontribuuesi kryesor i rritjes së kredisë totale. Norma e rritjes 
së kësaj të fundit ishte vetëm 3.3%, në përgjigje të kërkesës ende të 
dobët për kredi dhe të politikave ende konservatore të bankave ndaj 
kredidhënies.

•	 Kostoja	e	shërbimit	të	kredive	ekzistuese	është	reduktuar.	Ky	kursim	
financiar krijon hapësira për rritjen e konsumit dhe të investimeve, 
nëpërmjet përdorimit të fondeve të veta.

•	 Së	 dyti,	 në	 reduktimin	 e	 pasigurive	 të	 agjentëve	 ekonomikë.	
Komunikimi i kursit të ardhshëm të politikës monetare ka garantuar 
sektorin privat se stimuli monetar do të jetë i pranishëm edhe gjatë 
tremujorëve	në	vazhdim,	duke	nxitur	orientimin	e	tyre	drejt	konsumit	
e investimit.

•	 Së	treti,	në	zbutjen	e	presioneve	mbiçmuese	të	kursit	të	këmbimit,	
duke ndihmuar përmirësimin e bilancit të shkëmbimeve tregtare 
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dhe rritjen e mëtejshme të aktivitetit ekonomik.
•	 Së	katërti,	në	forcimin	e	stabilitetit	financiar.	Ambienti	financiar	me	

interesa të ulëta ka ndihmuar përmirësimin e bilanceve financiare të 
kredimarrësve,	nëpërmjet	nxitjes	së	kërkesës	agregate,	nëpërmjet	
lehtësimit	 të	 kostos	 së	 shërbimit	 të	 borxhit,	 si	 dhe	 nëpërmjet	
inkurajimit të ristrukturimit të bizneseve dhe kredive ekzistuese.

Vlerësimet tona për impaktin e politikës monetare tregojnë se kontributi 
i saj në rritjen ekonomike për vitet 2015, 2016 dhe 2017, është 

përkatësisht rreth 0.2, 0.4 dhe 0.7 pikë 
përqindjeje. Përtej ndikimit në normat e 
rritjes, kontributi pozitiv i politikës monetare 
ka ndikim kumulativ edhe në nivelin e 
aktivitetit ekonomik. Për vitin 2017, efekti 
i politikës monetare stimuluese në nivelin e 
aktivitetit ekonomik në vend vlerësohet rreth 
1.3 pikë përqindjeje.

Rritja e kërkesës agregate ka sjellë rritjen 
e punësimit dhe përmirësimin e shkallës 
së	 shfrytëzimit	 të	 kapaciteteve,	duke	 nxitur	

forcimin e presioneve afatmesme inflacioniste. Megjithatë, inflacioni 
vijon të mbetet poshtë objektivit tonë. Persistenca e inflacionit të ulët ka 
qenë në fokus të analizave tona. Konsensusi i këtyre analizave është se 
politika monetare ka qenë dhe mbetet efektive për të stimuluar kërkesën 
agregate dhe për të garantuar stabilitetin e çmimeve në afatin e mesëm 
e të gjatë.

Në këto rrethana, Banka e Shqipërisë mbetet e bindur se kthimi i 
ekonomisë në potencial dhe shfrytëzimi më i plotë i kapaciteteve 
prodhuese, do të shoqërohen me një rritje më të shpejtë të pagave dhe 
të kostove të prodhimit. Për rrjedhojë, inflacioni parashikohet të kthehet 
në objektiv brenda vitit 2019.

Ky parashikim është i kushtëzuar nga ruajtja e kursit stimulues të politikës 
monetare për tremujorët në vijim, si dhe faktorizon vijimin e procesit 
të konsolidimit fiskal. Vazhdimi i konsolidimit fiskal ka mundësuar një 
përcjellje më të mirë të stimulit monetar në ekonomi, ka ndihmuar në 
reduktimin e dobësive fiskale dhe në rritjen e rezistencës së sektorit 
publik ndaj sfidave të së ardhmes.

Bashkërendimi i politikës monetare me atë fiskale është jetik për forcimin 

“Vlerësimet tona për 
impaktin e politikës 

monetare tregojnë se 
kontributi i saj në rritjen 

ekonomike për vitet 2015, 
2016 dhe 2017, është 

përkatësisht rreth 0.2, 0.4 
dhe 0.7 pikë përqindjeje.”
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e stabilitetit makroekonomik të vendit dhe për sigurimin e një rritjeje të 
qëndrueshme. Ne vlerësojmë se miksi aktual i politikave makroekonomike 
është i përshtatshëm. Nga njëra anë, ai ruan një kah rezultant stimulues 
të politikave kryesore ekonomike dhe, nga ana tjetër, adreson dobësitë 
që	vijnë	nga	niveli	relativisht	i	lartë	i	borxhit	publik.

Të nderuar anëtarë të Komisionit,

Në përgjigje të rekomandimit tuaj 
për përmirësimin e vazhduar të 
mekanizmit të transmetimit të politikës 
monetare, më lejoni të ndaj me ju 
pengesat e identifikuara nga ne 
dhe matricën tonë të veprimit për 
adresimin e tyre. 

2.2. Politika monetare dhe 
mekanizimi i transmetimit

Në gjykimin tonë, përcjellja e efektit 
të politikës monetare në tregjet 
financiare dhe ekonominë shqiptare, apo me fjalë të tjera mekanizmi i 
transmetimit, vijon të vuajë nga tre pengesa strukturore.

Pengesa e parë është niveli relativisht i lartë i përdorimit të monedhës 
euro në tregjet financiare dhe në ekonominë shqiptare. Shkalla e lartë 
e euroizimit vështirëson përcjelljen e politikës monetare, duke reduktuar 
fushën e saj të veprimit, si dhe ekspozon agjentët privatë dhe sistemin 
financiar ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit. Duke njohur këtë fakt, 
Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Autoriteti 
i Mbikëqyrjes Financiare, nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi 
“Për zgjerimin e përdorimit të monedhës kombëtare në sistemin financiar 
dhe në ekonominë shqiptare”. Në këtë dokument (të publikuar), në 
kuadër të objektivit për deeuroizimin, të gjitha institucionet nënshkruese 
angazhohen të identifikojnë dhe ndërmarrin veprime në sferat e tyre të 
kompetencës.

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë identifikoi një paketë masash, të 
cilat parashikojnë zbatimin e normave të diferencuara për mbajtjen e 
rezervave të detyrueshme për detyrimet e bankave në valutë dhe në 

“Përcjellja e efektit të politikës 
monetare në tregjet financiare dhe 
ekonominë shqiptare vijon të vuajë 

nga tre pengesa strukturore:
1.  niveli relativisht i lartë i 
përdorimit të monedhës euro në 
tregjet financiare dhe në ekonominë 
shqiptare;
2.  gatishmëria ende e ulët e 
bankave për të zgjeruar kreditimin;
3.  shkalla e zhvillimit të tregjeve 
financiare dhe diapazoni i ngushtë i 
instrumenteve financiare.”
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lekë. Kjo masë synon inkurajimin e ndërmjetësimit financiar në lekë, 
nëpërmjet reduktimit relativ të kostos së tij. Gjithashtu, bankave do t’iu 
kërkohet të plotësojnë kërkesa më të larta likuiditeti për detyrimet në 
valutë. Për të rritur ndërgjegjësimin e huamarrësve në valutë lidhur më 
rreziqet potenciale të kësaj forme huamarrjeje, bankave do t’iu kërkohet 
të sqarojnë me shembuj konkretë rreziqet e kredimarrjes në valutë, si 
edhe t’i ofrojnë huamarrësit një kredi alternative dhe të krahasueshme 
në lekë.

Propozimet për këto masa janë diskutuar me industrinë bankare dhe 
janë përgatitur ndryshimet e nevojshme në aktet rregullative.

Pengesa e dytë është gatishmëria ende e ulët e bankave për të 
zgjeruar kreditimin. Kjo sjellje vijon të pasqyrojë efektin e dy faktorëve: 
(i) politikat e reduktimit të ekspozimit ndaj vendeve të rajonit, përfshi 
dhe Shqipërinë, të bankave mëma me origjinë nga Eurozona; dhe, (ii) 
perceptimin e rrezikut të kreditit në vend. Megjithëse bilancet e bankave 
në Shqipëri janë përmirësuar dhe rreziku i kredisë është reduktuar, 
politikat për reduktimin e ekspozimit ndaj vendeve jashtë Bashkimit 
Evropian mbeten konservatore. Këto politika reflektojnë gjithashtu 
rregullat e reja mbikëqyrëse të vendosura nga EBA për reduktimin e 
ekspozimit të grupeve bankare evropiane ndaj vendeve të Evropës 
Qendrore Juglindore.

Në kuadër të trajtimit të këtij problemi, Banka e Shqipërisë ka 
nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Kolegjin e Autoriteteve 
Bankare Evropiane (European Banking Authority College) në vitin 2015, 
me qëllim shkëmbimin e informacionit dhe harmonizimin e politikave 
mbikëqyrëse.

Sa u takon kredive me probleme, Banka e Shqipërisë vijon të jetë e 
angazhuar për zbatimin e masave në kuadër të planit kombëtar për 
uljen e nivelit të tyre. Ulja e rrezikut të kreditit, paralelisht me përmirësimin 
e bilancit të bankave dhe rritjen e ekonomisë, duhet të shoqërohen me 
politika më realiste kreditimi nga ana e sistemit bankar. Kjo është një 
thirrje e përsëritur nga ana ime në daljet publike. Ndjekja e politikave 
të tilla do të krijonte premisa për plotësimin e nevojave për financim të 
ekonomisë, të cilat pritet të vijnë në rritje në të ardhmen.
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Pengesa e tretë është shkalla e zhvillimit të tregjeve financiare dhe 
diapazoni i ngushtë i instrumenteve financiare. Gjatë vitit 2017, 
Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë dhe Bankën Botërore, ka eksploruar opsionet për zhvillimin 
e tregut dytësor të letrave me vlerë të Qeverisë dhe për përmirësimin e 
funksionimit të tregut primar. Ky projekt do t’i shërbejë rritjes së tregtimit të 
letrave me vlerë të Qeverisë, rritjes së bazës së investitorëve dhe formimit 
të një kurbe yield-esh përfaqësuese për ekonominë. Një kurbë e tillë 
mundëson një administrim më të mirë të likuiditetit, për të gjithë agjentët 
financiarë, si dhe një përcjellje më të mirë të politikës monetare në tregjet 
financiare. Megjithatë, theksoj se zhvillimi i tregjeve është një proces i 
gjatë dhe kërkon bashkëpunimin e të gjithë agjentëve ekonomikë dhe 
financiarë në ekonomi.

Duke iu rikthyer kontributit të Bankës së Shqipërisë në përmirësimin 
e gjithanshëm të kontekstit ekonomik e financiar, dëshiroj që minutat 
në vazhdim t’i përdor për të prezantuar punën e bërë për ruajtjen e 
promovimin e stabilitetit financiar. Drejtimet kryesore të punës kanë 
qenë forcimi i qëndrueshmërisë së sistemit bankar, rritja e rezistencës 
së tij në përballimin e goditjeve dhe adoptimi i standardeve 
ndërkombëtare.

3. STABILITETI FINANCIAR DHE ECURIA E SEKTORIT BANKAR

Veprimtaria e sektorit bankar gjatë vitit 2017 ka qenë e qëndrueshme 
dhe mbështetëse për ruajtjen e stabilitetit financiar. Pesha e aktiveve 
të sektorit bankar ndaj PBB-së shënoi 92.5% në fund të vitit 2017. 
Treguesit kryesorë financiarë të veprimtarisë së sektorit bankar u shfaqën 
në përmirësim, ndërsa rezultati financiar neto i sektorit bankar është 
rritur dukshëm gjatë vitit 2017. Kthimi nga aktivet e sistemit (RoA) arriti 
në 1.54% në dhjetor 2017, nga 0.7% një vit më parë, ndërsa kthimi 
nga kapitali arriti në 15.7% nga 7.2%. Treguesi i mjaftueshmërisë së 
kapitalit, shënoi 16.6% në fund të vitit 2017, duke u rritur me 0.2 pikë 
përqindje në krahasim me një vit më parë.
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Gra�k 4. Ecuria e normës së mjaftueshmërisë së kapitalit dhe komponentëve të saj

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Treguesit e monitoruar sugjerojnë zbutje të rreziqeve ndaj stabilitetit 
financiar. Në veçanti, rreziku i kreditit shënoi ulje të ndjeshme gjatë 
këtij viti, sikurse ilustrohet nga rënia e kredive me probleme. Rreziku 
i likuiditetit në veprimtarinë bankare vijon të jetë i ulët, ndërkohë që 
ekspozimi i sektorit bankar ndaj rreziqeve të tregut mbetet i rëndësishëm.

Pavarësisht zhvillimeve pozitive, Banka e Shqipërisë ka vijuar punën për 
përmirësimin e kapaciteteve të saj mbikëqyrëse dhe për përmirësimin e 
mëtejshëm të kuadrit rregullator.

Gjatë vitit 2017, u përgatit dhe u miratua Strategjia e Politikës 
Makroprudenciale. Zbatimi i politikës makroprudenciale u koordinua e u 
bashkërendua me një mbikëqyrje të kujdesshme dhe proaktive. Praktika 
mbikëqyrëse ka shënuar përmirësim në drejtim të metodologjisë së 
kontrollit të bankave, të përafrimit të standardeve me parimet e Bazelit, 
si dhe në drejtim të adoptimit të praktikave më të mira ndërkombëtare.

Më lejoni të veçoj përgatitjen e kuadrit rregullator për Vlerësimin e 
Brendshëm të Mjaftueshmërisë së Kapitalit. Ky kuadër u përgatit në 
frymën e parimeve të Bazelit dhe të direktivave të BE-së. Procesi për 
vlerësimin e brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit është veçanërisht 
i rëndësishëm, pasi plotëson perspektivën mbikëqyrëse me dimensionin 
vetëvlerësues të bankave.
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Ndryshime të ndjeshme janë bërë edhe në procesin e parandalimit të 
pastrimit të parave, nëpërmjet rishikimit të kuadrit rregullativ përkatës.

Gjatë vitit 2017, ka vazhduar puna për rishikimin e metodologjisë 
mbikëqyrëse për vlerësimin cilësor të qeverisjes korporative të bankave, 
të funksionimit dhe pavarësisë së komiteteve të tyre, të strukturës së 
kontrollit të brendshëm në vlerësimin e rreziqeve dhe të funksionimit 
të tyre. Në këtë projekt, ne jemi partnerë me Bankën Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim.

Pavarësisht progresit të arritur në reduktimin e kredive me probleme, 
nuk ka munguar vëmendja për përmbushjen e objektivave vjetorë të 
bankave lidhur me ecurinë e kredive me probleme, si dhe hartimin e 
Planeve të Rimëkëmbjes e të Zgjidhjes të kredimarrësve të mëdhenj. Në 
përmbushje të kërkesave tona, bankat raportojnë periodikisht tek Banka 
e Shqipërisë për nivelin e marrëdhënieve të tyre me çdo kredimarrës, si 
dhe pritjet e planet për zhvillimet e ardhshme. Me asistencën e Bankës 
Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar është duke u hartuar një 
kuadër	rregullativ,	i	cili	synon	të	nxisë	bashkëpunimin	dhe	koordinimin	e	
bankave për adresimin e kredimarrësve të përbashkët.

Gra�k 5. Ecuria e tepricës së kredisë me probleme në sistemin bankar

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Vëmendje të veçantë kanë marrë proceset konsoliduese me bashkimin 
e pritshëm të dy bankave në Shqipëri, si dhe planet strategjike për 
ripozicionim në treg në varësi të faktorëve afatshkurtër dhe afatgjatë.
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Paralelisht me punën për përmirësimin e kuadrit rregullator dhe adoptimin 
e standardeve më të mira ndërkombëtare, prioritet i lartë u është dhënë 
edhe ekzaminimeve në vend. Gjatë vitit 2017, janë zhvilluar 14 
ekzaminime të plota dhe të pjesshme të subjekteve banka, jobanka, si 
dhe të shoqërive të kursim-kreditit. Ekzaminimet treguan se sektori bankar 
është përmirësuar në drejtim të cilësisë së politikave të brendshme dhe 
zbatimit të tyre, ngritjes së proceseve të përshtatshme për administrimin 
e rrezikut, zbatimit të kuadrit rregullativ mbikëqyrës. 

Nga ana tjetër, subjektet financiare jobanka vlerësohet se kanë ende 
hapësira për të siguruar efektivitetin, pavarësinë dhe autoritetin e duhur. 
Disa prej shoqërive të kursim-kreditit u ekzaminuan për herë të parë pas 
përfundimit të procesit të konsolidimit dhe shkëputjes nga unionet.

Gjatë vitit 2017, hyri në fuqi ligji “Mbi rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë”. Ky ligj njeh 
Bankën e Shqipërisë si Autoritet të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për 
bankat dhe degët e bankave të huaja që ushtrojnë aktivitetin e tyre në 
vend. Ai përbën një tjetër hap në drejtim të adoptimit të standardeve 
evropiane në kuadrin rregullator të Bankës së Shqipërisë. Përmes 
përmbushjes së funksionit si Autoritet i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, 
Banka e Shqipërisë rrit sigurinë e sistemit bankar.

Në zbatim të kërkesave ligjore, u themelua dhe “Fondi i ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme”, i cili do të mundësojë zbatimin e instrumenteve të 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme. Gjatë këtij viti, hartuam metodologjinë 
për llogaritjen e kontributeve që secila bankë duhet të derdhë, si dhe 
procedurën për kryerjen e pagesës së tyre. Metodologjia e përllogaritjes 
dhe mënyra e administrimit të fondit ishte temë e takimeve informuese me 
bankat dhe Shoqatën Shqiptare të Bankave.

Në gjykimin tonë, politikat e ndjekura dhe masat e ndërmarra i kanë 
shërbyer promovimit të stabilitetit monetar e financiar, duke kontribuuar 
në ruajtjen e ekuilibrave ekonomiko-financiarë të nevojshëm për rritjen e 
qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit.

Në vijim do të ndalem shkurtimisht në punën e bërë nga Banka e 
Shqipërisë në drejtim të mbështetjes dhe promovimit të zhvillimit të 
sistemit të pagesave.
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4. FUNKSIONIMI I SISTEMEVE 
TË SIGURTA DHE EFIKASE TË 
PAGESAVE

Në kuadër të forcimit të mbikëqyrjes 
së sistemeve të pagesave dhe 
instrumenteve të pagesave, Banka e 
Shqipërisë ka punuar për përafrimin 
e bazës rregullatore me parimet 
ndërkombëtare që garantojnë 
sigurinë dhe promovojnë efikasitetin 
e sistemeve të pagesave.

Një punë voluminoze është bërë për 
hartimin e projektligjit për Shërbimet 
e Pagesave, i cili përafron zbatimin 
e Direktivës së Bashkimit Evropian 
për Shërbimet e Pagesave. Zbatimi në praktikë i kësaj direktive pritet 
të kontribuojë ndjeshëm në përmirësimin e sigurisë dhe efikasitetit të 
shërbimeve	 të	 pagesave	 nëpërmjet	 nxitjes	 së	 konkurrencës,	 rritjes	 së	
transparencës dhe përcaktimit të qartë të të drejtave dhe detyrimeve të 
ofruesve dhe përdoruesve të këtyre shërbimeve. Gjithashtu, ai adreson 
rreziqet që mbart zbatimi i risive teknologjike (Fin-Tech) në shërbimet e 
pagesave. Aktualisht, Banka e Shqipërisë është në proces konsultimi 
dhe finalizimi të projektligjit. Miratimi i këtij projektligji përbën një hap 
të rëndësishëm në zbatimin e rekomandimeve të Komisionit Evropian për 
lëvizjen e lirë të kapitalit dhe aderimin në Tregun e Vetëm të Pagesave 
në Euro (SEPA).

Banka e Shqipërisë luan dhe rolin e reformatorit të sistemeve të pagesave. 
Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë ka vijuar punën për konsolidimin 
e bashkëpunimit ndërinstitucional, nëpërmjet funksionimit të Komitetit 
Kombëtar të Sistemit të Pagesave (KKSP), ku mban pozicionin drejtues. 
Nëpërmjet Komitetit, janë iniciuar një sërë projektesh, ku kryesor është ai  
për hartimin dhe zbatimin e projektstrategjisë për reformimin e tregut të 
pagesave me vlerë të vogël, rritjen e përfshirjes financiare dhe vlerësimin 
e tregut të remitancave.

Realizimi me sukses i objektivave kryesorë ligjorë është mbështetur 
nga një sërë funksionesh të tjera të Bankës së Shqipërisë. Më lejoni të 
përmend shkurtimisht përmirësimet e shënuara në këto veprimtari.

“Një punë voluminoze është 
bërë për hartimin e projektligjit 
për Shërbimet e Pagesave, i cili 

përafron zbatimin e Direktivës së 
Bashkimit Evropian për Shërbimet 
e Pagesave. Zbatimi në praktikë i 

kësaj direktive pritet të kontribuojë 
ndjeshëm në përmirësimin e sigurisë 

dhe efikasitetit të shërbimeve 
të pagesave nëpërmjet nxitjes 

së konkurrencës, rritjes së 
transparencës dhe përcaktimit të 

qartë të të drejtave dhe detyrimeve 
të ofruesve dhe përdoruesve të 

këtyre shërbimeve.”
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5. AKTIVITETE TË TJERA TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Në fushën e statistikave, ka vijuar puna për përafrimin metodologjik të 
statistikave me standardet ndërkombëtare dhe harmonizimin e tyre sipas 
acquis communautaire. Konkretisht, janë rishikuar metodologjitë për 
përgatitjen e treguesve të shëndetit financiar, ato të normave të interesit, 
të llogarive financiare, të rezervës ndërkombëtare etj. Për herë të parë u 
miratua Kodi i Praktikave për Statistikat në Bankën e Shqipërisë, i cili siguron 
integritet, cilësi, akses dhe konfidencialitet në përdorimin dhe raportimin 
e statistikave, sipas standardeve ndërkombëtare. Gjithashtu, për herë të 
parë, Banka e Shqipërisë bëri publike politikën dhe kalendarin e rishikimit 
të statistikave, të cilat sigurojnë transparencë të plotë lidhur me rishikimin 
e statistikave të publikuara. Që prej qershorit, Shqipëria zbaton Sistemin 
e Përmirësuar të Shpërndarjes së të Dhënave të Përgjithshme të FMN-së 
(eGDDS), ku një pjesë e statistikave hartohet nga Banka e Shqipërisë.

Lidhur me administrimin e rezervës valutore, janë bërë ndryshime 
rregullative, të cilat synojnë të qartësojnë funksionin e administrimit të 
rezervës valutore, përgjegjësitë e strukturave vendimmarrëse, si dhe 
zgjerojnë gamën e instrumenteve të investimit në përputhje me politikat 
e miratuara. Rezerva valutore në fund të vitit rezultoi rreth 3 miliardë 
euro, e mjaftueshme për të mbuluar 6.7 muaj importe mallrash dhe 
shërbimesh	ose	178%	të	borxhit	të	huaj	afatshkurtër.	Kthimi	nga	investimi	
i saj rezultoi lehtësisht negativ dhe u ndikua tërësisht nga normat e ulëta 
të interesit në monedhën euro në tregjet ndërkombëtare.

Gra�k 6. Ecuria e rezervës valutore në Bankën e Shqipërisë (mln eur)

Në fund të dhjetorit 2017, stoku i rezervës valutore rezultoi 2,994.28 milionë EUR, ku përfshihet edhe ari monetar, në një 
shumë prej 54.88 milionë EUR, ose 1.8% i totalit.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Analizat ekonomike dhe financiare dhe vendimet e Bankës së Shqipërisë 
mbështeten nga një punë e gjerë kërkimore brenda institucionit. Banka e 
Shqipërisë gjykon se investimi në burime njerëzore dhe teknike në kërkim 
është gjithnjë dobiprurës, duke parë dinamikën e shpejtë të ndryshimeve 
strukturore në ekonomi dhe në tregjet financiare. Fokusi kryesor i 
materialeve studimore, gjatë vitit 2017, ka qenë transmetimi i politikës 
monetare, ruajtja e stabilitetit financiar dhe mbikëqyrja bankare, si dhe 
bashkëveprimi midis këtyre objektivave. 

Rezultatet e studimeve janë ndarë me ekspertë vendas dhe të huaj në panele 
shkencore, si dhe janë publikuar në materiale studimore. Gjithashtu, me 
ndihmën e ekspertëve të huaj ka vijuar puna për përmirësimin e modeleve 
makroekonometrike dhe statistikore, mbi të cilat mbështeten projeksionet e 
Bankës së Shqipërisë.

Komunikimi me publikun përbën një hallkë të rëndësishme në aktivitetin 
e Bankës së Shqipërisë, për rritjen e transparencës dhe të besueshmërisë 
së institucionit. Rrugët klasike të komunikimit janë plotësuar edhe me 
platformat	 dixhitale,	 si	 Twitter	 (informacion),	 YouTube	 (video)	 dhe	
Flickr (foto). Banka e Shqipërisë ka vijuar praktikën e organizimit të 
konferencave shkencore dhe forumeve kombëtare e ndërkombëtare, në 
interes të shkëmbimit të opinioneve me partnerët dhe grupe interesi, 
vendas dhe të huaj.

Banka e Shqipërisë mbetet e angazhuar në zgjerimin e kulturës 
financiare të publikut. Kjo, sepse një publik i informuar kupton më mirë 
dhe reagon më drejt ndaj vendimeve të bankës qendrore. Po ashtu, 
një publik i edukuar është në gjendje të administrojë më mirë financat 
e tij personale. Me ngritjen e Muzeut brenda Bankës së Shqipërisë, 
ky angazhim është konkretizuar më tej. Gjatë vitit 2017, aty janë 
organizuar një sërë veprimtarish informuese dhe edukuese, të cilat kanë 
mbledhur akademikë të fushave të ndryshme për të ndarë njohuritë e tyre 
me publikun e gjerë.

Banka e Shqipërisë ka forcuar bashkëpunimin me institucione vendase 
dhe të huaja, nëpërmjet shkëmbimit të informacionit, konsultimit 
dhe projekteve të përbashkëta. Gjatë vitit 2017, u nënshkruan disa 
memorandume bashkëpunimi, me partnerë vendas dhe të huaj.

Element i llogaridhënies së institucionit është edhe ai mbi mirëqeverisjen 
e tij në terma të ecurisë së proceseve të punës, eficiencës së përdorimit 
të burimeve dhe administrimit të rrezikut. Për këtë arsye, më lejoni të 
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përmend dhe përmirësimet kryesore që janë bërë në drejtim të sistemeve 
të kontrollit të brendshëm.

Kontrolli i brendshëm është një veprimtari e pavarur nga administrimi dhe 
kjo pavarësi sigurohet nëpërmjet Inspektorit të Përgjithshëm, të emëruar 
nga Kuvendi.

6. KONTROLLI I BRENDSHËM

Viti 2017 ka qenë periudha e konsolidimit të funksionit të Administrimit 
të Rrezikut Operacional. Qëllimi i Administrimit të Rrezikut Operacional 
është të miradministrojë pasiguritë, si dhe të informojë vendimmarrjen 
mbi rreziqet që mund të pengojnë arritjen e objektivave të Bankës apo 
të kenë ndikime negative financiare dhe/ose reputacionale. Niveli i 
maturitetit të aktivitetit të administrimit të rrezikut operacional i vlerësuar 
nga	 ekspertët	 ndërkombëtarë,	 u	 rrit	 në	 kategorinë	 “i	 menaxhuar”,	
duke kapërcyer nivelin “bazik”. Ky nivel maturiteti tregon që politika e 
administrimit të rrezikut operacional udhëhiqet nga një matricë rreziku 
dhe një strukturë qeverisëse e përcaktuar.

Gjatë	 vitit,	 u	 realizua	 dhe	 zbatimi	 i	 aplikacionit	 për	 menaxhimin	 e	
automatizuar	 të	 auditimeve	 dhe	 të	 procesit	 të	 menaxhimit	 të	 rrezikut	
operacional. Gjatë vitit 2018, pritet që pjesa më e madhe e aktivitetit 
të auditimit të brendshëm të realizohet dhe të dokumentohet në sistemin 
e ri. Automatizimi i vlerësimit të rrezikut për qëllime auditimi mundëson 
planifikimin e auditimeve të bazuara plotësisht në rrezik, sikurse është 
praktika ndërkombëtare.
I nderuar zoti Kryetar, 
Të nderuar zonja dhe zotërinj deputetë,
Në përfundim të fjalës sime, dua t’ju siguroj se Banka e Shqipërisë do të 
vijojë të mbetet e përkushtuar për respektimin e objektivave të saj ligjorë, 
si dhe për zbatimin e detyrave e angazhimeve tona institucionale.

Jam i bindur se ekonomia dhe sistemi financiar shqiptar do të vijojnë të gjejnë 
te Banka e Shqipërisë një partner të besueshëm, profesional dhe transparent.

Ju faleminderit për vëmendjen tuaj!

“Banka e Shqipërisë do të vijojë të mbetet e përkushtuar për respektimin e objektivave të 
saj ligjorë, si dhe për zbatimin e detyrave e angazhimeve tona institucionale. Jam i bindur 
se ekonomia dhe sistemi financiar shqiptar do të vijojnë të gjejnë te Banka e Shqipërisë 

një partner të besueshëm, profesional dhe transparent.”
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO GJATË 
PREZANTIMIT TË RAPORTIT VJETOR TË 

BANKËS SË SHQIPËRISË PËR VITIN 2017 
NË KUVENDIN E SHQIPËRISË

17 maj 2018

I nderuar zoti Kryetar i Kuvendit,
Të nderuar zonja dhe zotërinj Deputetë,

Banka e Shqipërisë e sheh procesin e llogaridhënies si një element 
esencial të aktivitetit të saj. Ky proces plotëson pavarësinë tonë 
institucionale, rrit transparencën dhe besueshmërinë e Bankës së 
Shqipërisë, si dhe përmirëson efektivitetin e politikave tona.

Për këtë arsye, është kënaqësi për mua të prezantoj përpara jush punën 
dhe rezultatet e Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2017.

Dëshiroj ta filloj këtë raportim duke ndarë me ju tre mesazhe të 
rëndësishme, të cilat pasqyrojnë konkluzionet e analizave tona dhe 
kanë qenë lajtmotivi i komunikimit tonë publik gjatë vitit të shkuar.

Së pari, ekonomia dhe sistemi financiar shqiptar kanë shënuar progres 
gjatë vitit 2017. Trendi pozitiv i zhvillimit ilustrohet nga përshpejtimi i 
ritmit të rritjes ekonomike, nga rritja e punësimit dhe rënia e normës së 
papunësisë, si dhe nga përmirësimi i bilanceve financiare të sektorit 
publik dhe privat shqiptar. Ky progres e ka sjellë ekonominë e vendit 
tonë më afër nivelit të saj potencial, si dhe ka forcuar faktorët afatshkurtër 
e afatmesëm të cilët mbështesin rritjen ekonomike.

“Tre mesazhe të rëndësishme, të cilat pasqyrojnë konkluzionet e analizave të Bankës 
së Shqipërisë dhe kanë qenë lajtmotivi i komunikimit tonë publik gjatë vitit të shkuar.
1. ekonomia dhe sistemi financiar shqiptar kanë shënuar progres gjatë vitit 2017;
2. aktiviteti i Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit të shkuar, ka qenë në përputhje me detyrat    
tona ligjore dhe në linjë me Rekomandimet e Kuvendit;
3.	ekonomia	shqiptare	vazhdon	të	përballet	me	sfida	afatmesme	dhe	afatgjata	zhvillimi.”
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Së dyti, aktiviteti i Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit të shkuar, ka qenë 
në përputhje me detyrat tona ligjore dhe në linjë me Rekomandimet e 
Kuvendit. Politika dhe instrumentet tona kanë pasur një ndikim pozitiv, në 
të gjithë fushën e veprimit të aktivitetit tonë:

•	 në	nxitjen	e	 rritjes	ekonomike,	nëpërmjet	ndjekjes	 së	një	politike	
monetare stimuluese;

•	 në	forcimin	e	stabilitetit	financiar,	nëpërmjet	zbatimit	të	një	politike	
mbikëqyrëse dhe rregullatore të kujdesshme e pro-aktive;

•	 në	nxitjen	e	zhvillimit	dhe	rritjen	e	eficiencës	së	sistemit	financiar,	
nëpërmjet mirëmbajtjes dhe zhvillimit të sistemit të pagesave, 
nëpërmjet vëmendjes së vazhdueshme që ushtrojmë ndaj edukimit 
financiar, si dhe nëpërmjet bashkëpunimit dhe iniciativave të 
përbashkëta me agjenci dhe partnerë të tjerë, të brendshëm dhe 
të huaj.

Së treti, dëshiroj të tërheq vëmendjen në faktin se, pavarësisht premisave 
pozitive të zhvillimit, ekonomia shqiptare vazhdon të përballet me 
sfida afatmesme dhe afatgjata zhvillimi. Identifikimi dhe reduktimi 
i vulnerabiliteteve ekonomike e financiare, shmangia e rreziqeve 
potenciale, si dhe vazhdimi i reformave strukturore në interes të 
përshpejtimit të ritmit të rritjes së vendit, janë disa nga sfidat kryesore me 
të cilat përballemi. Detyra jonë si politikëbërës është hartimi dhe zbatimi 
i planeve konsistente dhe konsekuente të veprimit, për të adresuar në 
kohë të gjitha problemet me të cilat përballemi.

Më lejoni të ndalem më gjatë në secilën nga çështjet e mësipërme, duke 
filluar me një pasqyrë të zhvillimeve kryesore ekonomike dhe financiare 
të vitit të shkuar.

1. EKONOMIA DHE SISTEMI FINANCIAR SHQIPTAR GJATË VITIT 2017

Viti që lamë pas ka qenë një vit progresi për ekonominë dhe për sistemin 
financiar shqiptar.

Sipas të dhënave të INSTAT-it, vëllimi i aktivitetit ekonomik u rrit me 3.8% 
gjatë vitit 2017, duke regjistruar një dinamikë pozitive në krahasim me 
normat prej 2.2% dhe 3.4% të rritjes së shënuar gjatë viteve 2015 e 
2016.
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Zgjerimi i aktivitetit ekonomik rezultoi me bazë të gjerë.

Nga këndvështrimi i kërkesës agregate, ai u mbështet nga rritja e 
konsumit, investimeve dhe eksporteve. Rritja ekonomike e vendit ka 
përfituar nga përmirësimi i ambientit të huaj, si dhe është mbështetur nga 
kushtet e favorshme të financimit në vend dhe nga besimi i agjentëve 
ekonomikë.

Gra�k 7. Treguesi i ndjesisë ekonomike dhe struktura e kërkesës së brendshme

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Nga këndvështrimi sektorial, zgjerimi i kërkesës agregate ndihmoi rritjen 
e aktivitetit, kryesisht në sektorin e shërbimeve dhe në degë të caktuara 
të sektorit të industrisë. Një zhvillim i spikatur për vitin 2017 ishte ecuria 
pozitive e sektorit të turizmit, i cili siguroi një impuls pozitiv në rritjen 
ekonomike.

Rritja ekonomike mundësoi krijimin e rreth 79 mijë vendeve të reja të 
punës në sektorin privat jobujqësor. Punësimi total u rrit me 3.3% gjatë 
vitit 2017, i ndikuar në masë të madhe nga rritja e punësimit në sektorin 
e shërbimeve. Paralelisht me rritjen e punësimit, shkalla e papunësisë u 
ul nga 14.2% në fund të vitit 2016, në 13.4% në fund të vitit 2017.

Inflacioni erdhi në rritje gjatë vitit 2017, duke shënuar një nivel 
mesatar prej 2.0%, nga 1.3% një vit më parë. Rritja e inflacionit 
pasqyroi përmirësimin e aktivitetit ekonomik dhe forcimin e presioneve 
të brendshme inflacioniste. Megjithatë, ky tregues vijon të mbetet nën 
objektiv, në reflektim të pranisë së kapaciteteve të pashfrytëzuara në 
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ekonomi, të nivelit të ulët të inflacionit në vendet partnere, si dhe të 
fortësisë së kursit të këmbimit.

Zgjerimi i aktivitetit ekonomik është shoqëruar me përmirësimin e disa prej 
balancave kryesore ekonomike dhe financiare të vendit. Më konkretisht:

•	 deficiti	i	llogarisë	korrente	zbriti	në	6.9%	të	PBB-së	gjatë	vitit	2017,	
nga niveli 7.6% i regjistruar një vit më parë. Përmirësimi i tij reflektoi 
rritjen e aktivitetit turistik dhe të shërbimeve të tjera të biznesit;

•	 treguesit	fiskalë	shënuan	konsolidim,	duke	u	reflektuar	në	një	nivel	
të	ulët	të	deficitit	buxhetor	dhe	në	ruajtjen	e	kontrollit	mbi	borxhin	
publik;

•	 së	fundi,	situata	financiare	e	bizneseve	ka	ardhur	në	përmirësim,	
sikurse ilustrohet nga nivelet e larta të likuiditetit të tyre dhe nga 
rënia progresive e treguesit të kredive me probleme.

Në tregjet financiare, normat e interesit mbetën të ulëta dhe treguesit e 
shëndetit të sistemit bankar erdhën në përmirësim. Sistemi bankar i vendit 
ruajti tregues të mirë likuiditeti dhe përmirësoi treguesit e përfitueshmërisë 
dhe të kapitalizimit. Mjaftueshmëria e kapitalit shënoi 16.6% në fund të 
vitit 2017, duke u rritur me 0.2 pikë përqindje në krahasim me një vit 
më parë. Pesha e aktiveve të sektorit bankar ndaj PBB-së shënoi 92.5% 
në fund të vitit 2017.

Veprimtaria e sektorit bankar ka qenë e qëndrueshme dhe ka sjellë 
reduktimin e rreziqeve ndaj stabilitetit financiar. Në veçanti, rreziku 
i kreditit shënoi ulje të ndjeshme gjatë këtij viti. Raporti i kredive me 
probleme zbriti në 13.2% në fund të vitit, duke shënuar një reduktim 
prej rreth 5 pikësh përqindjeje krahasuar me një vit më parë. Rreziku 
i likuiditetit në veprimtarinë bankare vijon të jetë i ulët, ndërkohë që 
ekspozimi i sektorit bankar ndaj rreziqeve të tregut mbetet i pranishëm 
dhe në monitorim.

Përmirësimi i pozicionit ciklik të vendit dhe sinjalet inkurajuese për 
perspektivën e rritjes ekonomike kanë pasqyruar dhe rezultatet e punës 
së Bankës së Shqipërisë. Më lejoni të ndalem më në detaj.

2. AKTIVITETI I BANKËS SË SHQIPËRISË GJATË VITIT 2017

Aktiviteti i Bankës së Shqipërisë ka qenë dhe mbetet i orientuar drejt 
përmbushjes së misionit dhe detyrave tona ligjore. Në aspektin 
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operacional, ky aktivitet ka pasur si udhërrëfyes Strategjinë Afatmesme 
të Zhvillimit, për periudhën 2016-2018.

Dy drejtime kryesore të aktivitetit tonë kanë qenë, natyrisht, politika 
monetare dhe mbikëqyrja e rregullimi i sektorit bankar.

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë vijoi të ruajë një karakter stimulues 
gjatë vitit 2017, në prani të shfrytëzimit ende jo të plotë të kapaciteteve 
prodhuese dhe të presioneve të dobëta inflacioniste. Stimuli monetar u 
transmetua nëpërmjet ruajtjes së normës bazë të interesit në nivelin e ulët 
historik prej 1.25%, nëpërmjet rritjes së vëllimit dhe kohëzgjatjes mesatare 
të likuiditetit të injektuar në tregun 
ndërbankar, si dhe orientimit të tregut mbi 
kahun e ardhshëm të politikës monetare.

Efektet pozitive të politikës monetare 
janë të prekshme në disa drejtime.
    
- Së pari, në uljen e kostove 
të financimit të konsumit dhe të 
investimeve. Vëllimi i kredisë në lekë 
për sektorin privat u rrit me 7.2% në 
vitin 2017, duke dhënë kontributin 
kryesor në rritjen e kredisë totale.

Gra�k 8. Kredia për sektorin privat sipas monedhës dhe agjentëve ekonomikë 

Burimi: Banka e Shqipërisë
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“Efektet pozitive të politikës 
monetare janë të prekshme në 

disa drejtime:
1. uljen e kostove të financimit të 
konsumit dhe të investimeve;
2. reduktimin e pasigurive të 
agjentëve ekonomikë;
3. zbutjen e presioneve forcuese 
të kursit të këmbimit;
4. forcimin e stabilitetit 
financiar.”
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- Së dyti, në reduktimin e pasigurive të agjentëve ekonomikë, duke i 
nxitur	ata	drejt	konsumit	e	investimit.

- Së treti, në zbutjen e presioneve forcuese të kursit të këmbimit, 
duke ndihmuar përmirësimin e bilancit të shkëmbimeve tregtare 
dhe rritjen e mëtejshme të aktivitetit ekonomik.

- Së katërti, në forcimin e stabilitetit financiar. Ambienti financiar me 
interesa të ulëta ka ndihmuar përmirësimin e bilanceve financiare 
të	kredimarrësve,	nëpërmjet	nxitjes	së	kërkesës	agregate,	lehtësimit	
të	kostos	së	shërbimit	të	borxhit,	si	dhe	inkurajimit	të	ristrukturimit	të	
kredive ekzistuese.

Vlerësimet tona për impaktin e politikës monetare tregojnë se kontributi 
i saj në rritjen ekonomike për vitet 2015, 2016 dhe 2017, është 
përkatësisht rreth 0.2, 0.4 dhe 0.7 pikë përqindjeje.

Gra�k 9. Rritja ekonomike kumulative faktike dhe pa kontributin e politikës monetare (majtas); 
PBB-ja reale kumulative vjetore faktike dhe alternative pa kontributin e politikës monetare 

(djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka vijuar përpjekjet për përmirësimin e 
mekanizmit të transmetimit të politikës monetare. Gjatë vitit 2017, ne 
kemi punuar në tre drejtime kryesore.

    Së pari, në nxitjen e përdorimit të monedhës kombëtare.
Shkalla e lartë e euroizimit ekspozon agjentët privatë dhe sistemin 
financiar ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit, si dhe vështirëson përcjelljen 
e politikës monetare. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë, Ministria 
e Financave dhe Ekonomisë dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, 
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nënshkruan Memorandumin e Bashkëpunimit “Për zgjerimin e përdorimit 
të monedhës kombëtare në sistemin financiar dhe në ekonominë 
shqiptare”. Në këtë Memorandum, palët nënshkruese angazhohen 
të identifikojnë dhe ndërmarrin veprime konkrete në sferat e tyre të 
kompetencës. Brenda këtij kuadri, Banka e Shqipërisë identifikoi një 
paketë masash të cilat, pas konsultimit me industrinë bankare, do të 
hyjnë në fuqi gradualisht gjatë gjysmës së dytë të vitit 2018.

    Së dyti, në rritjen e gatishmërisë së bankave për të zgjeruar kreditimin.
Oreksi i bankave për kreditim vijon të mbetet relativisht i ulët, duke 
pasqyruar efektin e dy faktorëve: (i) politika e reduktimit të ekspozimit 
ndaj vendeve të rajonit, përfshi dhe Shqipërinë, të bankave mëma me 
origjinë nga Eurozona; dhe, (ii) perceptimi i rrezikut të kreditit në vend. Për 
të adresuar këtë problem, Banka e Shqipërisë ka vijuar bashkëpunimin 
me Kolegjin e Autoriteteve Bankare Evropiane, me qëllim shkëmbimin e 
informacionit dhe harmonizimin e politikave mbikëqyrëse. Gjithashtu, 
institucioni ynë ka vijuar zbatimin e masave të planit kombëtar për uljen 
e nivelit të kredive me probleme dhe përmirësimin e ambientit kreditues.
  
   Së treti, në nxitjen e zhvillimit të tregjeve dhe në zgjerimin e gamës 
së instrumenteve financiare.
Gjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë dhe Banka Botërore, kanë eksploruar mundësitë për zhvillimin 
e tregut dytësor të letrave me vlerë të Qeverisë dhe për përmirësimin e 
funksionimit të tregut primar. Ky projekt do t’i shërbejë rritjes së tregtimit 
të letrave me vlerë, rritjes së bazës së investitorëve, dhe administrimit më 
të mirë të likuiditetit.

Në drejtim të stabilitetit financiar, Banka e Shqipërisë ka vijuar punën 
për zbatimin e një politike mbikëqyrëse e rregullatore të kujdesshme dhe 
proaktive.

Gjatë vitit 2017, janë zhvilluar 14 ekzaminime të plota dhe të pjesshme 
të subjekteve banka, jobanka, si dhe të shoqërive të kursim-kreditit. 
Ekzaminimet treguan se sektori bankar është përmirësuar në drejtim të: 
cilësisë së politikave të brendshme dhe zbatimit të tyre, ngritjes së proceseve 
të përshtatshme për administrimin e rrezikut, zbatimit të kuadrit rregullator. 
Nga ana tjetër, subjektet financiare jobanka vlerësohet se kanë ende 
hapësira për të siguruar efektivitetin, pavarësinë dhe autoritetin e duhur. 
Praktika mbikëqyrëse ka shënuar përmirësim në drejtim të metodologjisë 
së kontrollit të bankave, të përafrimit të standardeve me parimet e Bazelit, 
si dhe në drejtim të adoptimit të praktikave më të mira ndërkombëtare.
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Vëmendje të veçantë kanë marrë proceset konsoliduese, si dhe planet 
strategjike të sistemit bankar.

Po ashtu, gjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë:

•	përgatiti	 dhe	 miratoi	 Strategjinë	 e	
Politikës Makroprudenciale, e cila do 
të orientojë përdorimin e instrumenteve 
rregullatore në interes të forcimit të 
stabilitetit financiar të vendit;
•	përgatiti	 kuadrin	 rregullator	
për Vlerësimin e Brendshëm të 
Mjaftueshmërisë së Kapitalit, i 
hartuar në frymën e parimeve 
të Bazelit dhe të direktivave të 
BE-së. Vlerësimi i brendshëm 
i mjaftueshmërisë së kapitalit 
plotëson perspektivën mbikëqyrëse 

me dimensionin vetëvlerësues të bankave;
•	 bëri	ndryshime	të	ndjeshme	në	procesin	e	parandalimit	të	pastrimit	

të parave, nëpërmjet rishikimit të kuadrit rregullator përkatës;
•	 vazhdoi	 punën	 për	 rishikimin	 e	 metodologjisë	 mbikëqyrëse	 të	

vlerësimit të qeverisjes korporative të bankave, të funksionimit 
dhe pavarësisë së komiteteve të tyre, të strukturës së kontrollit të 
brendshëm në vlerësimin e rreziqeve dhe të funksionimit të tyre. Në 
këtë projekt, ne jemi partnerë me Bankën Evropiane për Rindërtim 
dhe Zhvillim.

Pavarësisht progresit të arritur në reduktimin e kredive me probleme, 
nuk ka munguar vëmendja për përmbushjen e objektivave vjetorë të 
bankave, lidhur me ecurinë e kredive me probleme, si dhe hartimin e 
Planeve të Rimëkëmbjes e të Zgjidhjes të kredimarrësve të mëdhenj. Në 
përmbushje të kërkesave tona, bankat raportojnë periodikisht tek Banka 
e Shqipërisë për ecurinë e marrëdhënieve të tyre me çdo kredimarrës, si 
dhe pritjet e planet për zhvillimet e ardhshme. Me asistencën e Bankës 
Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar është duke u hartuar një 
kuadër	rregullator,	i	cili	synon	të	nxisë	bashkëpunimin	dhe	koordinimin	e	
bankave për adresimin e kredimarrësve të përbashkët.

Gjatë vitit 2017, hyri në fuqi ligji “Mbi rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë”. Ky ligj 
njeh Bankën e Shqipërisë si Autoritet i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 

“Banka e Shqipërisë ka qenë e 
vëmendshme dhe ka punuar në drejtim 
të: nxitjes së zhvillimit të sistemit të 

pagesave; përmirësimit të procedurave 
dhe modaliteteve të administrimit të 
rezervës valutore; përmirësimit të 
komunikimit me publikun; thellimit 
të punës kërkimore; zgjerimit dhe 
përmirësimit të statistikave; rritjes 

së kulturës dhe përfshirjes financiare; 
bashkëpunimit me institucione vendase 

dhe të huaja etj.”
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për bankat dhe degët e bankave të huaja që ushtrojnë aktivitetin e 
tyre në vend. Ai përbën një tjetër hap në drejtim të adoptimit të 
standardeve evropiane në kuadrin rregullator të Bankës së Shqipërisë. 
Në zbatim të kërkesave ligjore, u themelua dhe “Fondi i ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme”, i cili do të mundësojë zbatimin e instrumenteve të 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme.

Gra�k 10. “Fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme” dhe plotësimi i tij përmes 
kontributeve vjetore

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Paralelisht me drejtimet e mësipërme të punës, Banka e Shqipërisë ka 
qenë	e	vëmendshme	dhe	ka	punuar	në	drejtim	 të:	nxitjes	 së	zhvillimit	
të sistemit të pagesave; përmirësimit të procedurave dhe modaliteteve 
të administrimit të rezervës valutore; përmirësimit të komunikimit me 
publikun; thellimit të punës kërkimore; zgjerimit dhe përmirësimit të 
statistikave; rritjes së kulturës dhe përfshirjes financiare; bashkëpunimit 
me institucione vendase dhe të huaja etj.

Gjej me vend të theksoj se Banka e Shqipërisë ka pasur në vëmendje 
jo vetëm realizimin e objektivave ligjorë, por edhe forcimin e qeverisjes 
së saj institucionale. Në këtë kontekst, gjatë vitit 2017, u përditësua 
Strategjia Afatmesme e Zhvillimit të Bankës së Shqipërisë, si dhe u hartua 
dhe	u	miratua	buxheti	afatmesëm	 i	 saj.	 Për	 herë	 të	parë,	 shpenzimet	
kapitale	 dhe	 projektet	 e	 përfshira	 në	 buxhet	 u	 miratuan	 paraprakisht	
në Komitetin e Shpenzimeve Kapitale. Gjithashtu, gjatë vitit të shkuar 
ka vijuar punën Komiteti i Auditit, i cili ushtron një funksion monitorues 
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të pavarur nga administrimi i Bankës së Shqipërisë. Së fundi, gjatë vitit 
2017, Këshilli Mbikëqyrës miratoi për herë të parë nivelin e tolerancës 
ndaj rrezikut operacional në Bankën e Shqipërisë, çka do të ndihmojë 
administrimin eficient të rrezikut, nëpërmjet identifikimit e trajtimit të 
hershëm të tij, në përputhje me procedurat e paracaktuara.

Në tërësi, politikat e ndjekura dhe masat e ndërmarra nga Banka e 
Shqipërisë i kanë shërbyer promovimit të stabilitetit monetar e financiar, 
duke kontribuuar në ruajtjen e ekuilibrave ekonomiko-financiarë të 
nevojshëm për rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit.

I nderuar zoti Kryetar i Kuvendit,
Të nderuar zonja dhe zotërinj Deputetë,

Sikundër e thashë në fillim të fjalës sime, perspektiva e zhvillimit të 
vendit mbetet pozitive. Megjithatë, ne përballemi dhe do të vazhdojmë 
të përballemi me sfida, të cilat duhen adresuar me kurajë, vizion dhe 
vendosmëri.

Me lejoni të parashtroj, në mbyllje të këtij prezantimi, vizionin e Bankës 
së Shqipërisë mbi të ardhmen e ekonomisë dhe të sistemit financiar 
shqiptar, si dhe mbi politikat e duhura të zhvillimit.

3. PERSPEKTIVA DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT TË VENDIT

Përmirësimi	ciklik	i	ekonomisë	shqiptare,	i	nxitur	nga	kushtet	e	favorshme	
të financimit, nga gjallërimi i mëtejshëm i aktivitetit ekonomik botëror, 
si dhe nga forcimi i besimit në ekonomi, pritet të vazhdojë edhe gjatë 
horizontit afatmesëm të dy–tre viteve të ardhshme. Rritja e kërkesës 
agregate	do	të	nxitë	një	rritje	të	mëtejshme	të	punësimit	dhe	një	rritje	më	
të shpejtë të pagave. Shfrytëzimi më i plotë i kapaciteteve prodhuese 
do të mundësojë kthimin e inflacionit në objektiv brenda horizontit 
kohor afatmesëm, dhe do të ndihmojë në përmirësimin e ekuilibrave të 
përgjithshëm ekonomikë dhe financiarë.

Përmbushja e këtij skenari mbetet e kushtëzuar nga mungesa e 
goditjeve, të brendshme apo të jashtme, mbi ekonominë apo sistemin 
financiar shqiptar. Gjithashtu, ajo kërkon vazhdimin e kursit stimulues të 
politikës monetare dhe ruajtjen e kursit konsolidues të politikës fiskale. 
Bashkërendimi i këtyre politikave është jetik për sigurimin e një rritjeje 



- 35 -

KAPITULLI I - Prezantime në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave

të qëndrueshme dhe për forcimin e stabilitetit makroekonomik të vendit. 
Nga njëra anë, ai ruan një kah rezultant stimulues të politikave kryesore 
ekonomike dhe, nga ana tjetër, adreson dobësitë e ndryshme.

Duke parë përtej horizontit afatmesëm, Banka e Shqipërisë vlerëson 
se ka ende mjaft punë për të bërë, në drejtim të forcimit të ritmit të 
rritjes ekonomike dhe rritjes së rezistencës së ekonomisë shqiptare ndaj 
goditjeve. Politika monetare stimuluese ofron një ndihmë në këtë drejtim, 
por ajo nuk mund të zëvendësojë reformat e nevojshme strukturore, të 
nevojshme për përmirësimin e funksionimit tërësor të ekonomisë shqiptare.

Në gjykimin tonë, këto reforma strukturore duhet të adresojnë disa 
çështje kyçe.

    Përmirësimin e mëtejshëm të klimës së biznesit, nëpërmjet: vijimit 
të masave për uljen e informalitetit dhe promovimin e konkurrencës 
së ndershme; përmirësimit dhe harmonizimit të gjithanshëm të kuadrit 
ligjor dhe të procesit të zbatimit të ligjit; si dhe uljes së burokracisë 
dhe përmirësimit të funksionimit të administratës publike. Përmirësimi i 
klimës së biznesit është esencial për tërheqjen e investimeve të huaja 
dhe	nxitjen	e	investimeve	vendase.

Zgjerimin e tregjeve për produktet shqiptare, nëpërmjet: promovimit 
të	 markës	 së	 produkteve	 shqiptare;	 nxitjes	 së	 integrimit	 rajonal;	 dhe	
përshpejtimit të procesit të integrimit evropian.
    
Rritjen e eficiencës të ekonomisë shqiptare, nëpërmjet: investimeve të 
mëtejshme në infrastrukturë, arsim dhe shëndetësi; inkurajimit të rritjes 
së shkallës së pjesëmarrjes në forcat e punës; si dhe përmirësimit të 
standardeve të administrimit të biznesit. Rritja e eficiencës së ekonomisë 
nënkupton norma më të larta rritjeje ekonomike dhe standarde më të 
larta mirëqenieje për shoqërinë shqiptare.

Rritjen e fleksibilitetit dhe rezistencës së ekonomisë shqiptare, nëpërmjet: 
inkurajimit të procesit të ristrukturimit të ndërmarrjeve; përmirësimit 
të mëtejshëm të arkitekturës së mbikëqyrjes dhe rregullimit të sistemit 
financiar;	si	dhe	rritjes	së	kujdesit	ndaj	treguesve	të	borxhit	publik	dhe	
privat. Një ekonomi më rezistente dhe elastike përballon më lehtë 
goditjet dhe riorientohet më shpejt ndaj oportuniteteve të zhvillimit.
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Zgjerimin dhe diversifikimin e mëtejshëm të tregjeve financiare, duke 
punuar paralelisht për rritjen e kursimeve në ekonominë shqiptare, për 
zhvillimin e studiuar të segmenteve të tjera të tregut financiar, si dhe për 
prezantimin e kujdesshëm të produkteve të reja dhe instrumenteve të reja 
financiare. Zhvillimi dhe diversifikimi i tregjeve financiare përmirëson 
aksesin në financë, duke rritur bazën e sipërmarrësve potencialë dhe 
duke mundësuar një administrim më të mirë të financave personale. 
Gjithashtu, ai përmirëson strukturën e financimit të ekonomisë shqiptare 
dhe i hap rrugë zhvillimit të vendit, në një të ardhme jo të largët ku, 

potencialisht, roli i bankave dhe i 
industrisë bankare do të jetë më i 
reduktuar. 

Banka e Shqipërisë gjykon se procesi i 
integrimit evropian duhet të jetë ankora 
orientuese e gjithë politikave të zhvillimit 
të vendit. Ndjekja e këtij objektivi kërkon 
bashkëpunimin dhe energjitë e të gjithë 
aktorëve të përfshirë në proces, duke 
nënkuptuar dhe vullnetin e tyre për 
të përballuar kostot e politikave dhe 
reformave të nevojshme për integrimin e 
vendit.

I nderuar zoti Kryetar i Kuvendit,
Të nderuar zonja dhe zotërinj Deputetë,

Në përfundim të fjalës sime, dua t’ju siguroj se Banka e Shqipërisë do të 
vijojë të mbetet e përkushtuar për respektimin e objektivave të saj ligjorë, 
si dhe për zbatimin e detyrave e angazhimeve të saj institucionale.

Ju faleminderit për vëmendjen!

“Banka e Shqipërisë gjykon se 
procesi i integrimit evropian duhet 
të jetë ankora orientuese e gjithë 
politikave të zhvillimit të vendit. 
Ndjekja e këtij objektivi kërkon 
bashkëpunimin dhe energjitë e 
të gjithë aktorëve të përfshirë 

në proces, duke nënkuptuar dhe 
vullnetin e tyre për të përballuar 

kostot e politikave dhe reformave 
të nevojshme për integrimin e 

vendit.”
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO, NË 
SEANCËN DËGJIMORE TË KOMISIONIT 

PARLAMENTAR TË EKONOMISË DHE 
FINANCAVE MBI PROJEKTBUXHETIN 2019

-19 nëntor 2018 -

I nderuar zoti Kryetar i Komisionit,
Të nderuar zonja dhe zotërinj Deputetë,

Më lejoni, në radhë të parë, t’ju falënderoj për ftesën dhe mundësinë 
që më keni dhënë për të paraqitur para jush opinionin e Bankës së 
Shqipërisë	mbi	Projektbuxhetin	e	vitit	të	ardhshëm.

Si gjithnjë, e gjej me vend të theksoj se hartimi dhe miratimi i këtij 
dokumenti është një nga momentet më të rëndësishme në jetën ekonomike 
të vendit. Për këtë arsye, kemi mirëpritur gjithnjë debatin e shëndoshë 
dhe profesional mbi objektivat, politikat, instrumentet dhe projeksionet, 
të	cilat	përcaktojnë	në	tërësinë	e	tyre	një	Projektbuxhet.

Në respekt të mandatit institucional të Bankës së Shqipërisë, opinioni 
ynë do të përqendrohet në diskutimin e ndërlidhjes midis ecurisë së 
ekonomisë dhe politikës fiskale, sikundër shtjellohet në Projekt. Më tej, 
do t’ju parashtroj gjykimin tonë mbi ndikimin e strategjisë së huamarrjes 
dhe	 të	 administrimit	 të	 borxhit	 publik	 në	 tregun	 financiar	 shqiptar.	
Së treti, dëshiroj të bëj një analizë të përgjithshme të treguesve të 
qëndrueshmërisë së financave publike të vendit, dhe në mbyllje do t’ju 
paraqes disa sugjerime të Bankës së Shqipërisë për të ardhmen.

Të nderuar zonja e zotërinj deputetë,

Si	detajim	financiar	 i	politikave	qeverisëse,	buxheti	 i	 shtetit	 nuk	duhet	
thjesht e vetëm të bazohet në realitetin ekonomik dhe financiar të 
vendit, por ai duhet parë dhe si një instrument për përmirësimin e tij. 
Për këtë arsye, më lejoni ta filloj opinionin tim me vlerësimin e Bankës 
së Shqipërisë për zhvillimet ekonomike dhe financiare të vendit, si dhe 
politikat e duhura për mbështetjen e tyre.
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1. POLITIKA FISKALE DHE PROJEKTBUXHETI I VITIT 2019

Sikundër e kemi theksuar dhe në komunikimet tona publike, Banka e 
Shqipërisë gjykon se ekonomia shqiptare ndodhet në një trajektore 
pozitive zhvillimi.

Ritmi i rritjes ekonomike është përshpejtuar gjatë tre tremujorëve të parë 
të vitit aktual, pjesërisht edhe si rezultat i situatës së favorshme hidrike; 
punësimi është rritur dhe norma e papunësisë ka rënë, ndërsa bilancet 
financiare të familjeve, bizneseve dhe sektorit bankar, shfaqen në 
përmirësim. Po kështu, treguesit kryesorë të balancave makroekonomike 
janë përmirësuar:

•	 inflacioni	mesatar	i	është	afruar	më	tej	objektivit	gjatë	vitit	2018,	
pavarësisht ndikimit negativ që ka pasur forcimi i shpejtë i kursit të 
këmbimit;

•	 deficiti	i	llogarisë	korrente	ka	ardhur	në	rënie,	kryesisht	si	pasojë	e	
rritjes së eksporteve shqiptare;

   

Gra�k 11.  Llogaria korrente dhe ukset �nanciare neto (shuma rrëshqitëse e katër tremujorëve).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
Shënim: Flukset �nanciare neto paraqiten sipas parimit të drejtimit të investimit.
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•	 treguesi	 i	 kredive	me	probleme	 ka	 zbritur	 në	 nivelin	12.9%,	 në	
reflektim të përmirësimit të bilanceve të sektorit real, por edhe të 
masave të marra për adresimin e këtij problemi; dhe, së fundi,



- 39 -

KAPITULLI I - Prezantime në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave

•	 raportimet	 fiskale	 tregojnë	 se	 deficiti	 buxhetor	 mbetet	 në	 nivele	
historikisht	të	ulëta	dhe	se	borxhi	publik	ka	ardhur	në	rënie.

Të gjithë treguesit e mësipërm sugjerojnë se pozicioni ciklik i ekonomisë 
shqiptare është në përmirësim. Me fjalë të tjera, ekonomia është duke 
lëvizur gradualisht drejt ekuilibrit.

Banka e Shqipërisë vlerëson se premisat e rritjes ekonomike mbeten 
pozitive. Burimet e rritjes ekonomike paraqiten solide dhe të 
diversifikuara, si në terma të kërkesës agregate, ashtu dhe në terma 
të sektorëve prodhues. Paralelisht me të, ambienti i jashtëm mbetet 
përgjithësisht i favorshëm, ndonëse pasiguritë dhe rreziqet në të janë 
ende të pranishme dhe jo tërësisht të papërfillshme.

Megjithatë, trendi pozitiv i zhvillimeve nuk 
do të ishte i mundur pa një miks korrekt 
politikash ekonomike, të formuar nga 
kombinimi i politikës monetare stimuluese 
me politikën fiskale konsoliduese. Nga njëra 
anë, stimuli monetar ka mundësuar uljen e 
normave	të	interesit,	nxitjen	e	kreditimit	dhe	
lehtësimin	e	kostove	të	shërbimit	të	borxhit,	
duke	 nxitur	 zgjerimin	 e	 kërkesës	 agregate	
dhe duke mbështetur rritjen ekonomike 
dhe rritjen e punësimit. Nga ana tjetër, 
konsolidimi fiskal ka mundësuar uljen e primeve të rrezikut dhe të kostos 
së huamarrjes, si për sektorin publik dhe për atë privat, si dhe ka zgjeruar 
hapësirat për përballimin e goditjeve potenciale në të ardhmen.

Në opinionin tonë, konsolidimi fiskal duhet të vijojë të jetë ankora 
kryesore e hartimit të politikës fiskale dhe udhërrëfyesi kryesor i zbatimit 
të	Buxhetit	edhe	në	të	ardhmen.

Banka	e	Shqipërisë	konstaton	se	Projektbuxheti	i	paraqitur	e	përmbush	
këtë	mision.	Më	konkretisht,	ky	buxhet	parashikon:

•	 uljen	e	mëtejshme	të	deficitit	buxhetor	në	nivelin	1.9%	të	PBB-së,	
kundrejt nivelit 2% të pritur për vitin 2018;

•	 ruajtjen	e	suficitit	të	balancës	primare,	i	parashikuar	të	qëndrojë	në	
nivelin 0.5% të PBB-së edhe gjatë vitit 2019;

•	 uljen	e	borxhit	publik	në	nivelin	65.5%	të	PBB-së,	kundrejt	nivelit	
69.1% të pritur për vitin 2018.

“Në opinionin tonë, 
konsolidimi fiskal duhet 
të vijojë të jetë ankora 
kryesore e hartimit të 
politikës fiskale dhe 

udhërrëfyesi kryesor i 
zbatimit të Buxhetit edhe 

në të ardhmen.”
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Gjithashtu,	Banka	e	Shqipërisë	vlerëson	se	Projektbuxheti	 i	 vitit	2019	
mbështetet në projeksione ekonomike dhe fiskale të pranueshme. Në 
veçanti, niveli i parashikuar i të ardhurave gjendet në kahun e sipërm 
të parashikimeve tona, i ndikuar dhe nga projeksioni i përmirësimit të 
procesit të mbledhjes së të ardhurave, por diferencat në projeksione 
duken	të	vogla	dhe	me	ndikime	jomateriale	në	Buxhet.

Bazuar	 në	 sa	 më	 sipër,	 ne	 vlerësojmë	 se	 Projektbuxheti	 i	 vitit	 2019	
ruan tendencën e konsolidimit fiskal, duke mbetur i harmonizuar me 
kahun dhe intensitetin e stimulit monetar dhe duke kontribuuar në uljen e 
primeve të rrezikut dhe të kostove të financimit në ekonomi.

Duke dalë përtej aspektit stabilizues të politikës fiskale dhe duke e parë 
Projektbuxhetin	 dhe	 paketën	 shoqëruese	 fiskale	 në	 këndvështrimin	 e	
zhvillimit afatgjatë të vendit, Banka e Shqipërisë konstaton sa më poshtë:
    
	 	 Projektbuxheti	 i	 vitit	 2019	 parashikon	 investime	 publike	 në	 nivelin	
5.1% të PBB-së. E parë në prizmin e zhvillimit afatgjatë të vendit, si 
dhe të nevojave të mëdha që kemi për zhvillimin dhe përmirësimin e 
infrastrukturës, Banka e Shqipërisë e konsideron ruajtjen e nivelit të lartë 
të	investimeve	publike	një	element	të	rëndësishëm	të	çdo	Projektbuxheti.
    
		Paketa	fiskale	që	shoqëron	Projektbuxhetin,	nuk	parashikon	ndryshime	
rrënjësore në sistemin tatimor. Në përgjithësi, qëndrueshmëria e sistemit 
tatimor është një zhvillim i mirëpritur nga investitorët vendas dhe të huaj. 
Në veçanti, Banka e Shqipërisë konstaton se reduktimi i propozuar i 
taksës mbi dividendin, nga niveli 15% në nivelin 8%, krijon premisa për 
uljen e kostos së financimit me kapital për bizneset shqiptare. Ky reduktim 
i	shërben	potencialisht	nxitjes	së	investimeve	vendase	dhe	të	huaja,	si	
dhe ndihmon në përmirësimin e strukturës dhe rritjen e qëndrueshmërisë 
së bilancit të bizneseve, duke rritur peshën e financimit me kapital dhe 
duke ulur peshën e financimit me fonde të marra hua.

    
	 	 Projektbuxheti	 i	 vitit	 2019	 synon	 vijimin	 e	
luftës ndaj informalitetit. Banka e Shqipërisë ka 
mbështetur dhe mbështet çdo nismë që promovon 
konkurrencën e ndershme në ekonomi. Këto 
nisma nuk sjellin vetëm shëndoshjen e bilancit 
të sektorit publik, por prezantojnë dhe stimujt e 
duhur për rritjen e eficiencës në sektorin privat 
dhe sigurojnë një shpërndarje më të mirë të 
burimeve në ekonomi.

“Projektbuxheti i vitit 
2019 synon vijimin e 

luftës ndaj informalitetit. 
Banka e Shqipërisë ka 

mbështetur dhe mbështet 
çdo nismë, që promovon 
konkurrencën e ndershme 

në ekonomi.”
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Më lejoni tani të kaloj te zhvillimet e tregjeve financiare dhe ndërthurja e 
tyre	me	nivelin	dhe	strategjinë	e	financimit	të	borxhit	publik.

2. TREGJET FINANCIARE, DEFICITI BUXHETOR DHE BORXHI PUBLIK

Projektbuxheti	 i	 vitit	 2019	 parashikon	 një	 deficit	 buxhetor	 prej	 32.9	
miliardë lekësh ose 1.9% e PBB-së. Ky deficit parashikohet të financohet 
në masën 25.7 miliardë lekë (ose 1.5% të PBB-së) nga fondet e siguruara 
gjatë vitit 2018 dhe në masën 22.9 miliardë lekë (ose 1.3% të PBB-
së)	nga	financimi	 i	brendshëm.	Në	 të	kundërt,	niveli	 i	borxhit	 të	huaj	
parashikohet të ulet në masën 15.7 miliardë lekë (ose 0.9% të PBB-së).

Në vijim të objektivave të dyfishtë që duhet të ketë strategjia e 
huamarrjes	dhe	e	administrimit	të	borxhit	–	uljen	e	kostos	së	financimit	
dhe	minimizimin	e	 rrezikut	 të	 likuiditetit	dhe	 luhatshmërisë	së	borxhit	–	
Banka e Shqipërisë vlerëson se ky plan financimi është i arsyeshëm.

Në vijim të politikës sonë monetare lehtësuese, por edhe në mbështetje 
të procesit të konsolidimit fiskal, tregu financiar shqiptar paraqitet 
i qetë, me norma të ulëta interesi, me tregues të mirë likuiditeti. Në 
veçanti, sektori bankar shfaqet likuid, i mirëkapitalizuar dhe me tregues 
përfitueshmërie në përmirësim.

Strategjia e huamarrjes duhet të vazhdojë të orientohet drejt rritjes së 
kohëzgjatjes	mesatare	 të	borxhit,	 çka	 redukton	 rrezikun	e	 rifinancimit,	
dhe në uljen e peshës së instrumenteve me kosto të luhatshme, çka ul 
luhatjet	 dhe	 rrit	 parashikueshmërinë	 e	 flukseve	 të	 shërbimit	 të	 borxhit	
publik. Paralelisht me të, në afatin e mesëm dhe të gjatë, administrimi i 
borxhit	publik	duhet	të	fokusohet	më	shumë	në:

•	 diversifikimin	 e	 bazës	 së	 investitorëve,	 duke	 rritur	 vëmendjen	
ndaj zgjerimit të tregut të brendshëm, nëpërmjet përmirësimit të 
funksionimit të tregut sekondar të letrave me vlerë;

•	 kufizimin	e	huamarrjes	 në	 valutë	 të	 huaj,	 e	 cila	–	në	një	 regjim	
të lirë të kursit të këmbimit, si ai që aplikohet në Shqipëri – është 
premisë	për	luhatje	të	larta,	si	në	nivelin	e	borxhit	dhe	në	nivelin	e	
kostos	së	shërbimit	të	borxhit;

•	 fuqizimin	e	strukturave	dhe	përmirësimin	e	strategjive	të	administrimit	
të	borxhit,	duke	nënkuptuar	një	analizë	më	të	integruar	të	kostove	
dhe përfitimeve të strategjive të ndryshme të administrimit;
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Nevoja për përmirësimin e strukturave dhe strategjive të administrimit 
të	borxhit	publik	bëhet	edhe	më	emergjente	po	të	marrim	parasysh	dy	
trende të rëndësishme:

	 Së	pari,	 tendenca	e	 rritjes	 së	peshës	së	borxhit	 të	financuar	me	
kushte	tregu	ndaj	peshës	së	borxhit	të	marrë	me	terma	koncesionarë,	
e	ekspozon	gjithnjë	e	më	shumë	nivelin	dhe	strukturën	e	borxhit,	si	
dhe shëndetin e financave publike shqiptare, ndaj vëmendjes së 
tregjeve financiare ndërkombëtare.

    
	 Së	dyti,	financimi	i	borxhit	gjatë	viteve	të	fundit	ka	përfituar	nga	një	

ambient tejet i favorshëm, në terma të normave të ulëta të interesit, 
si në tregun e brendshëm dhe në atë të huaj financiar. Përmirësimi i 
vazhdueshëm i ekonomisë evropiane dhe asaj shqiptare nënkupton 
që këto norma interesi do të vijnë drejt rritjes, në linjë dhe me 
komunikimet respektive të bankave qendrore.

Të nderuar deputetë, seksioni në vazhdim do të përmbledhë opinionin e 
Bankës së Shqipërisë mbi qëndrueshmërinë afatgjatë të financave publike. 

3. QËNDRUESHMËRIA AFATGJATË E FINANCAVE PUBLIKE

Ligji	 organik	 i	 Buxhetit	 parashikon	 klauzola	 specifike,	 të	 cilat	 synojnë	
të disiplinojnë politikën fiskale në drejtim të eficiencës së përdorimit të 
fondeve dhe të ruajtjes e forcimit të shëndetit afatgjatë të financave 
publike.

Banka e Shqipërisë konstaton se këto klauzola janë përmbushur. 
Projeksionet e prodhimit kombëtar bruto janë, në terma nominalë, brenda 
projeksioneve të fundit të disponueshme të FMN-së. Po ashtu, trajektorja 
e	borxhit	publik	është	në	rënie,	investimet	publike	janë	ndjeshëm	më	të	
larta	se	vlera	e	deficitit	buxhetor	dhe	projekti	parashikon	kontigjenca	për	
përballimin e luhatjeve të dëmshme të kursit të këmbimit dhe të normave 
të interesit.

Projektbuxheti	i	vitit	2019	shoqërohet	dhe	me	tabelën	e	projeksioneve	
afatmesme të financave publike. Kjo tabelë sugjeron vazhdimin e 
konsolidimit fiskal, edhe në horizontin afatmesëm.

Në këtë prizëm, Banka e Shqipërisë konstaton se deficiti i skemave të 
sigurimeve shoqërore, sigurimeve shëndetësore dhe sigurimeve të tjera 
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sociale, është rreth 4.6% e PBB-së, ose 2.6 
herë më i lartë se deficiti i përgjithshëm 
buxhetor.	 E	 parë	 më	 në	 detaje,	 deficiti	
i skemës së sigurimeve shoqërore, apo 
ndryshe skema e pensioneve, pritet të jetë 
rreth 1.5% e PBB-së, brenda parashikimeve 
të bëra në reformën e këtij sistemi dhe 
në një trajektore rënëse. Nga ana tjetër, 
deficiti i skemave të tjera paraqitet më 
i qëndrueshëm. Përtej kundërciklikalitetit 
që kanë elemente të ndryshme të këtyre 
skemave, Banka e Shqipërisë gjykon se 
duhen parë hapësirat për reduktimin e 
mëtejshëm të deficitit të tyre strukturor.

Së	 fundi,	 Projektbuxheti	 i	 vitit	 2019	 paraqet	 një	 risi,	 në	 drejtim	 të	
vlerësimit	eksplicit	të	rreziqeve	të	mundshme	ndaj	realizimit	të	buxhetit.	
Banka e Shqipërisë e mirëpret këtë risi, dhe inkurajon që ajo të jetë 
pjesë	integrale	e	planeve	të	buxheteve	vjetore	dhe	afatmesme.

Në lidhje me këta skenarë rreziku, Banka e Shqipërisë ka komentet e 
mëposhtme.

  Së pari, vlerësimi i ndikimit të goditjeve të mundshme negative, në 
ekonomi apo në të ardhurat publike, duhet të shoqërohet me identifikimin 
e masave që duhen marrë në drejtim të reduktimit të shpenzimeve, për 
respektimin	e	vlerës	së	deficitit	buxhetor.

  Së dyti, vlerësimi i rrezikut që vjen nga programet e partneritetit 
publik-privat, apo ndryshe PPP-të, sugjeron se shmangiet nga kërkesat 
e ligjit për pagesat vjetore të PPP-ve deri në nivelin 5% të të ardhurave 
tatimore të vitit paraardhës, do të përballohen nëpërmjet rritjes së 
të ardhurave. Banka e Shqipërisë gjykon se, përtej këtij mekanizmi 
rregullues në funksion të respektimit të tavanit ligjor, rritja e mundshme 
e	 deficitit	 buxhetor	 duhet	 të	 shmanget	 nëpërmjet	 reduktimit	 të	
shpenzimeve	buxhetore.	Për	më	tepër,	ky	reduktim	duhet	të	targetojë	–	
në	maksimumin	e	mundshëm	–	sektorët	buxhetorë,	të	cilët	i	prodhojnë	
këto shmangie.

Sanksionimi	 i	 këtij	 parimi	 i	 shërben	 ruajtjes	 së	 balancave	 buxhetore,	
ruajtjes së balancave në shpërndarjen ndërsektoriale të fondeve dhe 
disiplinimit të kontraktimit të këtyre programeve. Gjithashtu, Banka e 

“Projektbuxheti i vitit 
2019 paraqet një risi, 
në drejtim të vlerësimit 
eksplicit të rreziqeve të 

mundshme ndaj realizimit 
të buxhetit. Banka e 
Shqipërisë e mirëpret 

këtë risi, dhe inkurajon që 
ajo të jetë pjesë integrale 
e planeve të buxheteve 

vjetore dhe afatmesme.”
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Shqipërisë sugjeron nevojën e zbatimit të standardeve më të mira në 
fushën	e	kontabilizimit	të	ndikimit	të	tyre	në	treguesit	e	borxhit.

Në vijim të fjalës sime, po vazhdoj me disa sugjerime të tjera të Bankës 
së Shqipërisë.

4. DISA SUGJERIME MBI RRITJEN E EFEKTIVITETIT DHE TË 
QËNDRUESHMËRISË SË FINANCAVE PUBLIKE

Mbi ritmin e konsolidimit fiskal në afatin e mesëm

Përmirësimi i pozicionit ciklik të vendit, apo – me fjalë të tjera – shfrytëzimi 
më i plotë i kapaciteteve prodhuese të ekonomisë, lehtëson barrën e 
konsolidimit fiskal. Banka e Shqipërisë sugjeron që, në përputhje me 
shkallën dhe ritmin e përmirësimit të ekonomisë, të merret në konsideratë 
mundësia e shpejtimit të ritmit të konsolidimit fiskal në afatin e mesëm. 
Ky përshpejtim do të shërbente për të akomoduar rritjen e pritur të kostos 
së	shërbimit	të	borxhit	në	afatin	e	mesëm,	si	dhe	do	të	rriste	hapësirat	
për përballimin e goditjeve të mundshme negative në afatin e mesëm e 
të gjatë.

Mbi sistemin tatimor

Banka e Shqipërisë vlerëson se, përpos stabilitetit të regjimit tatimor, një 
tipar tjetër i dëshirueshëm i politikës së taksave është dhe thjeshtimi i 
sistemit, në drejtim të reduktimit të përjashtimeve tatimore. Me përjashtim 
të rastit të mbrojtjes së shtresave në nevojë, një sistem i thjeshtë tatimor 
lehtëson barrën e administrimit të sistemit tatimor dhe tenton të përmirësojë 
eficiencën e shpërndarjes së burimeve në ekonomi.

Mbi pasurimin e mëtejshëm të rregullit fiskal

Përfshirja e klauzolave të përgjegjshmërisë fiskale në Ligjin Organik të 
Buxhetit	 ishte	një	hap	i	madh	përpara	në	drejtim	të	sanksionimit	 ligjor	
të qëndrueshmërisë fiskale. Megjithatë, duke përfituar nga koha dhe 
eksperienca e akumuluar, Banka e Shqipërisë do të sugjeronte pasurimin 
e Ligjit me klauzolat e mëposhtme:

•	 identifikimin	e	një	shpejtësie	të	dëshiruar	të	konsolidimit	fiskal	gjatë	
harkut	 të	 një	 viti	 buxhetor,	 për	 të	 orientuar	më	mirë	procesin	 në	
terma afatmesëm e afatgjatë;
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•	 përfshirjen	e	tavaneve	mbi	vlerën	e	përgjithshme	të	kontraktuar	të	
PPP-ve. Banka e Shqipërisë vlerëson se përfshirja e tavaneve mbi 
vlerën e përgjithshme të kontraktuar të PPP-ve në Ligjin Organik të 
Buxhetit	do	të	ishte	një	element	plotësues	i	kufizimit	të	parashikuar	
në këtë ligj mbi kufijtë maksimalë të lejuar për alokimin e fondeve 
për	 shërbimin	 e	 PPP-ve	 në	 një	 vit	 buxhetor.	Gjithashtu,	 ai	 do	 të	
ankoronte në baza më të qëndrueshme, detyrimet potenciale që i 
vijnë	buxhetit	nga	PPP-të.

Mbi ritmin e realizimit të shpenzimeve buxhetore gjatë vitit

Ritmi	 i	 realizimit	 të	 shpenzimeve	 buxhetore	 gjatë	 vitit	 vazhdon	 të	
shfaqë një përqendrim të theksuar në tremujorin e katërt. Ky fenomen, i 
përsëritur dhe i diktuar në masën më të madhe nga ritmi jo i njëtrajtshëm 
i realizimit të investimeve publike, krijon luhatje të panevojshme gjatë 
vitit në treguesit e likuiditetit dhe të normave të interesit në tregun e 
brendshëm financiar. Gjithashtu, ai tenton të vështirësojë kontrollin e 
shpenzimeve	dhe	të	respektimit	të	limiteve	të	buxhetit,	si	dhe	të	reduktojë	
efektivitetin e tyre.

Mbi administrimin e Programeve të Partneritetit Publik-Privat

Në plotësim të komenteve të mëparshme mbi këto programe, gjej me 
vend të theksoj dhe një herë nevojën për: përmirësimin e vazhdueshëm 
të kapaciteteve profesionale të njësive që administrojnë vlerësimin, 
kontraktimin dhe monitorimin e këtyre projekteve, sidomos sa i takon 
anës ligjore dhe financiare të tyre. Gjithashtu, PPP-të e kontraktuara në 
lëmin e investimeve publike duhet të jenë konform programit strategjik 
afatmesëm e afatgjatë të investimeve, sikundër janë identifikuar në 
programet e zhvillimit të vendit.

Ju faleminderit për vëmendjen!
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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, Guvernatori i shpjegon 
publikut	në	prani	të	medias	në	një	konferencë	për	shtyp	vendimin	e	marrë	nga	

Këshilli Mbikëqyrës mbi qëndrimin e politikës monetare dhe analizën e përdorur në 
mbështetje	të	këtij	vendimi.	Në	fund	të	konferencës,	Guvernatori	i	përgjigjet	dhe	

pyetjeve	të	ngritura	nga	gazetarët	pjesëmarrës	në	konferencë.

KAPITULLI II 
KONFERENCA PËR SHTYP 
PËR VENDIMMARRJEN E 
POLITIKËS MONETARE

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 7 shkurt 2018

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 28 mars 2018

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 2 maj 2018

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 6 qershor 2018

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 4 korrik 2018

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 1 gusht 2018

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 3 tetor 2018

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 24 dhjetor 2018
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË 
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË
INTERESIT NË NIVELIN 1.25% DHE 

MIRATON PAKETËN E DEEUROIZIMIT
-7 shkurt 2018-

Në mbledhjen e sotme, Këshilli Mbikëqyrës mori në shqyrtim dhe 
miratoi Raportin Tremujor të politikës monetare. Bazuar në analizat 
dhe parashikimet e paraqitura në të, ne rivlerësuam dhe një herë 
përshtatshmërinë e qëndrimit të politikës monetare.

Njoftimi për shtyp në vijim do t’ju prezantojë me përfundimet kryesore të 
Këshillit Mbikëqyrës.

Informacioni i ri i marrë në analizë ka rezultuar përgjithësisht në linjë 
me pritjet tona. Po ashtu, parashikimet mbi zhvillimet ekonomike dhe 
monetare në të ardhmen kanë mbetur përgjithësisht të pandryshuara.

Këshilli Mbikëqyrës konstatoi se rikuperimi progresiv i aktivitetit ekonomik 
është ndihmuar dhe do të vijojë të ndihmohet, ndër të tjera, nga kursi 
akomodues i politikës sonë monetare. Nisur nga sa më sipër, Këshilli 
Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës monetare është i 
përshtatshëm.

Inflacioni shënoi një rritje të lehtë në tremujorin e katërt të vitit 2017, duke 
ilustruar natyrën afatshkurtër të goditjeve të ofertës të cilat sollën rënien 
e tij gjatë tremujorit paraardhës. Rritja e inflacionit total erdhi kryesisht si 
pasojë e rritjes së inflacionit të kategorive të lidhura me strehimin.

-  Inflacioni shënoi një rritje të lehtë në tremujorin e katërt të vitit 2017
-  Politika monetare ka luajtur një rol të rëndësishëm në trendin rritës të ekonomisë dhe   
			në	forcimin	e	presioneve	të	brendshme	inflacioniste
-		Politika	monetare	do	të	jetë	stimuluese	gjatë	horizontit	afatmesëm	
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Gra�k 12. Ecuria e in�acionit

Burimi: Banka e Shqipërisë, INSTAT.
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Megjithëse në rritje, inflacioni në vend vijon të mbetet i ulët dhe nën 
objektivin 3% të Bankës së Shqipërisë. Në aspektin makroekonomik, kjo 
ecuri pasqyron stadin e zhvillimit ciklik të ekonomisë sonë dhe nivelet e 
ulëta të inflacionit të importuar.

Ndonëse në rritje, kërkesa agregate mbetet ende e pamjaftueshme për të 
shfrytëzuar në mënyrë të plotë kapacitetet prodhuese, sikundër ilustrohet 
nga fakti se norma e papunësisë mbetet mbi nivelin e saj natyral dhe 
se bizneset raportojnë një shfrytëzim ende jo të plotë të kapaciteteve. 
Ky fenomen pengon rritjen e pagave, të kostove të prodhimit dhe të 
marzheve të fitimit, në linjë me objektivin tonë për inflacionin.

Paralelisht me të, vendet partnere tregtare kryesore vijojnë të 
karakterizohen nga nivele të ulëta inflacioni. Mbiçmimi i kursit të 
këmbimit gjatë tremujorëve të fundit ka frenuar më tej përcjelljen e tyre 
në ekonominë vendase.

Analiza e treguesve makroekonomikë sugjeron se ekonomia shqiptare 
ka vijuar të rritet në gjysmën e dytë të vitit 2017, ndonëse me ritme më 
të ngadalta se në gjashtëmujorin e parë. Sipas të dhënave të INSTAT-it, 
prodhimi i brendshëm bruto u rrit me 3.55% në tremujorin e tretë, duke 
shënuar ngadalësim kundrejt normës mesatare të rritjes prej 3.9% të 
gjashtëmujorit të parë.
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Në këndvështrimin sektorial, rritja ekonomike vijon të mbështetet nga 
zgjerimi i aktivitetit të sektorit të shërbimeve, ndërkohë që ngadalësimi 
i saj pasqyron ngadalësimin e aktivitetit në sektorin e ndërtimit dhe për 
degë të caktuara në atë të industrisë. Nga këndvështrimi i kërkesës 
agregate, rritja ekonomike u mbështet në masën më të madhe nga 
zgjerimi i konsumit privat, ndërkohë që ngadalësimi i saj pasqyroi 
ngadalësimin e investimeve dhe kontributin negativ të tregtisë me jashtë. 
Të dhënat e tërthorta të disponuara sugjerojnë një ecuri të ngjashme 
ekonomike edhe gjatë tremujorit të katërt.

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka luajtur një rol të rëndësishëm 
mbështetës në trendin rritës të ekonomisë dhe në forcimin e presioneve 
të brendshme inflacioniste. Niveli i ulët i normës bazë të interesit, 
orientimi i tregjeve mbi ecurinë e ardhshme të politikës monetare, si 
dhe injektimi i vazhdueshëm i likuiditetit në tregun ndërbankar, kanë ulur 
kostot	e	financimit	të	sektorit	privat,	duke	nxitur	rritjen	e	konsumit	dhe	të	
investimeve. Paralelisht me të, normat e ulëta të interesit kanë lehtësuar 
kostot	 e	 shërbimit	 të	 borxhit,	 duke	 përmirësuar	 shëndetin	 e	 bilanceve	
financiare të sektorit privat, si dhe kanë tentuar të frenojnë presionet 
mbiçmuese mbi kursin e këmbimit.

Gra�k 13. Normat e interesit të instrumenteve kryesore �nanciare në lekë

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tregjet financiare janë shfaqur përgjithësisht të qeta gjatë gjysmës së 
dytë të vitit. Normat e interesit të depozitave dhe të kredive në lekë 
mbeten pranë niveleve të ulëta historike, ndërkohë që luhatjet e yield-eve 
të letrave me vlerë të qeverisë nuk janë transmetuar në segmente të tjera 
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të tregut financiar. Nga ana tjetër, kursi i këmbimit rezultoi relativisht i 
qëndrueshëm gjatë tremujorit të katërt, por mbiçmimi i tij erdhi në rënie 
krahasuar me nivelet e larta të regjistruara në tremujorin e tretë.

Përkundrejt kësaj tabloje pozitive, ecuria e kreditimit vazhdon të mbetet 
e zbehtë. I pastruar për efektin e kursit të këmbimit, portofoli i kredisë për 
sektorin privat regjistroi një rritje mesatare vjetore prej 5% në tremujorin e 
katërt. Sikundër e kemi bërë prezent dhe më parë, zgjerimi i kredisë totale 
vijon të mbështetet në masën më të madhe nga zgjerimi i kredisë në lekë. 
Portofoli i kësaj të fundit shënoi një rritje mesatare vjetore prej 7.9% në 
tremujorin e katërt, ndërkohë që kreditimi në valutë u rrit me 2.4%.

Analizat tona sugjerojnë se ecuria e ngadaltë e kredisë pasqyron efektin 
e njëkohshëm të kërkesës së ulët dhe të kushteve të shtrënguara të ofertës. 
Rritja e qëndrueshme e kreditimit do të kërkojë përmirësimin e kërkesës 
dhe ofertës. Në këtë kontekst, ndërkohë që projeksionet tona sugjerojnë 
një rritje të kërkesës në horizontin afatmesëm, Banka e Shqipërisë tërheq 
vëmendjen në faktin se sektori bankar duhet të jetë më proaktiv në 
politikat e veta të kreditimit.

Shëndeti financiar i bankave është në përmirësim të vazhdueshëm. Kjo 
ecuri dëshmohet nga gjendja e qëndrueshme e likuiditetit, nga ecuria 
pozitive e treguesve të përfitueshmërisë, si dhe nga reduktimi progresiv i 
kredive me probleme. Raporti i këtyre të fundit ndaj kredive totale zbriti në 
nivelin 13.2% në muajin dhjetor, në pasqyrim të përmirësimit të aktivitetit 
ekonomik, të efektit të masave të marra për reduktimin e tyre, si dhe të 
përpjekjeve të vazhdueshme të bankave e bizneseve për pastrimin dhe 
ristrukturimin e bilanceve të tyre. Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë 
gjykon se ka hapësirë të mëtejshme për faktorizimin e reduktimit të rrezikut 
të kredisë në lehtësimin e politikave të kreditimit nga bankat.

Projeksionet tona për të ardhmen sugjerojnë një vazhdimësi të trendeve 
pozitive të zhvillimit.

Ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet gjatë horizontit afatmesëm, 
e ndihmuar nga përmirësimi i ambientit të huaj dhe nga kushtet e 
favorshme të financimit në vend. Këta faktorë do të amortizojnë një 
pjesë të efektit të goditjeve specifike në sektorë të caktuar si dhe të 
reduktimit të stimulit fiskal gjatë vitit 2018. Rritja e mëtejshme e kërkesës 
agregate dhe shfrytëzimi më i plotë i kapaciteteve prodhuese pritet të 
krijojnë parakushtet e nevojshme për kthimin e inflacionit në objektiv rreth 
mesit të vitit 2019.
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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%; dhe,

•	 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:
   
 - së pari, rikonfirmon se intensiteti i stimulit monetar nuk do të zbutet para 
tremujorit të katërt të vitit 2018. Edhe më tej, politika monetare pritet të 
vazhdojë të mbetet në kahun stimulues gjatë gjithë horizontit afatmesëm, 
për të siguruar konvergimin e qëndrueshëm të inflacionit në objektiv;
   
 - së dyti, konstaton se balanca e rreziqeve mbi parashikimet tona vijon 
të mbetet më e zhvendosur në kahun e poshtëm;
   
 - së treti, rithekson se «përtej dimensionit ciklik», përshpejtimi i mëtejshëm 
i ritmit të rritjes ekonomike kërkon vazhdimin rigoroz të reformave 
strukturore. Këto reforma duhet të kontribuojnë në rritjen e eficiencës, në 
zgjerimin e potencialit prodhues të vendit, dhe në rritjen e rezistencës së 
ekonomisë ndaj goditjeve të mundshme.

Të nderuar përfaqësues të medias,

Duke përfituar nga mundësia e këtij komunikimi publik, më lejoni t’ju 
prezantoj dhe një vendim të rëndësishëm, të marrë në mbledhjen e 
sotme nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, dhe që ka të bëjë 
me nismën tonë për promovimin e përdorimit të monedhës kombëtare 
në transaksionet ekonomike dhe financiare në vend. Kjo nismë, e njohur 
edhe si paketa e deeuorizimit, është përcaktuar tashmë si një synim 
mbarëkombëtar, përmes nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit 
në prill të vitit të kaluar. Ky memorandum formalizon dakordësinë për 
përpjekje të përbashkëta dhe të koordinuara, në nivel kombëtar, midis 
tre institucioneve: Bankës së Shqipërisë, Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë, dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

Përpara se të vijoj me detajimin e masave konkrete, më lejoni të them dy 
fjalë mbi motivin e kësaj nisme.



- 54 -

KAPITULLI II - Konferenca për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare

Banka e Shqipërisë vlerëson se procesi 
i deeuroizimit është i nevojshëm dhe 
dobiprurës në afatin e gjatë, si për 
përmirësimin e efektivitetit të politikave 
ekonomike dhe financiare, ashtu edhe për 
uljen e rreziqeve të stabilitetit financiar.

Studimet dhe analizat tona evidentojnë se 
përdorimi i valutave të huaja në sferën e 
aktivitetit të brendshëm ekonomik financiar 
është në një shkallë relativisht të lartë. Ky 
fenomen lidhet si me përdorimin e lartë të 
valutave në transaksionet tregtare, ashtu 

edhe me përdorimin e lartë të tyre si mjet kursimi, në formën e depozitave 
bankare, apo edhe si mjet financimi, në trajtën e kredimarrjes në valutë.

Që në fillim, dëshiroj ta qartësoj publikun 
se Banka e Shqipërisë nuk synon uljen 
në zero të përdorimit të valutave në 
veprimtarinë financiare, por uljen e 
euroizimit në nivele të pranueshme për 
ekonomi me strukturë dhe madhësi të 
ngjashme. Ajo që ne duam të reduktojmë, 
të zbutim apo të minimizojmë, është 
prania e pozicioneve të hapura valutore 
dhe marrja përsipër e rrezikut të kursit të 
këmbimit, direkt apo indirekt, në mënyrë 
të pastudiuar apo të pambrojtur, nga 
konsumatori, nga biznesi dhe nga agjentët e tregut financiar.

Nisur nga sa më sipër, si dhe duke synuar të konkretizojmë angazhimin 
tonë institucional, Këshilli Mbikëqyrës mori në shqyrtim dhe miratoi një 
paketë	 vendimesh	në	mbështetje	 të	nxitjes	 së	përdorimit	 të	monedhës	
kombëtare. Në këtë kuadër, u miratuan:

1) së pari, dokumenti i Politikës “Mbi zgjerimin e përdorimit të monedhës 
kombëtare në veprimtarinë e sektorit bankar dhe të institucioneve 
financiare jobankare që rregullohen e mbikëqyren nga Banka e 
Shqipërisë». Dokumenti përcakton mënyrën se si Banka e Shqipërisë do 
të kontribuojë në këtë proces (i njohur ndryshe si deeuroizim) dhe si do 
të vlerësojë ndikimin e këtij kontributi;

“Banka e Shqipërisë nuk 
synon uljen në zero të 

përdorimit të valutave në 
veprimtarinë financiare, 
por uljen e euroizimit në 
nivele të pranueshme për 
ekonomi me strukturë dhe 

madhësi të ngjashme.”

“Banka e Shqipërisë 
vlerëson se procesi i 
deeuroizimit është i 

nevojshëm dhe dobiprurës 
në afatin e gjatë, si 
për përmirësimin e 

efektivitetit të politikave 
ekonomike dhe financiare, 

ashtu edhe për uljen e 
rreziqeve të stabilitetit 

financiar.”
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2) së dyti, disa ndryshime rregullative, të cilat finalizojnë punën e 
zhvilluar gjatë vitit të kaluar për identifikimin, vlerësimin dhe konsultimin 
me industrinë bankare, të disa masave që mbështesin zgjerimin e 
përdorimit të monedhës kombëtare në veprimtarinë e sektorit bankar. 
Këto ndryshime rregullative synojnë ta bëjnë më të kushtueshme (pra, 
më pak të preferuar) veprimtarinë në valutë të sektorit bankar dhe të 
forcojnë mekanizmat e ndërgjegjësimit të huamarrësve (veçanërisht të 
atyre individë dhe të pambrojtur nga rreziku i kursit të këmbimit) për 
rreziqet që shoqërojnë huamarrjen në valutë. Këto ndryshime, hyjnë në 
fuqi brenda gjashtëmujorit të parë të këtij viti.

Në mbyllje, më lejoni të theksoj se ky proces kërkon një angazhim 
afatgjatë, ndaj këto masa mund të plotësohen me të tjera në të 
ardhmen. Në çdo rast, Banka e Shqipërisë do të veprojë gradualisht 
dhe në konsultim me industrinë bankare. Që të jetë efektiv, procesi duhet 
të jetë gjithëpërfshirës, ndaj Banka e Shqipërisë do të harmonizojë 
maksimalisht veprimet e saj me autoritetet e tjera që mbikëqyrin sistemin 
dhe tregjet financiare në vend, si edhe do të konsultohet vazhdimisht me 
institucionet relevante evropiane.

“Politika monetare pritet të vazhdojë të mbetet në kahun stimulues gjatë gjithë 
horizontit afatmesëm, për të siguruar konvergimin e qëndrueshëm të inflacionit në 

objektiv.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË 
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË

INTERESIT NË NIVELIN 1.25% 
-28 mars 2018-

Informacioni i ri ekonomik e financiar, i marrë në analizë në Raportin e 
Ndërmjetëm të politikës monetare, rezultoi në përputhje me pritjet tona. 
Vëllimi i aktivitetit ekonomik dhe inflacioni kanë vijuar të rriten në tremujorin 
e parë të vitit 2018, ndërkohë që tregjet financiare janë karakterizuar 
nga norma të ulëta interesi dhe nga prime të kontrolluara rreziku.

Po ashtu, përditësimi i parashikimeve nuk ndryshoi pritjet tona për 
të ardhmen. Ekonomia shqiptare pritet të rritet më tej në horizontin 
afatmesëm. Përmirësimi i pozicionit ciklik, i pasqyruar në një shfrytëzim 
gjithnjë e më të plotë të kapaciteteve prodhuese, pritet të shtojë presionet 
e brendshme inflacioniste dhe të mundësojë kthimin e inflacionit në 
objektiv gjatë vitit 2019.

Gra�k 14. Tregues të gjendjes ciklike të ekonomisë*

*   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 për secilin prej sektorëve 

të vrojtimit të besimit të biznesit. Më pas, hendeqet e sektorëve janë peshuar me peshat e tyre si në treguesin e ndjesisë ekonomike, 
dhe së fundmi 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.
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-  Inflacioni shënoi një rritje të lehtë gjatë tremujorit të parë të vitit.
-  Ecuria pozitive e ekonomisë është mbështetur nga politika jonë monetare stimuluese.
-  Politika monetare do të vazhdojë të mbetet në kahun stimulues gjatë gjithë horizontit 
			afatmesëm,	për	të	siguruar	kthimin	e	qëndrueshëm	të	inflacionit	në	objektiv.
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Duke gjykuar mbi sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi i 
politikës	monetare	mbetet	i	përshtatshëm,	për	nxitjen	e	rritjes	ekonomike	
dhe për kthimin e qëndrueshëm të inflacionit në nivelin 3%.

Në vijim do të shpjegoj më në detaje vlerësimin tonë.

Inflacioni shënoi një rritje të lehtë gjatë tremujorit të parë të vitit, duke 
regjistruar vlerat 1.7% dhe 2.1%, respektivisht në muajt janar e shkurt 
2018. Kjo rritje reflektoi kryesisht çmimet më të larta të ushqimeve, të 
ujit dhe të qirasë.

Megjithatë, inflacioni vijon të mbetet nën objektiv. Në terma 
makroekonomikë, kjo ecuri pasqyron efektin e kombinuar të tre faktorëve:
•	 së	pari,	shfrytëzimi	ende	jo	i	plotë	i	kapaciteteve	prodhuese	bën	

që rritja e pagave dhe e kostove të prodhimit të mos jetë ende në 
linjë me objektivin tonë të inflacionit;

•	 së	 dyti,	 presionet	 e	 huaja	 për	 rritjen	 e	 çmimeve	 paraqiten	 të	
dobëta, të ndikuara nga niveli i ulët i inflacionit në vendet partnere 
tregtare dhe nga mbiçmimi i kursit të këmbimit të lekut;

•	 së	 treti,	 pritjet	 e	agjentëve	ekonomikë	për	 inflacionin	 janë	ende	
poshtë objektivit tonë.

Në gjykimin tonë, efekti frenues i këtyre faktorëve do të reduktohet 
gradualisht në horizontin afatmesëm.

Gra�k 15. Pritjet in�acioniste të bizneseve dhe të konsumatorëve (majtas) dhe të agjentëve 
�nanciarë (djathtas), ndryshime vjetore në përqindje

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.
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Informacioni i ri i marrë në analizë sugjeron se rritja ekonomike e tremujorit 
të parë është mbështetur nga zgjerimi i konsumit privat, nga vazhdimi 
i trendit rritës të investimeve, si dhe nga shpejtimi i ritmit të realizimit të 
shpenzimeve	buxhetore.	Nga	ana	tjetër,	deficiti	i	shkëmbimeve	tregtare	
në mallra u shfaq i luhatshëm: ai u zgjerua në muajin janar dhe u 
ngushtua në muajin shkurt.

Zgjerimi i kërkesës agregate vazhdon të shoqërohet me rritje të punësimit dhe 
rënie të papunësisë, sikundër dëshmohet nga të dhënat e tregut të punës për 
tremujorin e katërt. Megjithatë, rritja e pagave mbetet ende e zbehtë.

Ecuria pozitive e ekonomisë është mbështetur nga politika jonë monetare 
stimuluese, nga përmirësimi i besimit në ekonomi, dhe nga zgjerimi i 
kërkesës së huaj për mallra e shërbime shqiptare. Gjithashtu, ajo është 
favorizuar nga reduktimi i huamarrjes publike, çka ka ulur primet e rrezikut 
dhe ka lehtësuar përcjelljen e politikës monetare në tregjet financiare.

Normat e ulëta të interesit kanë mbështetur rritjen e konsumit dhe të 
investimeve	private,	nëpërmjet	nxitjes	së	kreditimit	dhe	nëpërmjet	uljes	
së	kostos	së	shërbimit	të	borxhit	ekzistues.	I	pastruar	për	efektin	e	kursit	
të këmbimit, portofoli i kredisë totale regjistroi një rritje mesatare vjetore 
prej 5.8% në muajt janar e shkurt. Ky zgjerim vijon të mbështetet në 
masën më të madhe nga rritja e kredisë në lekë, portofoli i së cilës 
shënoi një rritje mesatare vjetore prej 7.2% gjatë periudhës në fjalë, 
ndërkohë që portofoli i kredisë në valutë u rrit me 4.7%.

Paralelisht me të, politika monetare lehtësuese ka ndihmuar gjithashtu 
reduktimin	 e	 kredive	me	probleme,	 nëpërmjet	 nxitjes	 së	 kërkesës	 dhe	
nëpërmjet inkurajimit të ristrukturimit të kredive. Ky tregues vijoi të 
qëndrojë në nivele të ngjashme me fundin e vitit 2017.

Banka e Shqipërisë vlerëson se kthimi gradual i ekonomisë në potencial 
dhe shfrytëzimi më i plotë i kapaciteteve prodhuese, do të shoqërohen 
me një rritje më të shpejtë të pagave dhe të kostove të prodhimit, duke 
forcuar presionet e brendshme inflacioniste. Po ashtu, inflacioni në tregjet 
e huaja pritet të rritet ndërsa mbiçmimi i kursit të këmbimit pritet të zbehet, 
duke mundësuar një transmetim më të plotë të presioneve të huaja në 
tregjet e brendshme. Së fundi, pritjet për inflacionin parashikohet të 
rriten, duke ndjekur ecurinë faktike të këtij treguesi.

Në përputhje me këto vlerësime, inflacioni vjetor pritet të luhatet rreth nivelit 
2.2% për vitin 2018 dhe të kthehet në objektivin tonë brenda vitit 2019.
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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, përkatësisht në nivelet 0.25 dhe 
2.25%.

Megjithatë, Këshilli Mbikëqyrës gjykon se balanca e rreziqeve vazhdon 
të mbetet e zhvendosur në kahun e poshtëm. Në veçanti, rikuperimi 
i ekonomisë evropiane mbetet subjekt rreziqesh e pasigurish, ndërsa 
oferta për kredi bankare vijon të mbetet e shtrënguar. Sa i takon kësaj 
të fundit, Këshilli Mbikëqyrës konstaton se reduktimi progresiv i rrezikut 
të kredisë duhet të shoqërohet me politika më realiste kreditimi nga 
sektori bankar, çka do të krijonte premisa për plotësimin e nevojave për 
financim të ekonomisë, të cilat pritet të vijnë në rritje në të ardhmen.

Duke reflektuar mbi informacionin e disponuar, parashikimet sipas 
skenarit bazë dhe rreziqet që i shoqërojnë ato, Këshilli Mbikëqyrës 
rikonfirmon se:

•	 intensiteti	i	stimulit	monetar	nuk	do	të	zbutet	para	tremujorit	të	katërt	
të vitit 2018;

•	 edhe	më	tej,	politika	monetare	do	të	vazhdojë	të	mbetet	në	kahun	
stimulues gjatë gjithë horizontit afatmesëm, për të siguruar kthimin 
e qëndrueshëm të inflacionit në objektiv.

Në mbyllje, Këshilli Mbikëqyrës gjykon se momenti pozitiv i ciklit 
ekonomik duhet të përdoret  me qëllim intensifikimin e reformave 
strukturore,	të	cilat	duhet	të	nxitin	më	tej	ritmin	e	rritjes	ekonomike	dhe	të	
përmirësojnë rezistencën e saj ndaj goditjeve. Në veçanti, këto reforma 
duhet të synojnë përmirësimin e klimës së biznesit, rritjen e eficiencës 
dhe të konkurrueshmërisë, si dhe zgjerimin e potencialit prodhues të 
vendit.

“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% 
-2 maj 2018-

Në mbledhjen e sotme, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin Tremujor të Politikës Monetare. 
Pasi u njoh me analizën e zhvillimeve ekonomike e monetare, Këshilli 
Mbikëqyrës diskutoi mbi ecurinë e pritur të tyre në të ardhmen. Në 
përfundim, Këshilli Mbikëqyrës konstatoi se qëndrimi aktual i politikës 
monetare mbetet i përshtatshëm dhe vendosi të mbajë të pandryshuar 
normën bazë të interesit.

Më lejoni të ndalem më në detaje në pasqyrimin e konkluzioneve tona 
dhe në shpjegimin e vendimit të politikës monetare.

Informacioni i ri i marrë në analizë në këtë raport sugjeron se ekonomia 
shqiptare vijon të ruajë një trend pozitiv zhvillimi. Aktiviteti ekonomik 
vazhdon të zgjerohet, inflacioni ka ardhur në rritje, ndërsa kushtet 
monetare e financiare mbeten përgjithësisht të përshtatshme për 
përmbushjen e objektivit tonë të inflacionit, brenda një horizonti kohor 
afatmesëm.

Inflacioni shënoi një normë mesatare prej 1.9% në tremujorin e parë 
të vitit 2018, duke regjistruar një rritje të lehtë nga vlera e tremujorit 
paraardhës. Rritja e inflacionit pasqyroi kryesisht çmimet më të larta të 
qirave, ndërkohë që çmimet e ushqimeve vijuan të mbeten të luhatshme 
dhe inflacioni i artikujve të tjerë të shportës relativisht i ulët dhe i 
qëndrueshëm.

Në një këndvështrim më të gjerë, rritja e inflacionit u favorizua nga 
zgjerimi i kërkesës agregate dhe i presioneve të brendshme inflacioniste, 

- Ekonomia shqiptare vijon të ruajë një trend pozitiv zhvillimi.
- Kushtet monetare e financiare janë përgjithësisht të përshtatshme për përmbushjen e 
  objektivit të inflacionit.
- Qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm.
- Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme të reagojë, nëpërmjet instrumenteve në 
 dispozicion dhe në përputhje me regjimin e politikës monetare.



- 62 -

KAPITULLI II - Konferenca për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare

por vijoi të frenohet nga nivelet e ulëta të inflacionit në vendet partnere 
dhe nga forcimi i mbiçmimit të kursit të këmbimit.

Sipas të dhënave të INSTAT-it, ekonomia shqiptare u rrit me 3.4% në 
tremujorin e fundit të vitit të shkuar. Të dhënat e tërthorta të disponuara 
sugjerojnë se një ritëm i ngjashëm rritjeje është ruajtur edhe në tremujorin 
e parë të vitit aktual.

Gra�k 16. Produkti i brendshëm bruto nga ana e prodhimit dhe treguesit e besimit

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. 
*Të dhënat janë gjysmë përfundimtare. **Një vlerësim i parë.
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Zgjerimi i aktivitetit ekonomik është mbështetur, në masën më të madhe, 
nga rritja e shpenzimeve konsumatore dhe e investimeve private. Në të 
kundërt, stimuli fiskal është reduktuar gjatë kësaj periudhe, ndërsa deficiti 
i shkëmbimeve tregtare me jashtë është zgjeruar. Zgjerimi i kërkesës 
agregate është pasqyruar kryesisht në rritjen e sektorit të shërbimeve dhe 
të degëve të caktuara të sektorit të industrisë.

Në terma makroekonomikë, rritja është ndihmuar nga besimi i 
përmirësuar i sektorit privat, nga rritja e kërkesës së huaj dhe nivelet e 
larta të investimeve të huaja direkte, si dhe nga kushtet e favorshme të 
financimit në vend.

Zgjerimi i aktivitetit ekonomik ka sjellë një shfrytëzim më të mirë të 
kapaciteteve prodhuese. Ai është pasqyruar në rritjen e mëtejshme 
të punësimit, në rënien e normës së papunësisë dhe në përmirësimin 
e bilanceve financiare të bizneseve shqiptare. Megjithatë, aktiviteti 
ekonomik në vend vijon të mbetet nën nivelin e tij potencial, çka frenon 
rritjen e pagave dhe të kostove të prodhimit.
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Politika monetare stimuluese e Bankës së Shqipërisë ka qenë dhe mbetet 
një faktor i rëndësishëm mbështetës për zhvillimin e vendit. Në përgjigje 
të kësaj politike, tregjet financiare vijojnë të karakterizohen nga nivele të 
ulëta të normave të interesit, nga një gjendje e mirë likuiditeti dhe nga 
prime të reduktuara rreziku.

Sektori bankar vazhdon të regjistrojë nivele të përshtatshme dhe në 
përmirësim të treguesve të cilësisë së aktiveve, të likuiditetit, të rentabilitetit 
dhe të kapitalizimit. Kredia për ekonominë u rrit mesatarisht me 3.3% 
gjatë tremujorit të parë të vitit, e ushqyer në masën më të madhe nga 
rritja me 7% e portofolit të kredisë në lekë. Banka e Shqipërisë konstaton 
se rritja e pritur e nevojave për financim duhet të shoqërohet me politika 
më realiste dhe fleksible kreditimi nga sektori bankar, në mënyrë që të 
mos kushtëzojë dinamikat e zhvillimit në të ardhmen.

Një zhvillim i spikatur i tregjeve financiare ka qenë dhe trendi forcues i 
kursit të këmbimit.

Gra�k 17. Ecuria e kursit të këmbimit në tregun vendas

Burimi: Banka e Shqipërisë, Banka Qendrore Evropiane.
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Në lidhje me këtë fenomen dhe në përputhje me qëndrimet tona të 
mëparshme, Banka e Shqipërisë konstaton se trendi afatmesëm i 
forcimit të kursit të këmbimit, i nisur prej gjashtëmujorit të dytë të vitit 
2015, pasqyron veprimin e faktorëve fondamentalë. Këta faktorë janë 
materializuar në rritje të ofertës së valutës, si pasojë e përmirësimit të 
deficitit të llogarisë korrente, e niveleve të larta të investimeve të huaja 
direkte dhe e uljes së primeve të rrezikut në tregun e brendshëm financiar.
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Nga ana tjetër, forcimi relativisht i shpejtë i kursit të këmbimit gjatë dy 
muajve të fundit ka pasqyruar veprimin e faktorëve specifikë të tregut 
valutor. Kjo ecuri nuk pasqyron efektet direkte dhe as objektivat e 
strategjisë	sonë	për	nxitjen	e	përdorimit	 të	monedhës	kombëtare.	Si	e	
tillë, ajo pritet dhe vlerësohet të jetë afatshkurtër.

Në përputhje me trendet e konstatuara dhe me konkluzionet tona mbi 
faktorët përcaktues të zhvillimit, përditësimi i parashikimeve afatmesme 
rikonfirmoi pritjet tona të mëparshme. Ekonomia shqiptare pritet të vijojë të 
rritet	në	horizontin	afatmesëm,	e	nxitur	nga	kushtet	stimuluese	të	financimit	
dhe nga përmirësimi i pritur i ambientit të huaj. Shfrytëzimi në rritje i 
kapaciteteve prodhuese do të krijojë premisa për forcimin e presioneve 
të brendshme inflacioniste, duke i sjellë ato në linjë me objektivin tonë të 
inflacionit. Forcimi i këtyre presioneve pritet të jetë i mjaftueshëm për të 
kompensuar forcimin e shpejtë dhe të përkohshëm të kursit të këmbimit.

Në përputhje me këto vlerësime, Banka e Shqipërisë pret një stabilizim 
të inflacionit në normat aktuale gjatë vitit 2018 dhe një rritje graduale 
të tij në vitin 2019. Projeksionet tona tregojnë se inflacioni do të kthehet 
në objektiv brenda vitit të ardhshëm.

Duke gjykuar mbi sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës vendosi:
•	 të	mbajë	të	pandryshuar	normën	bazë	të	interesit,	në	nivelin	1.25%;
•	 të	mbajë	 të	pandryshuara	normat	e	 interesit	 të	depozitës	dhe	 të	

kredisë njëditore, respektivisht në nivelet 0.25% dhe 2.25%.

Krahasuar me vlerësimet tona të mëparshme, Këshilli Mbikëqyrës 
gjykon se përmbushja e objektivit të inflacionit do të kërkojë një politikë 
monetare më akomoduese në afatin e mesëm. Në bazë të informacionit 
aktual të disponuar, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se intensiteti i stimulit 
monetar nuk do të ulet përpara tremujorit të dytë të vitit 2019.

Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë konstatoi se balanca e 
rreziqeve mbi inflacionin është zhvendosur më tej në kahun e poshtëm. Në këto 
rrethana, në rast se intensiteti dhe kohëzgjatja e faktorëve frenues për kthimin 
e inflacionit në objektiv do të rezultojë më e fortë se vlerësimet tona aktuale, 
Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme të reagojë, nëpërmjet instrumenteve në 
dispozicion dhe në përputhje me regjimin e politikës monetare.

“Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se intensiteti i stimulit monetar nuk do të ulet 
përpara tremujorit të dytë të vitit 2019”.
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BANKA E SHQIPËRISË UL NORMËN 
BAZË TË INTERESIT NË NIVELIN 1.00% 

DHE MIRATON NDËRMARRJEN E 
OPERACIONEVE TË BLERJEVE TË VALUTËS 

NË TREGUN E BRENDSHËM VALUTOR
- 6 qershor 2018 -

Të nderuar përfaqësues të medias,

Në mbledhjen e sotme, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë u 
njoh me zhvillimet më të fundit në tregjet financiare në vend. Në veçanti, 
ai u ndal në analizën e mbiçmimit të shpejtë të kursit të këmbimit, në 
ndikimin e pritur të tij në ecurinë e inflacionit gjatë horizontit afatmesëm, 
si dhe në vlerësimin e përshtatshmërisë së qëndrimit të politikës monetare.

Në deklaratën për shtyp të datës 2 maj, bazuar në analizën e faktorëve 
mbështetës, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se ritmet e forcimit të kursit deri 
në muajin prill do të kishin një efekt të kufizuar dhe kalimtar në inflacion.

Megjithatë, ecuria e kursit të këmbimit gjatë muajit maj tregoi një forcim 
të mëtejshëm dhe më të shpejtë të tij. Ky mbiçmim ka shkuar përtej 
trendit forcues të dy viteve paraardhëse dhe duket se pasqyron krijimin 
e pritjeve të njëanshme – në kahun forcues të kursit të këmbimit – nga 
operatorët e tregut valutor.

-			 Ecuria	e	kursit	të	këmbimit	gjatë	muajit	maj	tregoi	një	forcim	të	mëtejshëm	dhe	
më të shpejtë të tij

-			 Këshilli	Mbikëqyrës	vlerëson	se	përcjellja	e	forcimit	të	kursit	të	këmbimit	në	çmi-
met	e	konsumit	e	frenon	shpejtësinë	e	kthimit	të	inflacionit	në	objektiv.

-   Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi si të nevojshëm lehtësimin e mëtejshëm të qëndrimit 
të politikës monetare.

- Këshilli Mbikëqyrës vendosi ndërmarrjen e operacioneve të blerjeve të valutës në 
tregun e brendshëm valutor.

- Përdorimi i operacioneve valutore është dhe do të mbetet një rast i veçantë, i 
ndërmarrë në rrethanat specifike të nevojës për reagim të politikës monetare dhe 
të ngushtimit të hapësirës së veprimit të instrumenteve të saj tradicionalë.
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Gra�k 18. Ecuria e kursit të këmbimit euro/lek

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Këto pritje janë shkaktuar nga informacioni për rritje të ofertës valutore, 
kryesisht në përgjigje të konvertimit të pritur të kapitalit nga disa banka 
të sistemit, të disbursimit të një kredie në valutë në favor të një kompanie 
publike, si dhe të pritjeve për një sezon të mirë turistik. Si rrjedhojë, 
pritjet kanë sjellë njëkohësisht rritje të ofertës dhe reduktim të kërkesës 
për valutë.

Veprimi i këtyre faktorëve – ndonëse vlerësohet të jetë i përkohshëm – ka 
rezultuar në mbiçmim të fortë të kursit. Ky mbiçmim – i cili u identifikua 
si një faktor rreziku në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës në muajin maj 
– ka forcuar presionet në kahun rënës të inflacionit.

Gjykimi ynë mbi situatën dhe perspektivat ekonomike dhe financiare 
të vendit nuk ka ndryshuar. Trendi i zhvillimit pritet të jetë pozitiv, i 
karakterizuar nga rritja e mëtejshme ekonomike, nga lëvizja graduale 
e ekonomisë drejt ekuilibrit, si dhe forcimi progresiv i presioneve të 
brendshme inflacioniste. Megjithatë, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se 
përcjellja e forcimit të kursit të këmbimit në çmimet e konsumit e frenon 
shpejtësinë e kthimit të inflacionit në objektiv. Gjithashtu, edhe pse në 
mungesë të ndryshimit të faktorëve fondamentalë, pritjet e njëanshme 
afatshkurtra mbi kahun forcues të kursit të këmbimit rrezikojnë të 
shndërrohen në pritje të qëndrueshme dhe afatgjata. Konsolidimi i këtyre 
pritjeve dhe krijimi i dimensionit vetë-përmbushës të tyre, mund të krijojnë 
një rreth vicioz me ndikim të dëmshëm në inflacion dhe në treguesit e 
tjerë ekonomikë.
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Duke gjykuar mbi sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi si të 
nevojshëm lehtësimin e mëtejshëm të qëndrimit të politikës monetare. 
Ky vlerësim është në konsistencë të plotë me vlerësimet dhe komunikimet 
tona paraardhëse.

Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vendosi:

•	 të	ulë	me	0.25	pikë	përqindjeje	normën	bazë	të	interesit,	duke	e	
zbritur atë në nivelin 1.00%;

•	 të	ulë	me	0.15	pikë	përqindjeje	normën	e	 interesit	 të	depozitës	
njëditore, duke e zbritur atë në nivelin 0.10%;

•	 të	 ulë	 me	 0.35	 pikë	 përqindjeje	 normën	 e	 interesit	 të	 kredisë	
njëditore, duke e zbritur atë në nivelin 1.90%.

Rritja e stimulit monetar pritet të shoqërohet me reduktim të mëtejshëm të 
normave të interesit të kredisë dhe me rritje të qarkullimit të mjeteve monetare 
në lekë. Në këtë mënyrë, ai pritet t’i japë një impuls shtesë kërkesës agregate, 
si nëpërmjet uljes së kostos së financimit të konsumit dhe të investimeve, edhe 
nëpërmjet riekuilibrimit të kërkesës dhe ofertës për valutë në tregun financiar.

Gjithashtu, duke u nisur nga nevoja e krijimit 
të kushteve të duhura monetare për ruajtjen e 
stabilitetit të çmimeve, si dhe duke reflektuar 
mbi reduktimin e hapësirës së përdorimit të 
instrumentit tradicional të politikës monetare, 
normës bazë të interesit, Këshilli Mbikëqyrës 
vendosi ndërmarrjen e operacioneve të 
blerjeve të valutës në tregun e brendshëm 
valutor. Këto operacione do të ndërmerren 
në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullativ.

Operacionet e blerjes së valutës do të 
synojnë eliminimin e tepricës së përkohshme të valutës në treg dhe 
frenimin e forcimit të mëtejshëm të kursit të këmbimit, forcim i cili do 
të dëmtonte përmbushjen e objektivit tonë për stabilitetin e çmimeve. 
Në këtë mënyrë, operacionet do t’i shërbejnë plotësimit dhe përforcimit 
të stimulit monetar, të transmetuar nëpërmjet uljes së normës bazë të 
interesit. Gjithashtu, ato do të ndihmojnë tregun për të gjetur çmimin 
e drejtë të këmbimit të lekut kundrejt valutave, në linjë me raportet e 
qëndrueshme dhe afatgjata të kërkesës dhe ofertës për të.

“Këshilli Mbikëqyrës 
gjen me vend të theksojë 

se kursi i këmbimit në 
Shqipëri ka qenë, është 
dhe do të jetë një kurs i 

lirë, i cili përcaktohet nga 
raportet e kërkesës dhe 

ofertës në tregun valutor.”
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Operacionet e blerjes së valutës do të ruajnë kohëzgjatjen e nevojshme dhe 
të mjaftueshme për përmbushjen e objektivave tanë.

Së fundi, Këshilli Mbikëqyrës gjen me vend të theksojë se kursi i këmbimit 
në Shqipëri ka qenë, është dhe do të jetë një kurs i lirë, i cili përcaktohet 
nga raportet e kërkesës dhe ofertës në tregun valutor. Për këtë arsye, 
ftojmë dhe një herë të gjithë operatorët e ekonomisë dhe të tregjeve 
financiare të shmangin ekspozimet e pastudiuara, të pambrojtura dhe të 
padëshiruara në valutë.

Përdorimi i operacioneve valutore është dhe do të mbetet një rast i 
veçantë, i ndërmarrë në rrethanat specifike të nevojës për reagim 
të politikës monetare dhe të ngushtimit të hapësirës së veprimit të 
instrumenteve të saj tradicionalë.

“Rritja e stimulit monetar pritet të shoqërohet me reduktim të mëtejshëm të normave 
të interesit të kredisë dhe me rritje të qarkullimit të mjeteve monetare në lekë.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË 
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË

INTERESIT NË NIVELIN 1.00% 
- 4 korrik 2018 -

Të nderuar përfaqësues të medias, 

Në mbledhjen e sotme, të datës 4 korrik 2018, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e Ndërmjetëm 
të politikës monetare.

Informacioni i ri i marrë në analizë sugjeron se ekonomia shqiptare 
vijon të shfaqë trende pozitive zhvillimi. Në veçanti, rritja ekonomike 
e tremujorit të parë rezultoi më e lartë se pritjet tona, ndërsa inflacioni 
i muajve prill e maj shënoi një rritje të lehtë krahasuar me tremujorin e 
parë. Tregjet financiare karakterizohen nga norma të ulëta interesi dhe 
tregues likuiditeti në përmirësim, por kursi i këmbimit vijon të shfaqet i 
fortë dhe rritja e kreditimit mbetet e ngadaltë.

Rifreskimi i parashikimeve nuk ka sjellë ndryshime të ndjeshme në 
trajektoret e pritura të zhvillimeve të ardhshme. Skenari bazë i pritjeve 
tona sugjeron se ekonomia shqiptare do të vazhdojë të rritet, duke sjellë 
dhe forcimin e presioneve të brendshme inflacioniste. Kursi i mbiçmuar 
i këmbimit do të tentojë të frenojë inflacionin gjatë tremujorëve në vijim, 
por efekti i këtij faktori pritet të jetë kalimtar. Për rrjedhojë, inflacioni do 
të kthehet në mënyrë të qëndrueshme në objektiv, brenda vitit 2020.

-	Ekonomia	shqiptare	vijon	të	shfaqë	trende	pozitive	zhvillimi.
- Inflacioni regjistroi vlerën 2.1% në muajt prill e maj, kundrejt normës mesatare prej 
 1.9% të regjistruar në tremujorin paraardhës.
- Qëndrimi aktual i politikës monetare, i shprehur nëpërmjet minimumit historik prej 1% 
 të normës bazë të interesit dhe nëpërmjet programit të përkohshëm të ndërhyrjeve në 
 tregun e brendshëm valutor, mbetet i përshtatshëm.
- Këshilli Mbikëqyrës e gjykoi të nevojshëm vazhdimin e programit të ndërhyrjeve 
  në tregun e brendshëm valutor.
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Gra�k 19. Norma bazë e interesit (majtas) dhe kursi i këmbimit euro/lekë (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë, DPM.
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Fillimi i programit të ndërhyrjeve

Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi aktual 
i politikës monetare, i shprehur nëpërmjet minimumit historik prej 1% 
të normës bazë të interesit dhe nëpërmjet programit të përkohshëm të 
ndërhyrjeve në tregun e brendshëm valutor, mbetet i përshtatshëm.

Më lejoni të ndalem më në detaje.

Inflacioni regjistroi vlerën 2.1% në muajt prill e maj, kundrejt normës 
mesatare prej 1.9% të regjistruar në tremujorin paraardhës.

Nga këndvështrimi i përbërësve të shportës, rritja e inflacionit ka ardhur 
nga rritja e çmimeve të artikujve joushqimorë dhe e shërbimeve të 
strehimit. Nga këndvështrimi makroekonomik, inflacioni vijon të ndikohet 
në masë thuajse të njëjtë nga rritja e kostove të prodhimit dhe nga 
inflacioni i importuar. Megjithatë, analizat tona tregojnë se të dy këta 
komponentë janë prekur tashmë nga mbiçmimi i kursit.

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT-it, ekonomia shqiptare u rrit me 
4.45% në tremujorin e parë të vitit. Të dhënat indirekte që disponojmë 
sugjerojnë po ashtu për norma pozitive rritjeje gjatë tremujorit të 
dytë. Nga këndvështrimi sektorial, zgjerimi i aktivitetit ekonomik është 
mbështetur kryesisht nga rritja e sektorit industrial, dhe në veçanti nga 
rritja e prodhimit dhe eksportit të energjisë elektrike. Nga këndvështrimi 
i kërkesës agregate, rritja ekonomike është ndihmuar nga zgjerimi 
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i konsumit privat, i investimeve totale dhe i eksportit të mallrave e 
shërbimeve, por ajo është frenuar nga rritja e importeve.

Zgjerimi i kërkesës ka sjellë një shfrytëzim më të mirë të kapaciteteve 
prodhuese, sidomos në tregun e punës, ku norma e papunësisë zbriti në 
12.5% dhe paga mesatare reale u rrit me 2.3% në terma vjetorë. Këto 
zhvillime sugjerojnë se përmirësimi ciklik i ekonomisë shqiptare po fillon të 
pasqyrohet në rritjen e presioneve të brendshme inflacioniste. 

Rritja ekonomike vijon të mbështetet nga një ambient i brendshëm 
monetar dhe financiar stimulues, nga rritja e punësimit dhe përmirësimi i 
besimit, si dhe nga zgjerimi i kërkesës së huaj.

Në pasqyrim të politikës monetare lehtësuese të Bankës së Shqipërisë 
dhe të konsolidimit fiskal, normat e interesit në tregjet financiare 
shfaqen të ulëta dhe gjendja e likuiditetit është në përmirësim. 
Norma mesatare e interesit të kredisë në lekë zbriti në nivelin 6.3% 
në muajin maj, duke ndihmuar uljen e kostove të kreditimit dhe duke 
stimuluar rritjen vjetore të kredisë në lekë me 6.6%. Nga ana tjetër, e 
pastruar	nga	efekti	i	kursit	të	këmbimit	dhe	nga	nxjerrja	jashtë	bilancit	
të bankave të kredive me probleme, kredia totale për sektorin privat 
regjistroi një normë rritjeje vjetore prej 4.9% në muajt prill-maj.

Ecuria e kreditimit vijon të ndikohet si nga kërkesa e ulët për kredi, ashtu 
edhe nga politikat ende të shtrënguara të kreditimit të ndjekura nga 
sektori bankar. Lidhur me këto të fundit, Banka e Shqipërisë gjykon se 
bilancet e bankave janë drejt shëndoshjes, sikundër ilustrohet nga rënia 
në 13.3% e raportit të kredisë me probleme në muajin maj. Po ashtu, 
rreziku i kredisë në vend vijon të shkojë drejt reduktimit, si pasojë e 
përmirësimit ciklik të ekonomisë dhe e masave të marra për zgjidhjen e 
kredive me probleme. Në këto rrethana, sektori bankar duhet të jetë më 
proaktiv dhe i vëmendshëm në plotësimin e nevojave afatmesme dhe 
afatgjata të ekonomisë për financim.
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Gra�k 20. Kreditë me probleme

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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Së fundi, tregjet financiare janë karakterizuar nga një zhbalancim 
relativisht i fortë i raporteve të kërkesës dhe ofertës për valutë, të cilat 
kanë sjellë dhe mbiçmimin e shpejtë të kursit të këmbimit. Në opinionin 
tonë, ky zhbalancim është prodhuar nga faktorë të përkohshëm të tregut 
valutor. Megjithatë, mbiçmimi i kursit i rezultuar prej tyre u vlerësua i 
dëmshëm për përmbushjen e objektivit të inflacionit dhe kërkoi ndërhyrjen 
e Bankës së Shqipërisë për adresimin e tij.

Ndërhyrja në tregun valutor, e miratuar në datën 6 qershor dhe e vënë në 
zbatim në ditët vijuese, ka prodhuar tashmë efekte pozitive, duke frenuar 
trendin e fortë mbiçmues të kursit të këmbimit dhe duke mundësuar një 
aktivitet më të qetë dhe më normal këmbimi në këtë treg.

Pritjet tona për të ardhmen mbeten pozitive.

Bazuar në trendet aktuale të zhvillimit dhe në faktorët mbështetës të 
tyre, Banka e Shqipërisë pret rritje të mëtejshme të aktivitetit ekonomik 
dhe shfrytëzim më të mirë të kapaciteteve prodhuese në horizontin 
afatmesëm. Këto zhvillime do të ndihmojnë në një rritje më të shpejtë të 
pagave dhe të kostove prodhuese, duke mundësuar kthimin e inflacionit 
në objektiv brenda vitit 2020.

Kursi aktual i politikës monetare është një faktor i rëndësishëm mbështetës i 
këtyre zhvillimeve. Nivelet e ulëta të normës bazë të interesit mundësojnë 
kosto të ulëta financimi, ndërsa programi i ndërhyrjeve në tregun 
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e brendshëm valutor ndihmon qetësimin e aktivitetit në këtë treg dhe 
frenimin e mbiçmimit të kursit të këmbimit.

Duke gjykuar mbi sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës vendosi:

•	 të	mbajë	të	pandryshuar	normën	bazë	të	interesit,	në	nivelin	1.0%;
•	 të	mbajë	 të	pandryshuar	 normën	e	 interesit	 të	 depozitës	 dhe	 të	

kredisë njëditore, respektivisht në nivelet 0.1% dhe 1.9%.

Në linjë me parashikimet tona për të ardhmen dhe balancën e rreziqeve 
rreth tyre, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se kthimi në një trajektore rritëse 
i normës bazë të interesit nuk do të fillojë përpara tremujorit të dytë të 
vitit 2019.

Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës e gjykoi të nevojshëm vazhdimin e 
programit të ndërhyrjeve në tregun e brendshëm valutor. Në këtë kontekst, 
Këshilli Mbikëqyrës rithekson se programi i blerjeve të valutës është një 
instrument i jashtëzakonshëm dhe i përkohshëm i politikës monetare. 
Programi është i orientuar ekskluzivisht drejt respektimit të objektivit të 
stabilitetit të çmimeve dhe është i diktuar nga ambienti me norma të 
ulëta interesi. Si i tillë, kohëzgjatja e tij do të jetë e kufizuar, e kushtëzuar 
nga shmangia e efektit negativ që kursi ka në përmbushjen e objektivit 
të inflacionit.

“Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se kthimi në një trajektore rritëse i normës bazë të 
interesit nuk do të fillojë përpara tremujorit të dytë të vitit 2019.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË 
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË

INTERESIT NË NIVELIN 1.00% 
-1 gusht 2018-

Ekonomia shqiptare vijoi të ndjekë një trend pozitiv zhvillimi në 
gjashtëmujorin e parë të vitit 2018. Aktiviteti ekonomik ka ardhur në rritje, 
duke mundësuar zgjerimin e punësimit, rritjen e pagave, përmirësimin 
e gjendjes financiare të bizneseve dhe forcimin gradual të presioneve 
inflacioniste.

Këto zhvillime janë mbështetur nga përmirësimi i ambientit të huaj, nga 
përmirësimi i besimit në ekonomi, nga kushtet e favorshme financiare, 
të diktuara nga politika jonë monetare lehtësuese, si dhe nga goditje 
pozitive të ofertës.

Pritjet tona për të ardhmen mbeten pozitive. Megjithatë, materializimi 
i tyre kërkon ruajtjen e kahut lehtësues të politikës monetare, ndërsa 
balanca e rreziqeve mbetet e zhvendosur në kahun e poshtëm.

Inflacioni mesatar i tremujorit të dytë regjistroi vlerën 2.2%, duke ardhur 
në rritje nga norma mesatare prej 1.9% e tremujorit të parë. Në veçanti, 
inflacioni shënoi vlerën 2.4% në muajin qershor. Balanca e presioneve 
inflacioniste vazhdon të formohet nga një trend gradual forcimi të 
presioneve të brendshme dhe nga luhatje afatshkurtra të çmimeve të 
artikujve specifikë të shportës së konsumit.

- Ekonomia shqiptare vijoi të ndjekë një trend pozitiv zhvillimi.
- Inflacioni mesatar i tremujorit të dytë regjistroi vlerën 2.2%, duke ardhur në rritje 
  nga norma mesatare prej 1.9% e tremujorit të parë.
-	Tregu	i	brendshëm	financiar	vazhdon	të	shfaqet	i	qetë	dhe	likuid,	por	presionet
  mbiçmuese të lekut vijojnë të jenë të pranishme në segmentin e tij valutor.
-	Ndërhyrja	e	Bankës	së	Shqipërisë	arriti	të	qetësojë	funksionimin	e	tregut	të	brendshëm	
		valutor	dhe	të	frenojë	mbiçmimin	e	kursit	të	këmbimit.
-	Ruajtja	e	kahut	stimulues	të	politikës	monetare	në	afatin	e	mesëm	do	t’i	shërbejë	nxitjes	
 së kërkesës agregate, duke ndihmuar rritjen e punësimit, të pagave dhe të presioneve 
 të brendshme inflacioniste.
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Rritja e inflacionit në tremujorin e dytë pasqyroi efektin rezultant të dy 
goditjeve të kahut të kundërt. Nga njëra anë, rritja e çmimit të naftës 
në tregjet ndërkombëtare solli rritjen e kostove të prodhimit dhe ushtroi 
një ndikim rritës në inflacion. Nga ana tjetër, forcimi i kursit të këmbimit 
frenoi përcjelljen e presioneve të huaja inflacioniste në tregun vendas. 
Faktori i parë ka pasur një intensitet më të fortë veprimi në tremujorin e 
dytë, por efekti i tij vlerësohet të jetë më i shkurtër në kohë.

Gra�k 21. Norma bazë e interesit (majtas) dhe kursi i këmbimit euro/lekë (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë, DPM.
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Kursi ditor Euro/Lekë

Fillimi i programit të ndërhyrjeve

Projeksionet tona sugjerojnë se inflacioni do të kthehet në objektiv 
brenda vitit 2020. Ky parashikim faktorizon dinamikën pozitive të rritjes 
ekonomike dhe pritjet tona për kthimin e ekonomisë në ekuilibër në 
gjashtëmujorin e parë të vitit të ardhshëm. Gjithashtu, ai mbështetet në 
vlerësimin se presionet dezinflacioniste të ardhura nga mbiçmimi i kursit 
të këmbimit do të mbeten kalimtare.

Këto gjykime gjejnë mbështetje nga të dhënat ekonomike e monetare të 
gjashtëmujorit të parë.

Ekonomia shqiptare shënoi një rritje prej 4.45% në tremujorin e parë, dhe 
të dhënat e tërthorta flasin për ritme pozitive rritjeje edhe në tremujorin e 
dytë. Përshpejtimi i ritmit të rritjes ekonomike në tremujorin e parë të vitit 
pasqyroi rritjen e shpejtë të prodhimit të energjisë elektrike, në përgjigje 
të kushteve të mira hidrike. Në terma më afatgjatë, zgjerimi i aktivitetit 
ekonomik u bazua te rritja e konsumit dhe e investimeve private, ndërkohë 
që deficiti i shkëmbimeve tregtare me jashtë u rrit dhe politika fiskale vijoi 
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të mbetet në kahun konsolidues. Të dhënat e tërthorta sugjerojnë se këto 
tendenca zhvillimi janë mbartur edhe në tremujorin e dytë.

Zgjerimi i aktivitetit ekonomik është shoqëruar me rritjen e punësimit dhe 
rënien në 12.5% të normës së papunësisë. Kjo normë përbën nivelin 
më të ulët historik të papunësisë të regjistruar në Shqipëri dhe sugjeron 
një përdorim gjithnjë e më të plotë të kapaciteteve prodhuese në vend. 
Në përgjigje të saj, INSTAT-i raporton se paga mesatare reale u rrit me 
2.3% në tremujorin e parë, çka përbën një premisë pozitive për forcimin 
gradual të presioneve të brendshme inflacioniste.

Tregu i brendshëm financiar vazhdon të shfaqet i qetë dhe likuid, por 
presionet mbiçmuese të lekut vijojnë të jenë të pranishme në segmentin 
e tij valutor. Masat e fundit të politikës monetare – ulja në nivelin 1.0% 
e normës bazë të interesit dhe ndërhyrja në tregun e brendshëm valutor, 
me objektiv frenimin e mbiçmimit të shpejtë të kursit të këmbimit – kanë 
rezultuar efektive.

Normat e interesit të lekut kanë ardhur në rënie në tremujorin e dytë. 
Normat e interesit të kredive, depozitave dhe letrave me vlerë në lekë 
shfaqen në nivele minimale. Kredia për sektorin privat regjistroi një rritje 
mesatare me 5% në tremujorin e dytë të vitit, me një kontribut më të 
balancuar në rritje midis kredisë në lekë dhe kredisë në valutë.

Gra�k 22. Kredia për sektorin privat sipas monedhës dhe agjentëve ekonomikë

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Në përgjithësi, rritja e kredisë është në linjë me përmirësimin e moderuar 
të kërkesës për të. Megjithatë, Vrojtimi i Aktivitetit Kreditues sugjeron se 
standardet dhe kushtet e kreditimit të aplikuara nga sektori bankar vijojnë 
të mbeten konservatore. Banka e Shqipërisë konstaton se rënia e rrezikut 
të kredisë dhe përmirësimi i vazhdueshëm i bilanceve, sikundër ilustrohet 
nga rënia në nivelin 13.27% e raportit të kredive me probleme, duhet të 
gjejnë një pasqyrim më të mirë në politikat e kreditimit të sektorit bankar.

Pas mbiçmimit të shpejtë të regjistruar në muajt prill-maj, ndërhyrja e 
Bankës së Shqipërisë arriti të qetësojë funksionimin e tregut të brendshëm 
valutor dhe të frenojë mbiçmimin e kursit të këmbimit. Megjithatë, analizat 
tona sugjerojnë se raporti i kërkesës dhe ofertës në tregun valutor mbetet 
i zhbalancuar, pjesërisht dhe si pasojë e prurjeve të larta sezonale, dhe 
se mbiçmimi i shpejtë dhe i mëtejshëm i kursit të këmbimit do të dëmtonte 
kthimin e inflacionit në objektiv në afatin e mesëm.

Duke gjykuar mbi sa më sipër, Banka e Shqipërisë vlerëson se qëndrimi 
aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm.

Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vendosi:

•	 të	mbajë	të	pandryshuar	normën	bazë	të	interesit,	në	nivelin	1.0%;
•	 të	mbajë	 të	pandryshuara	normat	e	 interesit	 të	depozitës	dhe	 të	

kredisë njëditore, respektivisht në nivelin 0.1% dhe 1.9%;
•	 të	vijojë	programin	e	blerjeve	në	tregun	valutor,	me	synim	frenimin	

e mbiçmimit të shpejtë të kursit të këmbimit.

Ruajtja e kahut stimulues të politikës monetare në afatin e mesëm do t’i 
shërbejë	nxitjes	së	kërkesës	agregate,	duke	ndihmuar	rritjen	e	punësimit,	të	
pagave dhe të presioneve të brendshme inflacioniste. Stimuli monetar është 
konsistent me kahun konsolidues të politikës fiskale dhe mbetet një parakusht 
i nevojshëm për kthimin e inflacionit në objektiv brenda vitit 2020.

Në përputhje me parashikimet e skenarit bazë, si dhe në bazë të 
informacionit të disponuar, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se normalizimi 
i normave të interesit në tregun e brendshëm financiar nuk do të fillojë 
përpara tremujorit të dytë të vitit 2019.

“Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se normalizimi i normave të interesit në tregun e 
brendshëm financiar nuk do të fillojë përpara tremujorit të dytë të vitit 2019.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË 
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË

INTERESIT NË NIVELIN 1.00% 
-3 tetor 2018-

Të dashur përfaqësues të medias,

Në mbledhjen e sotme, të datës 3 tetor 2018, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e Ndërmjetëm 
të politikës monetare.

Informacioni i ri ekonomik dhe financiar, i disponuar dhe i marrë 
në analizë në mbledhjen e radhës së Këshillit Mbikëqyrës, është 
përgjithësisht pozitiv dhe në linjë me pritjet tona. Vëllimi i aktivitetit 
ekonomik në vend është rritur, duke sjellë shfrytëzimin më të plotë të 
kapaciteteve prodhuese si dhe rritjen e punësimit, të pagave dhe të 
presioneve të brendshme inflacioniste. Po ashtu, gjendja financiare e 
familjeve dhe bizneseve shqiptare ka ardhur në përmirësim, çka është 
pasqyruar në përmirësimin e bilanceve të tyre dhe në rënien e vazhduar 
të treguesit të kredive me probleme.

Këto zhvillime vijojnë të mbështeten nga përmirësimi i ambientit të 
huaj, nga kushtet e favorshme financiare të diktuara nga politika jonë 
monetare lehtësuese, nga flukset hyrëse të investimeve të huaja direkte, 
si dhe nga rritja e prodhimit të energjisë, si pasojë e situatës së mirë 
hidrike të këtij viti.

- Inflacioni shënoi rritje të lehtë kundrejt nivelit mesatar të shënuar në gjashtëmujorin 
  e parë të vitit.
-	Efekti	frenues	në	inflacion	i	mbiçmimit	të	kursit	të	këmbimit	do	të	vijojë	të	jetë	i	
  pranishëm dhe për disa tremujorë në vijim.
-	Ndërhyrjet	e	Bankës	së	Shqipërisë	në	tregun	valutor	kanë	qenë	efektive	në	drejtim	
  të stabilizimit të kursit të këmbimit në tremujorin e tretë.
- Kursi akomodues i politikës monetare siguron stimulin e nevojshëm për nxitjen e 
  aktivitetit ekonomik dhe kthimin e inflacionit në objektiv.
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Përditësimi i parashikimeve rikonfirmoi pritjet tona të mëparshme mbi 
ecurinë pozitive të ekonomisë dhe mbi kthimin e inflacionit në objektiv, 
brenda horizontit afatmesëm. Po ashtu, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se, 
ndonëse kahu akomodues i politikës monetare do të jetë i nevojshëm 
për garantimin e qëndrueshmërisë së rritjes ekonomike gjatë afatit të 
mesëm, intensiteti i këtij stimuli do të vijë në rënie, në përputhje me 
ritmin e përmirësimit të aktivitetit ekonomik dhe shpejtësinë e kthimit të 
inflacionit në objektiv.

Inflacioni shënoi vlerat 2.3% dhe 2.2%, respektivisht në muajt korrik 
e gusht, duke regjistruar një rritje të lehtë kundrejt nivelit mesatar prej 
2.1%, të shënuar në gjashtëmujorin e parë të vitit. Rritja e inflacionit 
ka reflektuar forcimin e presioneve të brendshme inflacioniste, ndikimin 
direkt e indirekt të rritjes së çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, si 
dhe çmimet e larta të produkteve ushqimore. Nga ana tjetër, mbiçmimi 
i kursit të këmbimit ka frenuar presionet inflacioniste të importuara nga 
tregjet e huaja.

Banka e Shqipërisë vlerëson se efekti frenues në inflacion i mbiçmimit 
të kursit të këmbimit do të vijojë të jetë i pranishëm dhe për disa 
tremujorë në vijim. Megjithatë, ky faktor frenues do të mbetet kalimtar 
dhe nuk do të cenojë përmbushjen e objektivit të inflacionit në afatin 
e mesëm.

Projeksionet tona sugjerojnë se inflacioni do të kthehet në objektiv brenda 
vitit 2020. Kjo dinamikë do të mbështetet nga zgjerimi i vazhduar i 
kërkesës agregate, e cila do të mundësojë rritjen e punësimit, të pagave 
e të marzheve të fitimit, në linjë me normat e tyre historike.

Sipas të dhënave të INSTAT-it, ekonomia shqiptare u rrit me rreth 4.3% 
në tremujorin e dytë të vitit. Të dhënat indirekte sinjalizojnë vazhdimin 
e dinamikës rritëse edhe gjatë tremujorit të tretë. Rritja ekonomike ka 
pasur një bazë të gjerë; ajo është mbështetur nga rritja e konsumit 
dhe e investimeve private, si edhe nga zgjerimi i eksporteve. Nga 
ana tjetër, ritmi i konsolidimit fiskal është forcuar në tremujorin e dytë 
e të tretë të vitit. Gjithashtu, ashtu si dhe tremujorin e kaluar, rritja 
ekonomike e tremujorit të dytë reflektoi dhe zgjerimin e prodhimit të 
energjisë elektrike.
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Gra�k 23. Produkti i brendshëm bruto nga ana e prodhimit dhe treguesit e besimit

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. *Të dhënat janë gjysmëpërfundimtare. **Një vlerësim i parë.
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Zgjerimi i aktivitetit ekonomik ka sjellë një përdorim më të plotë të 
kapaciteteve prodhuese. Në tregun e punës, rritja e punësimit ka 
reduktuar më tej normën e papunësisë, e cila shënoi nivelin 12.4% në 
tremujorin e dytë. Po ashtu, sipas vrojtimeve tona të aktivitetit të biznesit, 
shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve është luhatur rreth nivelit mesatar 
prej 72%, duke ardhur në rritje kundrejt nivelit mesatar të vitit të kaluar. 
Këto zhvillime mbështesin forcimin dhe zgjerimin e bazës së presioneve 
të brendshme inflacioniste.

Kushtet financiare për bizneset dhe familjet vijojnë të mbeten të 
favorshme, të karakterizuara nga norma të ulëta interesi dhe prime të 
reduktuara rreziku. Kostot e financimit të sektorit bankar, të sektorit privat 
dhe të sektorit publik, janë të ulëta, në reflektim të kursit akomodues 
të politikës monetare. Normat e ulëta të interesit për kredinë në lekë 
kanë ndihmuar zgjerimin e portofolit të kredisë në monedhën vendase, 
i cili mbetet instrumenti i preferuar i financimit dhe mbështetësi kryesor i 
zgjerimit të kredisë për sektorin privat. Ritmi i rritjes vjetore të kredisë në 
lekë shënoi vlerën 6% në muajin gusht. Në fund të këtij muaji, kjo kredi 
përbën rreth 46.1% të kredisë totale.
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Gra�k 24. Përcjellja e stimulit monetar në tregjet �nanciare 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Sikundër e kemi theksuar dhe më parë, dinamika e kreditimit në vend 
pasqyron ecurinë e kërkesës dhe ofertës për të. Më konkretisht, kërkesa 
për kredi mbetet e moderuar – ndonëse me një tendencë përmirësimi 
gjatë tremujorëve të fundit – ndërsa bankat vijojnë të aplikojnë kushte 
të shtrënguara kreditimi, sidomos për segmentin e bizneseve. Në këtë 
drejtim, Banka e Shqipërisë konstaton se reduktimi i vazhduar i rrezikut 
të kredisë, siç ilustrohet nga rënia në nivelin 12.9% e raportit të kredive 
me probleme në muajin gusht, krijon parakushtet për një përqasje më 
proaktive të bankave në kreditim.

Kursi i këmbimit mbetet i mbiçmuar kundrejt monedhave të partnerëve 
tanë tregtarë, por ritmi i mbiçmimit të tij është frenuar gjatë muajve të 
verës. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor kanë qenë 
efektive në drejtim të stabilizimit të kursit të këmbimit në tremujorin e 
tretë. Së fundi, pas përfundimit të sezonit turistik, raportet e kërkesës 
dhe ofertës për valutë paraqiten të balancuara edhe në mungesë të 
ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë. Analizat tona sugjerojnë se rreziku i 
kursit të këmbimit në arritjen e objektivit ka ardhur në rënie.

Pritjet tona për të ardhmen janë pozitive. Ekonomia shqiptare pritet të 
mbetet në një trajektore pozitive rritjeje. Zgjerimi i kërkesës agregate 
pritet të rrisë shkallën e përdorimit të kapaciteteve prodhuese, duke shtuar 
presionet e brendshme inflacioniste. Paralelisht me to, dhe presionet nga 
ambienti i huaj pritet të vijnë në rritje, si pasojë e zbehjes së efektit 
frenues të kursit të mbiçmuar të këmbimit.
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Në afatin e mesëm, përmbushja e këtij skenari kërkon ruajtjen e miksit 
aktual të politikave makroekonomike. Kursi akomodues i politikës 
monetare	siguron	stimulin	e	nevojshëm	për	nxitjen	e	aktivitetit	ekonomik	
dhe kthimin e inflacionit në objektiv. Në të njëjtën kohë, konsolidimi fiskal 
redukton primet e rrezikut në ekonomi dhe rrit hapësirën e përballimit të 
goditjeve potenciale.

Në afatin e gjatë, përshpejtimi i rritjes ekonomike duhet të bazohet në 
vijimin e reformave strukturore, në drejtim të përmirësimit të klimës së 
biznesit,	të	nxitjes	së	investimeve	vendase	dhe	të	huaja,	si	dhe	në	drejtim	
të rritjes së eficiencës dhe të zgjerimit të potencialit ekonomik.

Duke gjykuar mbi analizat dhe parashikimet e skenarit bazë, Këshilli 
Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i 
përshtatshëm.

Në këto rrethana, ai vendosi:

•	 të	mbajë	të	pandryshuar	normën	bazë	të	interesit,	në	nivelin	1.0%;
•	 të	mbajë	 të	pandryshuara	normat	e	 interesit	 të	depozitës	dhe	 të	

kredisë njëditore, respektivisht në nivelet 0.1% dhe 1.9%.

Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se – bazuar në trendet aktuale dhe 
informacionin e disponuar – normalizimi i normave të interesit në tregun 
e brendshëm financiar nuk do të fillojë përpara tremujorit të dytë të 
vitit 2019. Në çdo rast, ky normalizim do të jetë i kujdesshëm për të 
garantuar konvergimin e qëndrueshëm të inflacionit drejt objektivit.

Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se raportet e kërkesës dhe 
ofertës për valutë paraqiten të qëndrueshme dhe se mbiçmimi i kursit të 
këmbimit është një rrezik më i ulët për inflacionin.

“Normalizimi i normave të interesit në tregun e brendshëm financiar nuk do të fillojë 
përpara tremujorit të dytë të vitit 2019.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË 
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË

INTERESIT NË NIVELIN 1.00% 
-24 dhjetor 2018-

Të nderuar përfaqësues të medias,

mirë se keni ardhur në konferencën e fundit të shtypit për këtë vit!

Sot, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë u mblodh për t’u njohur 
dhe diskutuar mbi zhvillimet e fundit ekonomike dhe financiare në 
vend, pritjet për të ardhmen, përshtatshmërinë e qëndrimit të politikës 
monetare, si dhe çështje të tjera të organizimit dhe drejtimit të Bankës 
së Shqipërisë.

Në vazhdim të fjalës sime do të paraqes njoftimin e Këshillit Mbikëqyrës 
mbi vendimin e politikës monetare.

Megjithëse informacioni i disponuar mbetet i pjesshëm dhe i tërthortë, 
të dhënat e marra në analizë sugjerojnë se aktiviteti ekonomik në vend 
ka ardhur në rritje, gjatë gjysmës së dytë të vitit 2018. Rritja ekonomike 
është pasqyruar në shfrytëzimin më të mirë të kapaciteteve prodhuese, 
sikundër tregon rritja e punësimit, reduktimi i normës së papunësisë, si 
dhe forcimi i presioneve të brendshme inflacioniste.

- Aktiviteti ekonomik në vend ka ardhur në rritje, gjatë gjysmës së dytë të vitit 2018.
- Zgjerimi i aktivitetit ekonomik ka vijuar të mbështetet nga politika monetare stimuluese 
  e Bankës së Shqipërisë.
- Stimuli ynë monetar ka krijuar një ambient financiar likuid dhe me norma të 
		ulëta	interesi,	si	dhe	ka	zbutur	efektin	e	presioneve	forcuese	mbi	kursin	e	këmbimit.
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Gra�k 25. Tregues të gjendjes ciklike të ekonomisë** 

* In�acioni bazë për tremujorin e katërt të vitit 2018 është mesatarja e normave vjetore për muajt tetor dhe nëntor.
** 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 për secilin prej sektorëve 

të Vrojtimit të Besimit të Biznesit. Më pas, hendeqet e sektorëve janë peshuar me peshat e tyre si në treguesin e ndjesisë 
ekonomike, dhe së fundmi 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 shkallës së 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.
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Kjo ecuri ka qenë përgjithësisht në përputhje me pritjet tona të mëparshme 
dhe nuk sjell ndryshime të rëndësishme në parashikimet tona për të 
ardhmen. Ndër të tjera, ajo evidenton ndikimin pozitiv që ka pasur 
politika monetare stimuluese e Bankës së Shqipërisë, dhe sugjeron se 
qëndrimi aktual i kësaj politike mbetet i përshtatshëm, si për të siguruar 
një rritje ekonomike në linjë me potencialin prodhues të vendit, ashtu 
edhe për të garantuar kthimin e inflacionit në objektiv brenda vitit 2020.

Në këndvështrimin sektorial, zgjerimi i aktivitetit ekonomik duket se 
pasqyron kryesisht rritjen e prodhimit në industri e shërbime. Megjithatë, 
të dhënat e disponuara tregojnë se ritmi i rritjes së prodhimit të energjisë 
elektrike ka ardhur në ngadalësim gjatë tremujorit të tretë, duke sugjeruar 
për një ngadalësim të lehtë të rritjes ekonomike në gjysmën e dytë të vitit.

Në këndvështrimin e kërkesës agregate, rritja ekonomike duket se ka vijuar 
të mbështetet nga zgjerimi i konsumit dhe i investimeve private, si dhe nga 
rritja e eksporteve shqiptare. Nga ana tjetër, kahu konsolidues i politikës 
fiskale, gjatë tremujorit të tretë dhe pjesës më të madhe të tremujorit të 
katërt, ka qenë më i fortë se ai i parashikuar, duke sjellë një kontribut më 
të ulët se parashikimi i shpenzimeve publike në rritjen ekonomike.

Në balancë, konteksti i përgjithshëm i zhvillimeve ekonomike dhe 
financiare në vend mbetet pozitiv. 
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Ekonomia shqiptare vijon të përfitojë nga ecuria pozitive e partnerit tonë 
kryesor tregtar, Eurozonës, nga bilancet financiare në përmirësim të 
familjeve dhe bizneseve, si dhe nga konsolidimi fiskal, i cili ka reduktuar 
primet e rrezikut në tregjet e brendshme financiare.

Paralelisht me këta faktorë, zgjerimi i aktivitetit ekonomik ka vijuar të 
mbështetet nga politika monetare stimuluese e Bankës së Shqipërisë. Kjo 
politikë është transmetuar nëpërmjet nivelit të ulët të normës bazë të interesit, 
injektimit të vazhdueshëm të likuiditetit në tregun e brendshëm financiar, 
orientimit të tregut mbi kahun e politikës monetare në të ardhmen, si dhe 
ndërhyrjeve selektive në tregun valutor gjatë periudhës së verës.

Stimuli ynë monetar ka krijuar një ambient financiar likuid dhe me norma 
të ulëta interesi, si dhe ka zbutur efektin e presioneve forcuese mbi kursin 
e këmbimit. Normat e ulëta të interesit kanë mbështetur zgjerimin e 
kreditimit:	e	pastruar	nga	efekti	i	kursit	dhe	nxjerrja	e	kredive	jashtë	bilancit,	
kredia për sektorin privat u rrit me 4.9% dhe 4.5%, përkatësisht gjatë 
tremujorit të tretë dhe dy muajve të parë të tremujorit të katërt. Gjithashtu, 
normat e ulëta të interesit kanë ndihmuar ristrukturimin e kredive, duke 
lehtësuar	kostot	e	shërbimit	të	borxhit	dhe	duke	përmirësuar	stabilitetin	e	
sistemit financiar. Raporti i kredive me probleme zbriti në nivelin 12.7% 
në muajin nëntor, duke ilustruar përmirësimin e vazhdueshëm të shëndetit 
të sektorit bankar. Së fundi, ndërhyrja e përkohshme në tregjet valutore ka 
reduktuar zhbalancimet e ofertës dhe kërkesës për valutë, duke qetësuar 
funksionimin e tregut valutor dhe duke reduktuar shmangiet e kursit nga 
nivelet e sugjeruara nga faktorët fondamentalë.

Gra�k 26. Zhvillimet në tregun valutor

        Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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Rritja e kreditimit, lehtësimi i barrës financiare të kredimarrësve dhe 
reduktimi i luhatjeve të kursit të këmbimit, kanë inkurajuar konsumin, 
investimet, rritjen ekonomike dhe rritjen e punësimit, duke krijuar premisa 
për kthimin e inflacionit në objektiv, në horizontin kohor afatmesëm.

Inflacioni shënoi vlerën 1.8% në muajin nëntor, duke u reduktuar 
kundrejt nivelit të regjistruar në tremujorin e tretë dhe muajin tetor. Në 
përputhje dhe me pritjet tona të mëparshme, ky reduktim pasqyron 
efektin rënës që sjell forcimi i kursit të këmbimit mbi inflacionin e 
importuar. Analizat tona sugjerojnë se ky efekt pritet të jetë kalimtar 
dhe nuk do të cenojë përmbushjen e objektivit të inflacionit në afatin 
e mesëm.

Përditësimi i parashikimeve sipas skenarit bazë konfirmoi pritjet tona 
të mëparshme mbi kthimin e ekonomisë në ekuilibër në gjysmën e 
dytë të vitit të ardhshëm, dhe kthimin e inflacionit në objektiv në vitin 
2020. Kjo ecuri pritet të mbështetet nga ecuria pozitive e Eurozonës 
dhe partnerëve tanë të tjerë tregtarë e financiarë, nga ambienti 
stimulues monetar dhe financiar në vend, si dhe nga qetësimi i 
presioneve forcuese mbi kursin e këmbimit.

Paralelisht me të, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se balanca e rreziqeve 
vijon të mbetet e zhvendosur në kahun e poshtëm. Këto rreziqe lidhen 
si me goditje të mundshme që mund të vijnë nga ambienti i huaj, ashtu 
dhe me shpejtësinë e përmirësimit të klimës së biznesit dhe të kreditimit 
në vend.

Duke gjykuar mbi sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi 
aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm.

Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vendosi:

•	 të	mbajë	të	pandryshuar	normën	bazë	të	interesit,	në	nivelin	1.0%;
•	 të	mbajë	 të	pandryshuara	normat	e	 interesit	 të	depozitës	dhe	 të	

kredisë njëditore, respektivisht në nivelin 0.1% dhe 1.9%.

Ruajtja	e	kahut	dhe	intensitetit	 të	stimulit	monetar	nxit	 rritjen	e	kërkesës	
agregate, duke ndihmuar rritjen e punësimit, të pagave, dhe të 
presioneve të brendshme inflacioniste.

Në përputhje me parashikimet e skenarit bazë, si dhe në bazë të 
informacionit të disponuar, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se rritja e normës 
bazë të interesit nuk do të fillojë përpara tremujorit të dytë të vitit 2019.
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Gjithashtu, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të monitorojë ecurinë 
e kursit të këmbimit dhe mbetet e gatshme të përdorë instrumentet që 
disponon për të shmangur forcimin e kursit të këmbimit në nivele që 
rrezikojnë përmbushjen e objektivit të inflacionit.

“Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se rritja e normës bazë të interesit nuk do të fillojë 
përpara tremujorit të dytë të vitit 2019.”
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Konferencat për shtyp me Shefin e Misionit 
të FMN-së dhe Ministrin e Financave

Në kuadër të konsultimeve për Artikullin IV të neneve të marrëveshjes me FMN, 
misionet	e	Fondit	vizitojnë	Shqipërinë	dhe	kryejnë	takime	me	përfaqësuesit	e	

institucioneve kryesore të vendit për të diskutuar mbi ecurinë makroekonomike 
dhe	zhvillimet	më	të	fundit	të	Shqipërisë.	Në	përfundim	të	çdo	vizite	të	misionit,	
organizohet	një	konferencë	e	përbashkët	për	shtyp	e	Guvernatorit	të	Bankës	së	

Shqipërisë, Shefit të Misionit të FMN-së dhe Ministrit të Financave.

KAPITULLI III 
KONFERENCA PËR SHTYP ME 
SHEFIN E MISIONIT TË FMN-SË 
DHE MINISTRIN E FINANCAVE 

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko,	në	konferencën	e	përbashkët	për	shtyp	me	Shefin	e	Mision-
it të FMN-së dhe Ministrin e Financave dhe Ekonomisë, 20 nëntor 2018
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO, NË 
KONFERENCËN E PËRBASHKËT PËR 

SHTYP ME SHEFIN E MISIONIT TË FMN-
SË DHE MINISTRIN E FINANCAVE DHE 

EKONOMISË
-20 nëntor 2018-

Mbi diskutimet me Misionin e FMN-së në kuadrin e Konsultimeve për 
Artikullin IV

Të nderuar përfaqësues të medias,

Sikundër mund të jeni në dijeni, gjatë dy javëve të fundit, kemi qenë 
në diskutime të vazhdueshme me Misionin e FMN-së, i cili ka vizituar 
vendin tonë, në kuadrin e konsultimeve periodike mbi Artikullin IV.

Si gjithnjë, këto diskutime fokusohen mbi ecurinë aktuale të ekonomisë 
dhe të tregjeve financiare shqiptare, mbi perspektivat e zhvillimit të tyre, 
si dhe mbi politikat e duhura ekonomike dhe reformat e nevojshme 
strukturore, të cilat duhen ndjekur dhe zbatuar për të garantuar zhvillimin 
e qëndrueshëm të vendit.

Me kënaqësi, kam konstatuar se kemi ndarë pikëpamje të ngjashme 
mbi trendet e zhvillimit, sfidat e të ardhmes, dhe masat e nevojshme për 
adresimin e tyre.

Më lejoni të përmbledh në vazhdim opinionin e Bankës së Shqipërisë 
mbi çështjet në fjalë.

Trendi pozitiv i zhvillimit ekonomik të vendit ka vijuar të jetë i pranishëm 
edhe gjatë vitit në vazhdim. Në këndvështrimin e kërkesës agregate, 
rritja ekonomike është mbështetur nga zgjerimi i konsumit, investimeve 
dhe eksporteve shqiptare. Në këndvështrimin e sektorëve prodhues, 
rritja ekonomike ka pasqyruar kryesisht zgjerimin e sektorëve të industrisë 
e të shërbimeve, duke u ndikuar në një masë jo të vogël dhe nga 
rritja e prodhimit të energjisë elektrike. Në këndvështrimin e politikave 
mbështetëse, zgjerimi i aktivitetit ekonomik është favorizuar:
    
•	 nga	 politika	 monetare	 stimuluese	 dhe	 kushtet	 e	 favorshme	 të	

financimit, si në tregjet vendase dhe në ato të huaja;
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Gra�k 27. Përcjellja e stimulit monetar në tregjet �nanciare 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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•	 nga	konsolidimi	fiskal,	i	cili	ka	reduktuar	ndikimin	e	sektorit	publik	
në tregjet e brendshme financiare; si dhe,

Gra�k 28. Orientimi i politikës �skale, i përafruar nga ndryshimi i de�citit primar

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, INSTAT, llogaritje të sta�t të Bankës së Shqipërisë.
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•	 nga	programi	i	reformave	strukturore,	të	cilat	pavarësisht	kostove	
afatshkurtra,  kanë filluar të japin frytet e para.

Rritja ekonomike ka ndihmuar në përmirësimin e përgjithshëm të 
ekuilibrave ekonomikë dhe financiarë të vendit. Sikundër kemi theksuar 
dhe më parë:
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 - inflacioni ka shënuar një rritje të lehtë, pavarësisht ndikimit frenues 
që ka pasur forcimi i shpejtë i kursit të këmbimit, duke sugjeruar se 
përmirësimi i pozicionit ciklik të ekonomisë po fillon të pasqyrohet në 
rritje të pagave dhe të kostove të tjera të prodhimit;

 - pozicioni i jashtëm i vendit është përmirësuar, i reflektuar ky në 
ngushtimin e deficitit të llogarisë korrente;
    
	-	deficiti	buxhetor	mbetet	i	ulët	dhe	borxhi	publik	i	vendit	ka	ardhur	në	
rënie.
    
Së fundi, sistemi financiar i vendit shfaqet i qëndrueshëm. Sektori bankar 
shqiptar paraqitet me tregues të qëndrueshëm apo në përmirësim të kapitalit, 
të likuiditetit dhe të përfitueshmërisë. Analizat dhe provat tona të rezistencës 
sugjerojnë se ky sektor shfaqet rezistent ndaj situatave të mundshme të stresit, 
duke garantuar aftësinë e tij për përballimin e goditjeve.

Analiza e mësipërme tregon se bazat e 
zhvillimit të vendit mbeten relativisht solide. 
Kjo analizë pasqyrohet dhe në projeksionet 
tona, të cilat, në skenarin e tyre bazë, 
parashikojnë vazhdimin e rritjes ekonomike 
edhe përgjatë horizontit afatmesëm, 
shfrytëzimin gjithnjë e më të plotë të 
kapaciteteve prodhuese, si dhe kthimin e 
inflacionit në objektiv brenda vitit 2020.

Projeksionet e mësipërme janë të 
kushtëzuara nga një sërë faktorësh.

Së pari, ato supozojnë se ambienti ekonomik dhe financiar i jashtëm do 
të vijojë të mbetet mbështetës për rritjen e ekonomisë shqiptare.

Së dyti, ato nuk parashikojnë goditje të mundshme, të cilat nëse do të 
materializoheshin, mund ta shmangin ekonominë apo inflacionin nga 
trajektoret e parashikuara.

Së treti, projeksioni i kthimit të inflacionit në objektiv supozon se ecuria 
e kursit të këmbimit do të shfaqet më e qëndrueshme në të ardhmen. 
Bazuar në sa më sipër, ne gjykojmë se balanca e rreziqeve mbetet e 
zhvendosur në kahun e poshtëm.

“Bazat e zhvillimit të vendit 
mbeten relativisht solide. 

Në projeksionet tona, 
parashikojmë vazhdimin 

e rritjes ekonomike 
edhe përgjatë horizontit 
afatmesëm, shfrytëzimin 
gjithnjë e më të plotë të 
kapaciteteve prodhuese, 

si dhe kthimin e inflacionit 
në objektiv brenda vitit 

2020.”
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Në bazë të këtyre parashikimeve, Banka e Shqipërisë vlerëson se miksi 
aktual i politikave ekonomike është ai i duhur. Politika fiskale është dhe 
duhet	 të	 vijojë	 të	mbetet	e	angazhuar	në	 reduktimin	e	borxhit	dhe	 të	
dobësive fiskale. Nga ana tjetër, politika monetare duhet të vazhdojë 
të mbetet akomoduese. Kthimi i inflacionit në objektiv nënkupton 
se intensiteti i stimulit monetar do të vijë në reduktim gjatë horizontit 
kohor afatmesëm, por ai nuk nënkupton ndryshimin e natyrës së 
politikës monetare. Së fundi, filozofia dhe masat tona mbikëqyrëse dhe 
rregullatore	do	të	vijojnë	të	balancojnë	nevojat	e	nxitjes	së	zhvillimit,	me	
garantimin e qëndrueshmërisë së sektorit bankar dhe ruajtjen e kursimeve 
të shqiptarëve.

Megjithatë, detyrat tona si politikëbërës nuk mbarojnë këtu. Përshpejtimi 
i ritmit të zhvillimit të vendit dhe rritja e qëndrueshmërisë së tij kërkojnë 
që reformat strukturore të Shqipërisë të vijojnë.

Më lejoni të radhis disa drejtime parësore të punës.

Së pari, zhvillimi i qëndrueshëm dhe afatgjatë i vendit kërkon përmirësimin 
e mëtejshëm të sistemit tonë financiar.

Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit financiar ndihmon rritjen e kursimeve, 
lehtëson financimin e sektorit privat dhe publik të vendit, si dhe përmirëson 
strukturën	 e	 raportit	 të	 financimit	 midis	 kapitalit	 dhe	 borxhit.	 Ndër	 të	
tjera, zhvillimi i mëtejshëm i sektorit financiar bëhet më i nevojshëm në 
kontekstin e një tregu financiar evropian, i cili paraqet vëmendje më të 
ulët dhe prime më të larta rreziku për financimin e vendeve në zhvillim 
krahasuar me të kaluarën.

Në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë dhe autoritetet publike duhet të 
vazhdojnë të punojnë për përmirësimin e ambientit të kreditit, ndër të tjera 
nëpërmjet forcimit të zbatueshmërisë së kontratave, nëpërmjet zbatimit të 
procedurave të reja ligjore dhe nënligjore për ekzekutimin e kolateralit, 
si dhe nëpërmjet përfundimit të detyrave të mbetura nga programi 
kombëtar për reduktimin e kredive me probleme. Nënshkrimi së fundi i 
një Memorandumi Bashkëpunimi në fushën e mbikëqyrjes bankare, midis 
Bankës Qendrore Evropiane dhe Bankës së Shqipërisë, do të ndihmojë 
shkëmbimin e informacionit dhe do të rrisë sigurinë e grupeve bankare 
evropiane që operojnë në Shqipëri. Po ashtu, përfundimi i procesit të 
ristrukturimit dhe konsolidimit të sektorit bankar,  një proces i cili ka pasur 
dhe do të ketë vëmendjen tonë të vazhdueshme, është një garanci më 
tepër në këtë drejtim. Paralelisht me të, zhvillimi i segmenteve të tjera të 
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tregjeve të kapitalit duhet inkurajuar më tej, në mënyrë të kujdesshme për 
të shmangur hapat e gabuar dhe në harmoni me normat e standardet 
mbikëqyrëse e rregullatore të sektorit bankar.

Së	dyti,	axhenda	e	reformave	strukturore	duhet	të	përshpejtohet	më	tej.

Faza e dytë e kësaj reforme duhet të synojë përmirësimin e edukimit dhe 
njohurive të forcës sonë të punës, krijimin e një ambienti ligjor, politik, 
administrativ e fiskal, i cili inkurajon tërheqjen e investimeve të huaja 
dhe	nxit	ato	vendase,	si	dhe	rritjen	e	integrimit	të	vendit	në	tregjet	dhe	
infrastrukturën e zhvillimit rajonal e evropian.

Së treti, çelja e negociatave për anëtarësim 
në Bashkimin Evropian duhet parë si një 
instrument parësor i zhvillimit të mëtejshëm 
të vendit.

Banka e Shqipërisë gjykon se plotësimi 
i kritereve të çeljes së negociatave dhe 
ndjekja me rigorozitet e reformave që 
imponon ky proces duhet të jetë në 
vëmendjen e të gjithë spektrit politik të 
vendit.

Ju faleminderit për vëmendjen!

“Banka e Shqipërisë gjykon 
se plotësimi i kritereve të 
çeljes së negociatave dhe 
ndjekja me rigorozitet e 
reformave që imponon 
ky proces duhet të jetë 

në vëmendjen e të gjithë 
spektrit politik të vendit.”
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Konferenca dhe seminare
Banka	e	Shqipërisë	organizon	një	sërë	aktivitetesh	publike,	konferenca,	seminare	apo	tryeza	

diskutimi për të trajtuar çështje të rëndësishme të bankingut qendror dhe të ekonomisë me 
rëndësi të veçantë për Bankën e Shqipërisë. Përveç këtyre, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë 
merr pjesë dhe në shumë aktivitete të tjera të organizuara nga institucionet kryesore në vend, 

institucionet ndërkombëtare financiare dhe bankat qendrore. Gjatë këtyre pjesëmarrjeve, 
Guvernatori prezanton vlerësime dhe analiza të detajuara të Bankës së Shqipërisë, si dhe 

opinionin e tij për zhvillimet ekonomiko-financiare dhe rolin e Bankës së Shqipërisë në këto 
zhvillime, eksperiencën e saj me politikën monetare dhe ruajtjen e stabilitetit financiar të 

vendit, si dhe sfidat e Bankës së Shqipërisë në çështje të ndryshme.

KAPITULLI IV 
FJALIME DHE PREZANTIME NË 

KONFERENCA
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës, 12 janar 2018 
•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko,	në	forumin	rajonal	‘’Tirana	Economic	Forum’’,	me	temë	‘’Ballkani	i	së	ardhmes:	Drejt	një	përfshirje	

globale’’,	24	janar	2018
•	 Fjala	 e	 Guvernatorit	 Sejko,	 në	 Tryezën	 e	 Rrumbullakët	 me	 temë:	 ‘’Energjia	 dhe	 Zhvillimi	 i	 Qëndrueshëm	 Ekonomik	 -	 Roli	 i	

Diplomacisë	Ekonomike’’,	21	shkurt	2018
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e hapjes së Javës së Parasë, 12 mars 2018
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në Prezantimin e Raportit të Tranzicionit të BERZH 2017- 2018, 11 prill 2018
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në Takimin e 39-të të Klubit të Guvernatorëve të bankave qendrore të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit 

të	Detit	të	Zi	dhe	të	Ballkanit,	15	maj	2018
•	 Fjala përshëndetëse e Guvernatorit Sejko në Seminarin Rajonal të Statistikave, organizuar nga Banka e Shqipërisë dhe Banka 

Qendrore Evropiane, 13 qershor 2018
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në samitin e vendeve të rajonit me temë “Stabiliteti financiar dhe monetar në rajon, 10 vjet pas krizës 

financiare	globale’’,	Becic,	Mal	i	Zi,	18	qershor	2018
•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	Konferencën	e	Bankës	së	Shqipërisë	“Modernizimi	i	sistemeve	të	pagesave	me	vlerë	të	vogël	në	

Shqipëri”,	21	qershor	2018
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Universitetit Evropian të Tiranës, 16 korrik 2018 
•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	prezantimin	e	z.	Patrizio	Pagano,	Drejtor	Ekzekutiv	i	Bankës	Botërore	për	Shqipërinë,	18	shtator	

2018
•	 Fjala	përshëndetëse	e	Guvernatorit	Sejko,	në	Konferencën	II	të	Muzeut	të	Bankës	së	Shqipërisë,	20	shtator	2018
•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	Konferencën	Vjetore	të	Bankës	së	Shqipërisë,	1	nëntor	2018
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko, në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës, 7 nëntor 2018
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në Workshop-in e 12-të të Kërkimeve, 6 dhjetor 2018
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin përmbyllës të vitit 2018 të organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave, 13 dhjetor 2018
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin e dytë të nivelit të lartë për remitancat, 14 dhjetor 2018
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias, 20 dhjetor 2018 
•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	konferencën	për	shtyp	mbi	veprimtarinë	e	Bankës	së	Shqipërisë	gjatë	vitit	2018,	24	dhjetor	2018
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO 
NË CEREMONINË E DIPLOMIMIT TË 

STUDENTËVE TË FAKULTETIT EKONOMIK, 
UNIVERSITETI I TIRANËS

-12 janar 2018 -

E nderuar Ministre Nikolla,
I nderuar Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit z. Leskaj,
I nderuar Dekan i Fakultetit Prof. Kule,
Të nderuar pedagogë,
Të dashur studente dhe studentë,

Ndihem i nderuar dhe i kënaqur njëkohësisht 
që ndodhem sot në një mjedis studentor, 
veçanërisht në një ditë kaq speciale për ju, por 
që në të vërtetë është edhe për mua, pasi edhe 
unë kam qenë student i Universitetit të Tiranës.

Sot ju kurorëzoni me sukses përpjekjet tuaja 
shumëvjeçare, duke mbyllur pjesërisht një 
kapitull të rëndësishëm të jetës suaj, atë 
të edukimit. E përdora termin pjesërisht jo 
pa qëllim, pasi edukimi është një sfidë e 
përhershme, e cila na shoqëron për gjatë 
gjithë jetës. Pavarësisht formës dhe kohës që 
harxhojmë,	të	gjithë	pa	përjashtim,	ne	jemi	në	një	proces	të	pandërprerë	
të përditësimit dhe të shtimit të dijeve.

E them me bindje se ju keni arsye të ndiheni krenarë, pasi keni vendosur 
një gur të rëndësishëm kilometrik në jetën tuaj. Nga sot e tutje për juve 
hapen dyert e një bote tjetër, kryekëput të ndryshme nga jeta studentore. 
Hapen dyert e botës reale, me shumë sfida dhe të panjohura.

Nëse do të më pyesnit sot cila është këshilla ima për secilin prej jush, 
edhe pse mund të tingëllojë pak si klishe, nuk do të hezitoja asnjë 
moment të them: do të jeni të suksesshëm vetëm nëse mësoni të jepni 
përtej vetes tuaj. Nga ky këndvështrim, për të gjithë ju që keni tashmë 
një ide se çfarë do të bëni me jetën tuaj, nuk më mbetet gjë tjetër 
përveçse t’ju them urime dhe suksese. Për të gjithë ju që ende nuk e keni 
vendosur,	ju	nxis	të	kërkoni	duke	besuar	në	instinktin	tuaj,	me	vullnet	e	
përkushtim.

“Edukimi është një sfidë 
e përhershme, e cila 

na shoqëron për gjatë 
gjithë jetës. Pavarësisht 

formës dhe kohës që 
harxhojmë, të gjithë pa 
përjashtim, ne jemi në 

një proces të pandërprerë 
të përditësimit dhe të 

shtimit të dijeve.”
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Asnjëherë mos hiqni dorë nga ambiciet dhe objektivat tuaja. Mos ndalni 
kurrë luftën për atë që besoni dhe gjithmonë mbështesni njerëzit që 
kujdesen për ju. Silluni me dinjitet, krenari dhe ndershmëri, pa harruar që 
në çdo rast të jeni as më pak a as më shumë vetëm vetvetja.

Bota përtej auditorëve është më sfiduese. Përgatituni që në jetë do të 
përballeni edhe me momente të vështira. Në shumë raste zhgënjimi 
është pjesë e pandarë e jetës. Për këtë arsye, ju këshilloj të ndërtoni 
qëndrueshmëri në veten tuaj. Siç thotë një shprehje: “ne jemi më të 
brishtë nga sa e mendojmë, por më të fortë nga sa e imagjinojmë”.

Ju do të keni ditë të mira dhe ditë të këqija. Bëhuni të zotët dhe merrni 
zemër	 t’i	 kaloni	ato	me	 kurajë	dhe	optimizëm.	Mos	harroni	 të	 nxirrni	
mësimet rast pas rasti dhe ndajini ato me miqtë dhe kolegët tuaj. Përqafoni 
çdo ide novatore, ndërtoni besim të vazhdueshëm, transmetoni energji 
pozitive dhe përqafoni çdo ëndërr të përbashkët që inspiron dashuri, 
prosperitet, integritet dhe mirëkuptim njerëzor. Kjo është rruga e duhur 
për të ndërtuar një shoqëri më të mirë se kjo e sotmja, të aftë për të 
përballur sfidat e kohës, dhe për të garantuar të ardhmen e kombit në 
rrjedhën e kohës.

I uroj studentëve që diplomohen sot, suksese në jetën e tyre. Banka e 
Shqipërisë i ka gjithmonë të hapura dyert për studentët e Universitetit të 
Tiranës. Urime dhe suksese për diplomimin!
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FJALA E GUVERNATORIT TË BANKËS SË 
SHQIPËRISË Z. GENT SEJKO, NË FORUMIN 
RAJONAL “TIRANA ECONOMIC FORUM”, 

ME TEMË “BALLKANI I SË ARDHMES: DREJT 
NJË PËRFSHIRJE GLOBALE”

-24 janar 2018-

I nderuar z. President,
E nderuar zj. Zëvendëskryeministre,
I nderuar z. Zëvendëskryeministër i Kosovës,
I nderuar Ministër i Financave dhe Ekonomisë,
Të nderuar kolegë, të nderuar pjesëmarrës,

Është kënaqësi të marr pjesë në këtë Konferencë, mbledhur për të 
diskutuar	mbi	rëndësinë	e	integrimit	rajonal,	proces	i	cili	duhet	të	nxitet	
nga një udhëheqje largpamëse dhe të mbështetet nga konvergjenca e 
politikave.

Jam i bindur se dialogu i orientuar drejt ndarjes së vizionit tonë për 
të ardhmen, drejt konvergjencës së këndvështrimeve mbi sfidat që 
kemi përpara, si dhe drejt identifikimit të objektivave dhe hartimit të 
axhendave	të	përbashkëta	të	veprimit,	do	të	ishte	një	dialog	i	frytshëm	
për të gjithë. Konvergjenca e politikave, si brenda vendit ashtu edhe 
midis vendeve, promovon eficiencën dhe minimizon ndikimet negative.

Roli i institucioneve në rritje dhe zhvillim

Institucionet janë shtylla mbajtëse e çdo 
shoqërie moderne. Ato gjenerojnë dhe 
zbatojnë ligjet, rregulloret dhe politikat e 
zhvillimit, duke përcaktuar kështu rregullat e 
lojës në një ekonomi tregu. Në një plan të 
përgjithshëm, këto rregulla loje duhet të ofrojnë 
një mjedis të qëndrueshëm dhe transparent, 
duke mundësuar kështu vendimmarrje të 
parashikueshme dhe afatgjatë. Ato duhet të 
promovojnë konkurrencën e ndershme dhe barazinë e oportuniteteve, si 
dhe	duhet	të	nxisin	ndershmërinë	dhe	kohezionin	social.

Është e qartë se ekonomitë e pasura dhe shoqëritë e stabilizuara priren 
të kenë institucione më të forta dhe më të qëndrueshme.

“Institucionet janë 
shtylla mbajtëse e çdo 
shoqërie moderne. Ato 
gjenerojnë dhe zbatojnë 
ligjet, rregulloret dhe 
politikat e zhvillimit, 

duke përcaktuar kështu 
rregullat e lojës në një 

ekonomi tregu.”
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Për këtë arsye, unë besoj se rajoni ynë nuk duhet të ndjekë një “model 
organik” të rritjes institucionale. Me ‘organik’ kam parasysh një model 
rritjeje ku institucionet ecin hap-pas-hapi me zhvillimin ekonomik dhe 
priren	 më	 shumë	 të	 sigurojnë,	 sesa	 të	 nxisin,	 një	 nivel	 të	 caktuar	
prosperiteti.

Në të kundërt, unë besoj se institucionet dhe politikat duhet të udhëheqin 
procesin e rritjes dhe zhvillimit. Në këtë kontekst, detyra jonë si 
politikëbërës është të përkufizojmë objektivat, të identifikojmë pengesat, 
si dhe të ndërmarrim masat e nevojshme. Në thelb, ky është për mua 
roli i duhur i udhëheqjes.

Më lejoni ta ilustroj këtë këndvështrim me 
disa shembuj të sfidave me të cilat po 
përballet rajoni ynë.

Së pari, problemet me mjedisin e biznesit, 
përfshirë korrupsionin dhe informalitetin, janë 
ndër më kryesoret në listën e pengesave për 
rritjen ekonomike, si në Shqipëri edhe në 
rajon.
 
Së dyti, stabiliteti ynë ekonomik dhe financiar 
duhet të forcohet më tej, me qëllim rritjen e 
qëndrueshmërisë ndaj goditjeve dhe uljen e 
kostove të financimit.

 
Së treti, po bëhet gjithmonë e më e qartë se sistemet tona financiare 
mbështeten së tepërmi te bankat. Duke parë nga e ardhmja, ne duhet 
të mbështetemi më shumë në tregjet e kapitalit për financimin e rritjes 
ekonomike.
 
Së katërti, një ankesë e përbashkët që dëgjohet shpesh prej investitorëve 
të huaj është se tregjet tona të vogla e të fragmentuara ofrojnë një 
atraktivitet të ulët. Ndonëse kjo është pjesërisht e pasaktë, ne duhet të 
bëjmë më tepër për të rritur integrimin tonë në aspektin e tregtisë dhe 
infrastrukturës.
 
Së pesti, duke konkurruar për të njëjtin grup investitorësh ndërkombëtarë, 
vendet e rajonit shpesh përpiqen ta rrisin profilin e tyre individual, duke 
ofruar lehtësira tatimore apo subvencione të tjera. Kjo “garë për të kapur 
fundin” nuk është produktive.

“Institucionet dhe politikat 
duhet të udhëheqin 

procesin e rritjes dhe 
zhvillimit. Detyra jonë 

si politikëbërës është të 
përkufizojmë objektivat, të 
identifikojmë pengesat, si 
dhe të ndërmarrim masat 
e nevojshme. Në thelb, ky 
është për mua roli i duhur i 

udhëheqjes.”
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Zgjidhja e këtyre çështjeve kërkon largpamësi, institucione të forta, 
veprime politike të vendosura, por dhe bashkërendim rajonal.

Institucionet dhe integrimi

Rajoni ynë është përfshirë në mënyrë aktive në procesin e integrimit në 
BE. Ky objektiv orienton dhe përpjekjet tona për reformë institucionale 
dhe ka sjellë përfitime të dukshme. Integrimi në BE i ndihmon autoritetet 
në rajon të ankorojnë politikat dhe reformat e tyre institucionale. Nga 
ana tjetër, institucionet e BE-së mbikëqyrin dhe i japin besueshmëri 
procesit. Gjithashtu, duke qenë se disa vende janë duke punuar drejt 
objektivave të përbashkët, politikat rajonale bashkërendohen më mirë.

Megjithatë, unë besoj se vendet në rajon mund të bëjnë më tepër për 
shkëmbimin e përvojave dhe për të mësuar nga njëri-tjetri. Shqipëria 
ofron një shembull pozitiv në drejtim të stabilitetit ekonomik dhe financiar. 
Maqedonia ka pasur një performancë shumë të mirë sa i takon tërheqjes së 
IHD-ve me vlerë të lartë të shtuar. Serbia ka po ashtu eksperienca pozitive 
në drejtim të zhvillimit të tregut financiar. Të gjithë ne duhet të mësojmë nga 
historitë e suksesit që kemi arritur individualisht; po ashtu, të gjithë duhet të 
shmangim gabimet që kemi bërë individualisht në të shkuarën. Vendet tona 
kanë më shumë të përbashkëta se dallime: ajo që funksionon për njërin, ka 
gjasa të funksionojë dhe për të tjerët, dhe e anasjelltas.

Gjithashtu, unë besoj se duhet ta shohim integrimin rajonal si qëllim 
në vetvete, jo thjesht si instrument për integrimin në BE. Integrimi i 
përbashkët në BE do të zëvendësonte disa aspekte të bashkëpunimit 
rajonal, të tilla si tregtia dhe lëvizshmëria e faktorëve të prodhimit, por 
ai nuk zëvendëson nevojën për dialog dhe për politika, këndvështrime 
dhe zgjidhje të përbashkëta rajonale.

Më lejoni tani të ndalem shkurtimisht te roli i institucioneve në reformat 
strukturore në Shqipëri.

Institucionet dhe reformat strukturore në Shqipëri

Nisur nga koha në dispozicion, e kam pothuajse të pamundur të bëj 
një ekspoze të plotë të të gjithë kuadrit të reformave strukturore që kemi 
ndërmarrë. Si rrjedhim, do të përpiqem të vë në dukje pikat kryesore të tij.

Me qëllim përmirësimin e mjedisit tonë të biznesit, autoritetet shqiptare 
kanë ndërmarrë reforma gjithëpërfshirëse, në drejtim të përmirësimit 
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të të drejtave të pronësisë, të regjimit tatimor, të zhvillimit të sektorit të 
energjisë dhe të infrastrukturës së përgjithshme. Ne jemi angazhuar 
gjithashtu në luftën kundër informalitetit. Masa më e fundit në këtë 
drejtim është një rregullore e re bankare, e cila ka për qëllim t’i japë 
fund praktikës së kredidhënies nëpërmjet bilanceve të pacertifikuara të 
kompanive. Më tej, për të rritur efektshmërinë dhe për të trajtuar çështjet 
e korrupsionit dhe informalitetit, kemi ndërmarrë shumë nisma për të 
përmirësuar funksionimin e administratës publike, të cilat, në shkallë të 
gjerë, përfshijnë edhe reformën e ndërmarrë në sistemin gjyqësor.

Me qëllim rritjen e stabilitetit ekonomik dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë 
financiare, ne kemi nisur një gamë të gjerë reformash. Për këtë arsye, 
Qeveria ka përmirësuar procedurat e administrimit të financave publike, 
ka miratuar një kuadër të përgjegjësisë fiskale, dhe ka ndërmarrë masa 
për	reduktimin	e	borxhit.	Banka	e	Shqipërisë	ka	ndjekur	dhe	implementuar	
modelin institucional të BQE-së. Profesionalizmi i saj është rritur, ndërsa 
janë përmirësuar pavarësia, transparenca dhe besueshmëria. Në 
një përpjekje të përbashkët me aktorët e tjerë institucionalë, ne kemi 
reformuar Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare dhe kemi rritur rolin e 
Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Së bashku me Qeverinë, kemi 
vënë në jetë një strategji gjithëpërfshirëse për zgjidhjen e kredive me 
probleme, e cila tashmë ka dhënë rezultate inkurajuese; kemi miratuar 
Ligjin për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme në banka; si dhe kemi 
hartuar një strategji për deeuroizimin, e cila synon trajtimin e dobësive 
financiare, përmirësimin e mekanizmit të transmetimit dhe intensifikimin 
e përdorimit të monedhës vendase. Gjithashtu, kemi krijuar një Grup 
Këshillimor ndërinstitucional për Stabilitetin Financiar, i cili gëzon edhe të 
drejtën e koordinimit të çështjeve të stabilitetit që kanë rëndësi sistemike.
 
Me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të tregjeve financiare, autoritetet 
shqiptare kanë përshpejtuar zhvillimin e tregjeve të kapitalit, nëpërmjet: 
krijimit të Bursës së Shqipërisë, licencimit dhe funksionimit të fondeve 
të ndryshme të investimit dhe të kompanive të administrimit të aktiveve; 
inkurajimit të konsolidimit të vazhdueshëm të bankave dhe institucioneve 
financiare jobankare; inkurajimit tatimor të skemave të fondeve private të 
pensionit; përpjekjeve të vazhdueshme për të përmirësuar funksionimin e 
tregjeve sekondare për titujt e qeverisë etj.

Megjithatë, jam i bindur se shkëmbimi i përvojës rajonale do t’i japë 
procesit një hov të ri. Për më shumë, për probleme të përbashkëta 
rajonale, besoj se do të ishte e udhës të kërkonim zgjidhje të përbashkëta.
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Kjo më sjell në pikën e fundit të diskutimit.

Përmirësimi i bashkëpunimit rajonal

Bashkërendimi dhe bashkëpunimi kanë 
rëndësi esenciale në një botë gjithnjë e 
më të integruar dhe të ndërthurur. I njëjti 
koncept vlen për rajonin tonë: nismat 
politike që kanë për qëllim arritjen e një 
objektivi të përbashkët duhet të zbatohen 
nga të gjithë.

Më lejoni të vë në dukje disa nga fushat e mundshme të bashkëpunimit.
 
Së pari, mendoj se ka hapësirë për dialog më të gjerë dhe konvergjencë 
më të madhe të politikës, në të gjitha fushat e politikës publike dhe të 
zhvillimit të sektorit privat.
 
Së dyti, mendoj se duhet bërë më shumë për të përfunduar punën për 
integrimin rajonal. Në veçanti, standardet e produkteve dhe shërbimeve 
duhet të jenë të dakordësuara.
 
Së treti, përtej konvergimit të politikave të zhvillimit financiar, jam i 
bindur se mund të eksplorojmë idenë e ndërmarrjes së projekteve të 
përbashkëta për zhvillimin financiar. Një bursë rajonale, ndonëse mbart 
vështirësi, është një projekt i mundshëm e kuptimplotë.
 
Së katërti, besoj se rajoni duhet të përpiqet për krijimin e një emëruesi 
të përbashkët më të vogël të pranueshëm lidhur me taksat, tregun e 
punës, sektorin financiar dhe rregullin e mjedisit. Politikat ekstreme në 
dëm të konkurrentëve të tjerë në rajon, vetëm sa e dëmtojnë rajonin 
në afat të gjatë.
 
Së pesti, infrastruktura rajonale mbetet mjaft e fragmentuar. Kjo i referohet 
jo vetëm infrastrukturës rrugore, por edhe rrjetit energjetik dhe atij të 
teknologjisë së informacionit.

“Bashkërendimi dhe 
bashkëpunimi kanë rëndësi 
esenciale në një botë gjithnjë 

e më të integruar dhe të 
ndërthurur. I njëjti koncept 

vlen për rajonin tonë: nismat 
politike që kanë për qëllim 

arritjen e një objektivi 
të përbashkët duhet të 

zbatohen nga të gjithë.”
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Të nderuar pjesëmarrës,

Disa nga çështjet që parashtrova më sipër mund të duken tejet të 
vështira, apo edhe utopike. Megjithatë, jam i bindur se nëpërmjet një 
përpjekjeje të përbashkët e të sinqertë, këto ide mundet që një ditë, në 
një të ardhme jo të lagët, të bëhen realitet.

Faleminderit!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO, 
NË TRYEZËN E RRUMBULLAKËT ME 
TEMË: “ENERGJIA DHE ZHVILLIMI I 

QËNDRUESHËM EKONOMIK - ROLI I 
DIPLOMACISË EKONOMIKE”

-21 shkurt 2018-

I nderuar zoti Ndroqi,
I nderuar zoti Ministër,
I nderuar zoti Ambasador,
Të nderuar të ftuar,

E prita me kënaqësi ftesën për të marrë pjesë në këtë takim, për vetë 
faktin se çështjet e rritjes ekonomike, të zhvillimit të qëndrueshëm, si dhe 
të integrimit evropian të vendit, duhen parë si tema të integruara dhe të 
ndërvarura.

Jam i bindur se kjo tryezë e rrumbullakët do t’i shërbejë identifikimit të 
këtyre varësive dhe ndërtimit të strategjive të integruara të zhvillimit.

Realitetet e sotme ekonomike, financiare dhe gjeopolitike, diktojnë zgjerimin e 
fushës së analizës dhe zgjerimin e perspektivës së politikave tona ekonomike. 
Procesi	i	globalizimit,	zgjerimi	i	tregjeve	dhe	integrimi	i	zinxhirëve	të	prodhimit,	
janë një sfidë me të cilën po përballemi e do të përballemi gjithnjë e më shumë 
në të ardhmen. Si çdo sfidë, ajo mund të sjellë përfitime, nëse administrohet si 
duhet, por edhe kosto e humbje, nëse nuk kuptohet dhe nuk trajtohet në kohë. 
Në anën pozitive, integrimi dhe globalizimi iu ofron vendeve në zhvillim, 
kapitale financiare dhe iu mundëson akses në tregje më të mëdha. Në anën 
negative, integrimi dhe globalizimi forcon konkurrencën midis produkteve, 
midis kompanive, por edhe midis vendeve.

Në këtë fjalë përshëndetëse, dëshiroj të ndaj me ju këndvështrimin tim 
personal mbi rolin dhe rëndësinë e diplomacisë ekonomike. Por, përpara 
se të parashtroj këtë këndvështrim, më lejoni të them dy fjalë mbi stadin 
aktual dhe perspektivat e zhvillimit të ekonomisë shqiptare.

Javën e shkuar, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë kreu analizën 
periodike tremujore të ekonomisë dhe të tregjeve financiare shqiptare.
Në bazë të informacionit të disponuar, ne konkluduam se ekonomia 
shqiptare vijon të karakterizohet nga një moment pozitiv zhvillimi. 
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Rritja ekonomike e vitit 2017 pritet të luhatet në intervalin 3.5% - 4%. 
Rritja	e	 kërkesës	 ka	mundësuar	 rritjen	e	prodhimit	dhe,	në	një	zinxhir	
virtuoz pasojash, është shoqëruar me zgjerimin e punësimit, përmirësimin 
e gjendjes financiare të familjeve dhe të bizneseve, si dhe reduktimin e 
zhbalancimeve ekonomike e financiare.

Gra�k 29. Rritja vjetore e PBB-së reale (në %) dhe kontributet e komponentëve të vlerësuar nga 
ana e prodhimit (në pikë përqindje); tendenca e vlerës së shtuar reale bruto në ekonomi dhe në 

sektorëº 

*Të dhënat janë gjysmë përfundimtare. **Një vlerësim i parë.
º Indekset e vlerës së shtuar reale bruto për ekonominë dhe sektorët e saj janë llogaritur si shumë rrëshqitëse e vlerave tremujore për 

katër tremujorë dhe janë bazuar në tremujorin e katërt të vitit 2010.
Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. 
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Pavarësisht dobësive, të cilat vijojnë të jenë ende të pranishme, rritja 
ekonomike po merr një bazë gjithnjë e më të gjerë. Në aspektin sektorial, 
zgjerimi i prodhimit ka pasqyruar kontributin pozitiv të pothuajse të gjithë 
sektorëve: industrisë, shërbimit, ndërtimit dhe bujqësisë. Në aspektin 
e burimit të shpenzimeve, rritja ekonomike ka pasqyruar fuqizimin e 
konsumit familjar, trendin pozitiv të investimeve të brendshme dhe të 
huaja, si dhe rritjen e eksporteve shqiptare, e në veçanti të eksportit të 
shërbimeve të turizmit. Së fundi, në aspektin e politikave të zhvillimit, 
rritja ekonomike ka pasqyruar stimulin monetar dhe konsolidimin fiskal, 
të cilët kanë mundësuar norma të ulëta interesi dhe likuiditet të bollshëm 
në tregje, si dhe politikat e kujdesshme mbikëqyrëse e rregullatore që 
kemi ndjekur, politika të cilat kanë mundësuar një sistem financiar të 
shëndetshëm, fitimprurës dhe të aftë për kreditim.

Stabiliteti ekonomik dhe financiar i vendit, fuqizimi i burimeve të rritjes, por 
edhe përmirësimi i ambientit ekonomik botëror, na bëjnë optimistë për të 
ardhmen. Natyrisht, neve si politikëbërës, na mbetet shumë punë për të 
bërë, në mënyrë që këto premisa pozitive t’i shndërrojmë në realitet. Ne 
jemi të ndërgjegjshëm për këtë dhe mendoj se rekordi ynë pozitiv në të 
shkuarën është dëshmi e seriozitetit, përkushtimit dhe e rezultateve tona.
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Megjithatë, nga këndvështrimi im si Guvernator, jam i bindur se ne 
mund dhe duhet të bëjmë më shumë. Më lejoni të identifikoj tre drejtime 
kryesore, në të cilat mund të orientohet diplomacia ekonomike.

Së pari, diplomacia ekonomike duhet 
të synojë rritjen e interesit për investimin 
e kapitaleve të huaja në Shqipëri. 
Gjatë pesë viteve të fundit, investimet 
e huaja direkte kanë qenë rreth nivelit 
mesatar 8.7% të PBB-së, ose rreth 870 
milionë euro në vit, duke na renditur në 
vendin e dytë në rajon, pas Malit të Zi. 
Megjithatë, Shqipëria vijon të mbetet e 
parafundit në rajon sa i takon stokut të 
investimeve të huaja dhe vijon të mbetet 
një vend që ka uri për investime kapitale, 
në të gjithë sektorët ekonomikë.

Së dyti, ne duhet të bëjmë më shumë për të pasur një shpërndarje 
më të mirë sektoriale të këtyre investimeve. Sipas informacionit që 
disponojmë, rreth 23% e investimeve të huaja janë përqendruar në 
sektorin e energjetikës dhe kjo është padyshim diçka inkurajuese sa i 
takon perspektivës së zhvillimit të këtij sektori. Por, nga ana tjetër, sektorë 
me potencial të lartë zhvillimi, si industria përpunuese, kanë mbetur 
relativisht mbrapa në tërheqjen e investimeve të huaja.

Së treti, diplomacia ekonomike mund të bëhet më shumë pjesë e përpjekjeve 
për promovimin e brand-it të produkteve shqiptare, pra për zgjerimin e 
tregjeve dhe për rritjen e penetrimit të produkteve tona në këto tregje.

Tabelë 1. Tregues kryesorë makroekonomikë dhe financiarë

Sektori i jashtëm 2013 2014 2015 2016 2017*

Llogaria korrente (përjashtuar transfertat zyrtare në % të PBB-së) -9.3 -10.8 -8.6 -7.5 -6.4

Importet në mallra (fob, në % të PBB-së) 31.5 31.6 29.9 30.8 31.6

Eksportet në mallra (fob, në % të PBB-së) 11.1 9.4 7.5 6.6 7.1

Investimet e huaja direkte (hyrëse, në % të PBB-së) 9.8 8.7 8.7 8.7 8.3

Mjetet e rezervës valutore (milionë euro, fund periudhe) 2,015 2,192 2,880 2,945  2,994
Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 
* Të dhënat për rritjen ekonomike, për tregun e punës dhe për sektorin e jashtëm i 
përkasin tremujorit të tretë 2017. 

Orientimi i diplomacisë 
ekonomike: 
-  duhet të synojë rritjen e 
interesit për investimin e 
kapitaleve të huaja në Shqipëri;
-  ne duhet të bëjmë më shumë 
për të pasur një shpërndarje 
më të mirë sektoriale të këtyre 
investimeve;
-  mund të bëhet më shumë 
për promovimin e brand-it të 
produkteve shqiptare.
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Të nderuar pjesëmarrës,

Në përfundim, do të doja të shtoja diçka lidhur me sektorin e energjisë 
dhe kreditimin e tij nga sektori bankar. Sektori bankar ka qenë gjithmonë 
i interesuar të mbështesë me investime sektorin e energjisë. Para disa 
vitesh, janë bërë disa ndryshime ligjore të ligjit për koncesionet, të cilat 
kanë hapur rrugën ligjore të investimit në fushën e energjisë. Sektori 
financiar, i cili përbëhet kryesisht nga bankat - ato zënë mbi 90% 
të sektorit financiar - ka shfaqur një interes të konsiderueshëm për të 
mbështetur me kreditim projektet e energjisë së rinovueshme, kryesisht 
hidrocentralet. Këto kredi zënë një peshë të konsiderueshme në kreditë e 
dhëna nga bankat tregtare. Sigurisht që kriza e vitit 2008 dhe goditja që 
pasoi në sektorin financiar dhe ekonominë shtrëngoi kriteret e kreditimit 
të bankave tregtare. Ky shtrëngim ndodhi në të gjithë sektorët, përfshi 
dhe sektorin e energjisë, megjithatë kreditimi ka vazhduar. Bankat 
kanë vazhduar të mbështesin ato projekte që plotësojnë kriteret dhe në 
vazhdimësi ne shohim një interes për këtë sektor.

Natyrisht që dhe sektori i energjisë është maturuar gjatë kohës, pra ka 
kuptuar se cilat janë rreziqet dhe se çfarë duhet të plotësojë në mënyrë 
që të bëhet më i mbështetur me kreditim nga bankat tregtare. Është 
në interes të përbashkët si të investitorëve në fushën e energjisë ashtu 
dhe të bankave tregtare. Ky është një nga sektorët më fitimprurës, 23% 
e investimeve të huaja në Shqipëri janë pikërisht në këtë sektor. Ne 
presim investime të mëtejshme. Mbështetja e sektorit të energjisë nga 
bankat do të ishte një element pozitiv në thithjen e investimeve të huaja, 
pasi shpeshherë dhe investitorët kërkojnë të ndajnë rrezikun bashkë me 
sistemin financiar shqiptar. Ne si rregullator, e kemi mbikëqyrur dhe e 
kemi mbështetur sektorin bankar që të stimulojë më shumë sektorin e 
energjisë, si një nga sektorët kryesorë të industrisë.

Ju falënderoj për këtë tryezë diskutimi dhe jam i hapur për çdo lloj 
pyetje.
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
CEREMONINË E HAPJES SË JAVËS SË 

PARASË, 12-18 MARS 2018
-12 mars 2018-

I nderuar z. Pedrazzi,
Të dashur nxënës e studentë, mësues e miq të Javës së Parasë,

Si çdo vit, edhe këtë fillim pranvere kam 
kënaqësinë t’ju uroj mirëseardhjen në godinën 
tonë qendrore, si dhe t’ju falënderoj për 
pjesëmarrjen tuaj në Javën e Parasë, 2018.

Ky vit mbart një rëndësi të veçantë, pasi 
shënon plot një dekadë angazhimi të Bankës 
së Shqipërisë në fushën e edukimit financiar, 
që në mënyrë kuptimplotë, fillimin e saj e gjen 
pikërisht në një Memorandum Bashkëpunimi të 
nënshkruar me Ministrinë e Arsimit.

Edukimi dhe përfshirja financiare, gjatë këtyre viteve, kanë zënë 
gjithmonë e më shumë një vend të rëndësishëm në punën tonë të 
përditshme, duke krijuar dhe zbatuar projekte të panumërta edukative.

Ato u janë dedikuar grupmoshave të ndryshme, duke filluar nga trajnimet 
dhe broshurat, deri tek programet dedikuar shkollave të mesme “Financat 
personale në duart tuaja”, paketa mësimore për klasat fillore, si dhe 
aplikacionet mbi paranë.

Për më tepër, vetë Muzeu i Bankës së Shqipërisë shënon kurorëzimin e 
përpjekjeve tona, duke ofruar një hapësirë shumëfunksionale, ku vizitorët 
mund të mësojnë më shumë jo vetëm për historinë monetare të vendit 
tonë dhe institucionin e Bankës Qendrore, por dhe të thellojnë kulturën 
e tyre financiare.

Të gjitha këto eksperienca të vyera, na kanë shërbyer që sot të jemi pjesë 
dinjitoze e Javës së Parasë, e cila sivjet festohet në më shumë se 135 
shtete. Java 12-18 mars 2018 njihet në mbarë botën si Java e Parasë. 
E	iniciuar	nga	Child	and	Youth	Finance	International,	me	mbështetjen	e	
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), dhe 

“Ky vit mbart një 
rëndësi të veçantë, 
pasi shënon plot një 
dekadë angazhimi 

të Bankës së 
Shqipërisë në 

fushën e edukimit 
financiar.”
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e përqafuar nga më shumë se 23.000 organizata anembanë globit, 
Java e Parasë është një fushatë e përvitshme ndërgjegjësimi financiar, 
e ndërtuar për të frymëzuar fëmijët dhe të rinjtë për të mësuar rreth 
çështjeve të parasë, mjeteve të jetesës dhe sipërmarrjes.

Kjo festë e parasë synon ndërgjegjësimin e brezit të ri për të qenë 
qytetarë të ardhshëm të përgjegjshëm dhe të aftë për të marrë vendime 
financiare të mirë-menduara.

Në kuadër të saj, ashtu si edhe në vitet e kaluara, Banka e Shqipërisë, 
në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave dhe mbështetjen e 
Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si shumë institucione të tjera në 
mbarë globin do të organizojnë aktivitete të larmishme për t’i përfshirë 
fëmijët dhe të rinjtë, duke u mësuar si të kujdesen për paratë, si të 
kursejnë, si të mendojnë financiarisht apo si t’i kuptojnë ndryshimet 
në sistemet ekonomike ku jetojnë, si të fitojnë të ardhura nëpërmjet 
sipërmarrjes dhe të vendosin bazat për të ardhmen e tyre nëpërmjet 
kulturës financiare. Për t’i realizuar këto objektiva, gjatë javës do të 
organizojmë leksione, konkurse, vizita në banka dhe në Muze, duke 
synuar	të	përfshijmë	një	numër	sa	më	të	madh	nxënësish	dhe	studentësh.

Këtë vit, motoja e zgjedhur “Paraja: Ç’të 
mbjellësh, do të korrësh”, thekson më shumë 
se çdo gjë tjetër rëndësinë e çështjeve të 
parasë si mjet i domosdoshëm për të arritur 
dhe ruajtur mirëqenien. Përmes aktiviteteve 
që do të na shoqërojnë gjatë gjithë kësaj 
jave, kemi kërkuar të tërheqim edhe njëherë 
vëmendjen e të rinjve dhe fëmijëve mbi 
domethënien e financave personale dhe 
ndikimin e vendimeve të mirëmenduara në 
suksesin personal të gjithsecilit e të shoqërisë 
si një e tërë.

Si në çdo aktivitet tjetër edukues të Bankës së Shqipërisë, përtej mesazhit 
që duam të përçojmë, vlerësojmë vendimtar frymëzimin, origjinalitetin 
dhe të menduarit aktiv, si mënyra më efektive për përthithjen e një teme 
sa komplekse, aq edhe të prekshme siç janë financat.

Me krenari e themi se të gjitha punët pjesëmarrëse në konkurset tona i 
përmbajnë këto elemente, duke demonstruar kështu që pavarësisht se 
sfidues, edukimi financiar i fëmijëve dhe të rinjve mund të jetë dhe është 

“Këtë vit, motoja e 
zgjedhur “Paraja: 

Ç’të mbjellësh, do të 
korrësh”, thekson më 
shumë se çdo gjë tjetër 
rëndësinë e çështjeve 

të parasë si mjet i 
domosdoshëm për të 
arritur dhe ruajtur 

mirëqenien”
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i mundur. Gjithashtu, puna dhe impenjimi i tyre na shërben si incentivë 
për të sjellë projekte gjithnjë e më ambicioze dhe si shtysë e qartë për 
ta shtrirë gjeografikisht këtë aktivitet çdo vit e më shumë.

Konkurset	për	nxënësit	e	shkollave	9-vjeçare	dhe	të	mesme,	si	dhe	ato	
për studentët, janë pritur shumë mirë dhe pjesëmarrja në to çdo vit sa 
vjen e rritet, ku këtë vit janë përfshirë rreth 55 shkolla 9-vjeçare, 14 
shkolla	 të	mesme,	8	universitete	dhe	mbi	1000	nxënës	e	studentë	në	
14 qytete. Kjo falë edhe impenjimit të mësuesve e të pedagogëve, pa 
pasionin e të cilëve, të gjitha këto do ishin të pamundura.

Në përfundim, duke ju falënderuar të gjithëve ju për bashkëpunimin 
e deritanishëm, më lejoni t’i ftoj edhe njëherë të gjitha institucionet 
pjesëmarrëse dhe jo vetëm, për vazhdimin dhe intensifikimin e 
bashkëpunimit tonë edhe në të ardhmen, në këtë angazhim që kemi 
ndërmarrë në të mirë të brezave që do të vijnë dhe natyrisht të shoqërisë 
shqiptare si e tërë.
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO 
NË PREZANTIMIN E RAPORTIT TË 

TRANZICIONIT TË BERZH 2017- 2018
-11 prill 2018-

I nderuar zoti Colangeli,
I nderuar zoti Sanfey,
Të nderuar Pjesëmarrës,

Është kënaqësi e veçantë të ofrojmë sërish 
mikpritjen dhe bashkëpunimin tonë në 
takimin e radhës për prezantimin e “Raportit 
të Tranzicionit 2017-2018”, të përgatitur 
nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe 
Zhvillim.

Raporti i këtij viti ndalet ne diskutimin 
e disa çështjeve shumë të rëndësishme 
për ekonomitë në tranzicion, siç janë 
konvergjenca e produktivitetit dhe dinamika e 
firmave, rëndësia e infrastrukturës rrugore për 
rritjen ekonomike, dhe oportunitetet e reja që 
mund të sjellë ekonomia e gjelbër.

Është kënaqësi të vëresh se raporti ka një vlerësim pozitiv mbi zhvillimet 
në rajon. Pas disa vitesh me rritje ekonomike anemike, tashmë rajoni 
shfaq një rigjallërim të aktivitetit ekonomik dhe prospektet mbeten 
pozitive, pavarësisht problemeve gjeopolitike dhe sfidave të brendshme 
e të jashtme me të cilat përballemi. Disa vende të rajonit kanë ecur 
më shpejt se vende të tjera të globit me madhësi dhe zhvillim të njëjtë. 
Flukset hyrëse të kapitalit kanë qenë relativisht të ndjeshme, duke çuar 
në ngushtimin e diferencës së normave të interesit në rajon në krahasim 
me ato në ekonomitë e mëdha. Më e rëndësishme, duket se inflacioni 
po kthehet gradualisht në nivelet e shënjestruara dhe rritja ekonomike 
e përshpejtuar në Ballkanin Perëndimor po mbështetet nga kreditimi i 
bankave dhe nga disa projekte madhore në infrastrukturë.

Megjithatë, raporti vëren se rritja e produktivitetit është ngadalësuar dhe 
për këtë, dinamika e bizneseve private identifikohet si një nga problemet 
kryesore që duhet të shqetësojë rajonin tonë.

“Pas disa vitesh 
me rritje ekonomike 

anemike, tashmë rajoni 
shfaq një rigjallërim të 
aktivitetit ekonomik 

dhe prospektet mbeten 
pozitive, pavarësisht 

problemeve 
gjeopolitike dhe 

sfidave të brendshme 
e të jashtme me të 
cilat përballemi.”
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Shkaqet kryesore të këtyre zhvillimeve duket se vijnë nga disa faktorë.

Së pari, shkalla e ulët e tregjeve dhe bizneseve për t’u rigjeneruar frenon 
zëvendësimin e firmave joproduktive me kompani të reja inovative, dhe 
pengon një shpërndarje më eficiente të burimeve.
 
Së dyti, bizneset e vogla nuk arrijnë të shtojnë prodhimin apo të zgjerojnë 
numrin e të punësuarve. Sipas studimeve, produktiviteti i tyre është mjaft 
më i ulët se ai i bizneseve të mëdha. Bizneset e vogla përbëjnë numrin 
më të madh të subjekteve prodhuese – rreth 80% në zonën BERZH, dhe 
95% në Shqipëri. Për këtë arsye, duhet bërë më shumë për integrimin 
e bizneseve të vogla në rrjetet globale të prodhimit, gjetja e kapitalit 
njerëzor, aksesi në sistemin financiar apo në tregjet e kapitalit.

Banka e Shqipërisë vlerëson se zhvillimi i sistemit financiar është i 
domosdoshëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Në këtë drejtim, 
nëpërmjet	politikave	 tona,	ne	po	përpiqemi	 të	nxisim	një	 shpërndarje	
më eficiente të kreditimit bankar, në mënyrë që të jetë sa më pak i 
fragmentarizuar apo i përqendruar në sektorë të caktuar të ekonomisë.
Po kështu, ne po ndjekim nga afër gjendjen financiare dhe huamarrëse 
të ndërmarrjeve mikroekonomike, përfshirë këtu edhe ato në sektorin 
bujqësor. Këto subjekte kanë një peshë të konsiderueshme në vlerën 
e shtuar bruto dhe në numrin e të punësuarve në Shqipëri. Sipas 
anketimeve tona së fundmi, shqetësimet parësore për firmat e vogla janë 
konkurrenca e pandershme, vështirësitë për gjetjen e tregjeve për shitjen 
e produkteve, dhe më pak aksesi i kufizuar në financim apo kostoja e 
ofrimit të produkteve bankare.

Ne jemi të vetëdijshëm se rritja e produktivitetit, sidomos për firmat më të 
vogla, është mjaft e rëndësishme për konvergjencën ekonomike të vendit. 
Përmbushja e nevojave për kapital investues është një sfidë kryesore 
për prodhuesit e vegjël, duke qenë se ato kanë pak ose aspak histori 
kredi-marrëse në sistemin financiar. Për këtë arsye, analizat me të dhëna 
mikro janë bërë tashmë objekt i diskutimit në aktivitetet dhe konferencat e 
organizuara nga Banka e Shqipërisë, për të kuptuar nevojat e bizneseve 
të vogla dhe si mund të ndihmojmë në përmirësimin e infrastrukturës me 
qëllim rritjen e përfshirjes së tyre financiare në të ardhmen.
 
Produktiviteti është i rëndësishëm pasi përcakton edhe shpejtësinë e 
konvergjencës drejt ekonomive të zhvilluara. Deri tani, konvergjenca e 
produktivitetit të vendeve tona me ato të zhvilluara është udhëhequr më 
tepër nga rialokimi i burimeve nga ndërmarrjet me pronësi shtetërore në 
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ato me pronësi private. Megjithatë, ky proces nuk ka arritur të shkojë 
më tutje drejt zhvillimit të produkteve inovative. Nëse këto tendenca nuk 
ndryshojnë, ka të ngjarë që bizneset shqiptare dhe rajonale të humbin 
konkurrueshmëri kundrejt partnerëve të tyre në Bashkimin Evropian. Në 
një plan të përgjithshëm, kjo do të thotë se konvergjenca ekonomike dhe 
barazia e të ardhurave me vendet e BE-së do të vonohet ndjeshëm. Në 
një aspekt më specifik, procesi i integrimit evropian do të ngadalësohet, 
për sa kohë që bizneset tona nuk do të jenë në gjendje të përballojnë 
presionet e konkurrencës që ka ky treg.

Gra�k 30. Ndryshimet vjetore mesatare të sheshuara të produktivitetit e të kostove të punës për 
aktivitetet e mbuluara nga statistikat afatshkurtra dhe kostove të prodhimit industrial*

*Mbi ndryshimet vjetore të treguesve, janë zbatuar mesataret lëvizëse me 4 terma, për të zbutur luhatjet e rastit.
Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.
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Për këtë arsye, mendoj se autoritetet rajonale dhe shqiptare duhet 
vazhdojnë zbatimin e reformave strukturore, të cilat synojnë:

•	 rritjen	 e	 shkallës	 së	 formalizimit	 të	 ekonomisë,	 si	 një	 instrument	
për rritjen e konkurrencës, për inkurajimin e konsolidimit, për 
përmirësimin e qeverisjes së bizneseve dhe për uljen e kostos së 
tyre të financimit;

•	 nxitjen	e	hapësirave	për	zhvillimin	e	bizneseve	në	fusha,	ku	rajoni	
dhe Shqipëria ofron avantazhe konkurruese, si turizmi apo agro-
industria, dhe në fusha të cilat kanë vlerë të shtuar të lartë, si 
teknologjia e informacionit apo shërbimet financiare;

•	 zhvillimin	e	tregut	të	kapitaleve,	si	një	instrument	për	mbështetjen	e	
bizneseve të reja, inovative, por edhe si një partner për ndarjen e 
rrezikut financiar të sipërmarrësve në fazën e zgjerimit e zhvillimit.



- 120 -

KAPITULLI IV - Fjalime dhe prezantime në konferenca

Të nderuar pjesëmarrës,

Më lejoni të theksoj se, pavarësisht fokusit në sfidat e së ardhmes, raporti 
mbart një frymë optimiste për rajonin. Ai ve në dukje se, ndryshe nga 
ekonomitë e tjera ne zhvillim, prezantimi i industrive produktive do te 
kontribuojë ne rritjen e punësimit.

Gjithashtu, integrimi rajonal në nivel industrie ka kapacitetin të 
gjenerojë rritje të produktivitetit, të konkurrojë më mirë importet, dhe të 
kontribuojë në rritjen e eksporteve të rajonit. Përshtatja dhe konvergjenca 
institucionale është shumë e rëndësishme për integrimin e bizneseve 
shqiptare	në	zinxhirin	e	prodhimit	global,	si	dhe	për	rritjen	e	shkallës	së	
tyre të sofistikimit dhe të specializimit në tregun botëror.

Një potencial tjetër për kalimin në një ekonomi me bazë inovacioni është 
“ekonomia e gjelbër”, ku aftësia e konvertimit të proceseve ekzistuese të 
prodhimit në procese me më pak karbon mund të shihet si një oportunitet 
për zhvillimin e mëtejshëm të rajonit tonë.

Lidhur me të ardhmen, raporti vlerëson pozitivisht reformat e ndërmarra 
nga autoritetet shqiptare. Mjedisi makroekonomik vlerësohet i 
qëndrueshëm dhe prospektet tregojnë për ruajtjen e ritmit pozitiv të rritjes 
së ekonomisë. Në rritjen ekonomike, gjatë vitit 2017, spikatën degët 
e tregtisë, ndërtimit, transportit dhe industrisë, si dhe ngushtimi i deficitit 
në sektorin e jashtëm të ekonomisë. Në të njëjtën kohë, veprimtaria 
e sistemit financiar ka vazhduar të shfaqë përmirësime të dukshme 
dhe aftësia e tij për të përballuar rreziqet e veprimtarisë është e mirë. 
Treguesit e performancës financiare, të kapitalizimit dhe të likuiditetit të 
veprimtarisë evidentojnë përmirësimin e ndjeshëm të cilësisë së kredisë 
dhe dëshmojnë rëndësinë e vijimit të masave të ndërmarra nga Banka 
e Shqipërisë.

Raporti gjithashtu evidenton se projektet dhe investimet në infrastrukturë 
kanë ndihmuar në rritjen e integrimit ekonomik të Shqipërisë me vendet 
e rajonit, duke dhënë një efekt pozitiv në produktivitet dhe rritjen e 
oportuniteteve. Ne vlerësojmë se investimi i TAP-it do të ketë efekte 
pozitive në infrastrukturën energjetike dhe do të kontribuojë në rritjen 
e produktivitetit përmes kostove më të ulëta dhe mbulimit të nevojave 
për kapacitete energjetike, duke reduktuar kështu një nga dobësitë 
strukturore të ekonomisë shqiptare (furnizimin e besueshëm me energji).
Në mbyllje do të theksoja sugjerimet e raportit se tashmë është koha që 
sistemi financiar të fokusohet te ndërmarrja, si njësia bazë e punësimit, 



- 121 -

KAPITULLI IV - Fjalime dhe prezantime në konferenca

inovacionit, produktivitetit dhe rritjes ekonomike. Rrjedhimisht, politikat 
zhvillimore duhet të fokusohen te ndërmarrja dhe e ardhmja e saj, si 
burim i rritjes e konvergjencës. Politikat dhe prioritetet ekonomike të 
zhvillimit, në nivel makro dhe mikro, duhet të fokusohen në përmirësimin 
e infrastrukturës institucionale e financiare, në zhvillimin e tregut të 
kapitalit, në investimet infrastrukturore dhe në integrimin rajonal.

Të nderuar pjesëmarrës,

Raporti i Tranzicionit 2017-2018, i 
përgatitur nga Banka Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim, përbën një dokument 
të rëndësishëm për të gjithë. Pavarësisht 
statusit tonë si vendimmarrës, politikbërës, 
studiues, akademikë apo gazetarë, Raporti 
na siguron informacion të bollshëm për të 
përforcuar më tej analizat dhe konkluzionet 
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.

Ju faleminderit!

“Është koha që sistemi 
financiar të fokusohet 

te ndërmarrja, 
si njësia bazë e 

punësimit, inovacionit, 
produktivitetit dhe 
rritjes ekonomike.”
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO 
NË TAKIMIN E 39-TË TË KLUBIT TË 

GUVERNATORËVE TË BANKAVE QENDRORE 
TË VENDEVE TË AZISË QENDRORE, RAJONIT 

TË DETIT TË ZI DHE TË BALLKANIT
-15 maj 2018-

I nderuar z. Kryetar!
Të nderuar zonja e zotërinj!

Kam kënaqësinë të jem midis kolegësh në këtë Takim të 39-të të Klubit të 
Guvernatorëve, për të diskutuar mbi sfidat e përbashkëta ekonomike dhe 
parashikimet për zhvillimet në të ardhmen. Jam i nderuar për mundësinë 
që të ndaj me pjesëmarrësit pikëpamjet dhe përvojat tona, të paraqes 
një vlerësim për progresin e arritur dhe një reflektim të përparësive të 
politikave tona dhe opsioneve të politikave tona.

Tema e këtij paneli - qëndrueshmëria e rimëkëmbjes ekonomike globale 
- po bëhet një temë gjithmonë e më e rëndësishme ndër politikëbërësit. 
Që kur nisi kriza financiare, fokusi ynë është përqendruar te trajtimi i 
goditjeve	pasuese	të	krizës	dhe	te	nxitja	e	një	rimëkëmbjeje	të	shpejtë.	
Pas një rrugëtimi të gjatë e të mundimshëm, ritmet e rritjes së ekonomisë 
botërore po gjallërohen. Normat globale të rritjes po përshpejtohen 
dhe vendet e punës të humbura gjatë krizave janë rikuperuar pothuajse 
plotësisht. Gjithashtu, ndjesia ekonomike është e lartë, globalizimi dhe 
integrimi po i zbusin presionet e inflacionit, ndërsa rritja e moderuar në 
investime për biznesin jep një siguri shtesë për rritjen. Parashikimet më të 
fundit e konfirmojnë këtë tablo zhvillimesh. 
Ato tregojnë se rimëkëmbja është e 
vazhdueshme, e sinkronizuar dhe me bazë 
të gjerë.

Skenari bazë është pozitiv, për të paktën në 
horizontin afatshkurtër deri në afatmesëm. 
Megjithatë, si politikëbërës, ne duhet 
të përpiqemi të shohim përtej horizontit 
përkatës. Në momentin që ne e kthejmë 
vëmendjen në këtë aspekt, mund të 
identifikojmë disa faktorë rreziku që kanë 
potencialin të ndikojnë mbi rritjen globale.

“Si politikëbërës, ne 
duhet të përpiqemi 
të shohim përtej 

horizontit përkatës. 
Në momentin që ne e 
kthejmë vëmendjen 

në këtë aspekt, mund 
të identifikojmë disa 

faktorë rreziku që kanë 
potencialin të ndikojnë 
mbi rritjen globale.”
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Pa dashur të jem shterues në këtë pikë, rreziqet që do të doja të ndaja 
me ju, janë si më poshtë:

•	 divergjencat	lidhur	me	tregtinë	e	lirë	dhe	globale;
•	 reforma	të	pamjaftueshme	strukturore;
•	 luhatjet	në	tregjet	financiare;
•	 pasiguritë	politike.

Më lejoni që të shtjelloj më tej secilën prej tyre.

Tregtia globale

Tregtia globale, integrimi financiar dhe lëvizja e lirë e mallrave, e kapitalit 
dhe e njerëzve, janë elemente kyçe për suksesin ekonomik në periudhën 
e pasluftës, sukses që nuk ishte përjetuar më parë. Nga këndvështrimi 
global, tregjet e hapura lejojnë një shpërndarje më eficiente të burimeve 
dhe ofrojnë mundësi më të mira punësimi. Kjo merr rëndësi tejet të madhe 
për Shqipërinë dhe rajonin tonë, rajonin e EJL-së, çka përfaqëson një 
sërë ekonomish të vogla e të hapura, në proces konvergjimi me BE-në.
Prandaj, tensionet dhe politikat e mundshme proteksioniste të kohëve të 
fundit nuk janë aq inkurajuese. Ndonëse përgjithësisht besohet se lufta 
tregtare do të shmanget, pasiguritë mbeten ende të larta. Unë besoj se 
është detyra jonë të punojmë për ruajtjen - dhe mundësisht forcimin - e 
frymës së tregtisë së lirë.

Reformat strukturore

Krizat	 e	 kaluara	 kanë	 nxjerrë	 në	 pah	 një	 gamë	 të	 gjerë	 problemesh	
strukturore dhe kanë siguruar stimulin e nevojshëm politik për reforma 
të vendosura strukturore. Në ekonomitë e përparuara, vëmendja 
është përqendruar më shumë te rregullimi i sistemit financiar dhe te 
qëndrueshmëria e financave publike.

Nga këndvështrimi i një vendi në zhvillim, si Shqipëria dhe shumë vende 
të rajonit të EJL-së, sfida ka qenë e trefishtë.

•	 Nevoja	 për	 të	 rishikuar	 modelet	 tona	 të	 rritjes	 ekonomike,	
duke përmirësuar konkurrueshmërinë me jashtë dhe duke rritur 
fleksibilitetin e brendshëm.

•	 Nevoja	për	 të	rindërtuar	hapësira	për	 rezerva	fiskale,	nëpërmjet	
konsolidimit fiskal.

•	 Nevoja	për	të	rritur	kursimet	vendase	dhe	për	të	tërhequr	më	shumë	
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Pa dashur të jem shterues në këtë pikë, rreziqet që do të doja të ndaja 
me ju, janë si më poshtë:

•	 divergjencat	lidhur	me	tregtinë	e	lirë	dhe	globale;
•	 reforma	të	pamjaftueshme	strukturore;
•	 luhatjet	në	tregjet	financiare;
•	 pasiguritë	politike.

Më lejoni që të shtjelloj më tej secilën prej tyre.

Tregtia globale

Tregtia globale, integrimi financiar dhe lëvizja e lirë e mallrave, e kapitalit 
dhe e njerëzve, janë elemente kyçe për suksesin ekonomik në periudhën 
e pasluftës, sukses që nuk ishte përjetuar më parë. Nga këndvështrimi 
global, tregjet e hapura lejojnë një shpërndarje më eficiente të burimeve 
dhe ofrojnë mundësi më të mira punësimi. Kjo merr rëndësi tejet të madhe 
për Shqipërinë dhe rajonin tonë, rajonin e EJL-së, çka përfaqëson një 
sërë ekonomish të vogla e të hapura, në proces konvergjimi me BE-në.
Prandaj, tensionet dhe politikat e mundshme proteksioniste të kohëve të 
fundit nuk janë aq inkurajuese. Ndonëse përgjithësisht besohet se lufta 
tregtare do të shmanget, pasiguritë mbeten ende të larta. Unë besoj se 
është detyra jonë të punojmë për ruajtjen - dhe mundësisht forcimin - e 
frymës së tregtisë së lirë.

Reformat strukturore

Krizat	 e	 kaluara	 kanë	 nxjerrë	 në	 pah	 një	 gamë	 të	 gjerë	 problemesh	
strukturore dhe kanë siguruar stimulin e nevojshëm politik për reforma 
të vendosura strukturore. Në ekonomitë e përparuara, vëmendja 
është përqendruar më shumë te rregullimi i sistemit financiar dhe te 
qëndrueshmëria e financave publike.

Nga këndvështrimi i një vendi në zhvillim, si Shqipëria dhe shumë vende 
të rajonit të EJL-së, sfida ka qenë e trefishtë.

•	 Nevoja	 për	 të	 rishikuar	 modelet	 tona	 të	 rritjes	 ekonomike,	
duke përmirësuar konkurrueshmërinë me jashtë dhe duke rritur 
fleksibilitetin e brendshëm.

•	 Nevoja	për	 të	rindërtuar	hapësira	për	 rezerva	fiskale,	nëpërmjet	
konsolidimit fiskal.

•	 Nevoja	për	të	rritur	kursimet	vendase	dhe	për	të	tërhequr	më	shumë	

IHD, veçanërisht duke pasur parasysh një qëndrim më ngurrues 
ndaj marrjes së rrezikut nga ana e investitorëve privatë dhe 
institucionalë në botë.

Këto sfida kërkojnë veprim të vendosur dhe angazhim të fortë politik. 
Me venitjen e kujtimeve të krizës, druaj se vullneti politik për reforma 
strukturore mund të zbehet. Qëllimi i integrimit në BE mund të jetë 
një shtysë në këtë drejtim, por nuk mund të zëvendësojë autorësinë 
kombëtare për reforma.

Luhatjet në tregjet financiare

Pas disa vitesh të një mjedisi me interesa të ulëta dhe në kërkim për 
norma të larta kthimi, agjentët financiarë kanë akumuluar ekspozime 
të mëdha në sistemin financiar global. Rreziku këtu rrjedh nga fakti se 
normalizimi i pritur i politikës monetare në - të paktën - disa prej ekonomive 
të mëdha mund të tronditë tregjet financiare globale. Pak kohë më parë, 
kjo u evidentua në tregjet e kapitalit, me dukurinë e ashtuquajtur ‘taper 
tantrum’. Rritja e lartë në normat e kthimit të obligacioneve të SHBA-së 
në mesin e vitit 2013 shkaktoi një rritje pothuajse të njëjtë në normat e 
interesit në shumë ekonomi të huaja, duke i ulur çmimet e aseteve me 
rrezik në nivel global, dhe duke dhënë vetëm një pasqyrë paraprake 
të kufizuar të rreziqeve të mundshme që mund të lindin nga një veprim 
i politikës në kohë të papërshtatshme ose në mënyrë jo mjaft të qartë. 
Prandaj, komunikimi i elementeve kyçe në lidhje me një ndryshim të 
strategjisë në kohën e duhur dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse, do ta 
forconte më shumë mundësinë për një proces të butë normalizimi në 
ekonomitë në zhvillim. Kjo do të zbuste, për rrjedhojë, çdo rrezik për 
efekte	zinxhir	të	padëshiruara	e	të	mundshme	në	vende	të	tjera	dhe	do	
nxiste	një	ekonomi	globale	më	të	fortë	dhe	më	të	qëndrueshme.

Rreziqet gjeopolitike

Kjo është një temë për të cilën ne - për nga profesioni që kemi - jemi 
ndoshta më pak të kualifikuar për të diskutuar. Për këtë arsye, do 
t’i kufizoj komentet e mia vetëm duke vënë në dukje se rigjallërimi i 
tensioneve politike vetëm sa do të sillte një rritje të lartë të çmimeve, dhe 
do të pengonte fluksin normal të mallrave dhe të kapitalit. Lidhja midis 
rreziqeve gjeopolitike dhe mundësive për rritje mund të jenë edhe më të 
forta për ekonomitë e vendeve në zhvillim dhe mund t’i bëjë ato edhe 
më të ekspozuara ndaj rreziqeve në territore të largëta gjeografike. 
Vendet në zhvillim janë të cenueshme ndaj pengesave në flukset tregtare 



- 126 -

KAPITULLI IV - Fjalime dhe prezantime në konferenca

me të cilat progresi i tyre ekonomik është i lidhur ngushtë. Gjithashtu, 
rreziqet e shtuara për shkak të tensioneve politike mund të sjellin pasoja 
mbi përparimin e bërë deri tani në lidhje me integrimin financiar dhe 
teknologjik, faktorë me rëndësi jetike për progresin e çdo vendi drejt një 
ekonomie me të ardhura të larta.

Të nderuar kolegë,

Si bankierë qendrorë, ne jemi ose përgjegjës të drejtpërdrejtë, ose 
aktorë të rëndësishëm për zbutjen e këtyre rreziqeve. Megjithatë, cilët 
do të ishin disa udhëzues të efektshëm për informimin e reagimit tonë të 
politikave? Më lejoni ta mbyll fjalën time me disa pikëpamje në lidhje 
me këto çështje.

Do ta nis nga kjo e fundit, pra zbutja e luhatjeve në tregun financiar. 
Nga këndvështrimi global, besoj se një komunikim i duhur dhe 
shkëmbimi i informacionit do të jetë thelbësor. Në një botë të integruar 
financiarisht, asnjë vend nuk është një ishull i vetmuar. Normalizimi i 
politikës monetare në vendet e zhvilluara mund të shkaktojë pasoja të 
paqëllimta në ekonomitë në zhvillim, por që nga ana tjetër mund t’i 
rikthejë ato në vetë ekonomitë e zhvilluara.

Nga këndvështrimi i vendeve në zhvillim, si Shqipëria, ne duhet të 
punojmë më tej për uljen e nivelit të kredive me probleme, përmirësimin 
e mbikëqyrjes së segmenteve jobankare në sistemin tonë financiar, 
si dhe për rritjen e qëndrueshmërisë së institucioneve financiare dhe 
tregjeve financiare në vend.

Lidhur me nevojën për përditësimin e modeleve të rritjes ekonomike 
në vendet tona, besoj se kjo detyrë kaq 
madhore do të kërkojë një fokusim më të 
madh te industritë konkurruese për eksportet, 
dhe një shtysë të përgjithshme për rritjen e 
produktivitetit dhe fleksibilitetit. Ashtu siç thotë 
edhe shprehja, çdo udhëtim i gjatë nis me një 
hap të parë. Në rastin tonë, mendoj se rritja 
e	investimit	në	kapitalin	njerëzor	dhe	nxitja	e	
reformave të tregut duhet të jenë hapi i parë 
kyç, në drejtimin e duhur.

Lidhur me nevojën për forcimin e mekanizmave fiskale, besoj se duhet 
të këmbëngulim për ankorimin e konsolidimit fiskal në rregulla fiskale të 

“Rregullat fiskale 
duhet të jenë sa 

elastike - për të lejuar 
një masë të caktuar 

stimuli kundërciklik – 
aq edhe solide - për të 
shmangur devijime të 
përsëritura fiskale.”
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qarta dhe transparente. Rregullat fiskale duhet të jenë sa elastike - për të 
lejuar një masë të caktuar stimuli kundërciklik – aq edhe solide - për të 
shmangur devijime të përsëritura fiskale.

Lidhur me tërheqjen e IHD-ve dhe ruajtjen e flukseve hyrëse financiare, 
ne duhet ta përmirësojmë më tej mjedisin e biznesit në vend dhe të 
zgjerojmë integrimin rajonal. Këto objektiva nuk janë të lehta për t’u 
arritur; prandaj, është e nevojshme të kalojmë përtej qëndrimeve të 
politikave afatshkurtra dhe vendimmarrjes diskrete. Me qëllim arritjen e 
qëndrueshmërisë ekonomike dhe politike si dhe të një strukture ekonomike 
që mbështet investimet e huaja dhe vendase, politikat publike duhet të 
hartohen me kujdes dhe me zgjuarsi, duke mbajtur parasysh objektiva 
afatgjatë. Zgjerimi i kapitalit njerëzor, rritja e cilësisë së infrastrukturës 
dhe e kuadrit ligjor, si dhe një burokraci më eficiente mund të sjellin një 
përmirësim domethënës për mjedisin e biznesit dhe kapacitetin tërheqës 
të tregut, me qëllim që t’u ofrojë investitorëve mundësi të shkëlqyera.

Në përfundim, lidhur me nevojën për ruajtjen e tregtisë globale, duhet 
të shpjegojmë më mirë dhe të bashkëveprojmë më shumë për të ndikuar 
në favor të prirjeve historike të mirë-përcaktuara për hapjen e tregtisë 
dhe integrimin global. Këto të fundit kanë treguar se janë me rëndësi 
tejet të madhe për ndërlidhjen globale, afrimin e territoreve të largëta 
dhe lehtësimin e zhvillimit teknologjik, ku përfitimet u përcillen në mënyrë 
të barabartë si vendeve të zhvilluara edhe atyre më pak të zhvilluara. 
Ne nuk duhet të lejojmë të ndodhin zhvillime në kah të kundërt dhe 
duhet të jemi të përgatitur që të shprehim në mënyrë të qartë dhe të 
vendosur arritjet që bota ka dëshmuar gjatë gjithë kësaj epoke të tregtisë 
së intensifikuar dhe të integrimit global. 

Të nderuar zonja e zotërinj!

Korrigjimi i problemeve të së shkuarës dhe 
vendosja e ekonomisë globale në rrugën e 
rritjes së qëndrueshme është një përgjegjësi 
e përbashkët. Të gjithë bashkë ndajmë 
përfitimet e rritjes globale dhe po së bashku 
duhet të ndajmë përgjegjësinë për të siguruar 
qëndrueshmërinë e saj.

“Korrigjimi i 
problemeve të së 

shkuarës dhe vendosja 
e ekonomisë globale 
në rrugën e rritjes së 
qëndrueshme është 

një përgjegjësi e 
përbashkët.”
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FJALA PËRSHËNDETËSE E GUVERNATORIT 
SEJKO NË SEMINARIN RAJONAL TË 

STATISTIKAVE, ORGANIZUAR NGA BANKA 
E SHQIPËRISË DHE BANKA QENDRORE 

EVROPIANE
-13 qershor 2018-

Të nderuar pjesëmarrës!

Është një kënaqësi e veçantë për mua të hap punimet e këtij seminari 
rajonal në fushën e statistikave të bankës qendrore.

Në emër të Bankës së Shqipërisë, i shpreh mirënjohjen Bankës Qendrore 
Evropiane për bashkëorganizimin e këtij seminari në Tiranë. Gjithashtu, 
përshëndes përzemërsisht përfaqësuesit nga bankat qendrore në rajon 
e më gjerë, dhe të gjithë të pranishmit në këtë seminar.

Seria e seminareve rajonale mbi statistikat, organizuar nga BQE-ja, 
siguron një forum të rëndësishëm për shkëmbimin e pikëpamjeve mbi 
kërkesat statistikore, si dhe për hartimin e politikave dhe diskutimin e 
risive më të fundit në lidhje me çështjet statistikore të bankingut qendror.
Të gjithë jemi të vetëdijshëm se të dhënat e besueshme, të mjaftueshme 
dhe të ofruara në kohë, janë element i domosdoshëm për vendimmarrje 
sa më të mirë.

Për më se 10 vjet, pas krizës së fundit financiare, bazat e ekonomisë 
globale, arkitektura e sistemit financiar botëror, si dhe procesi i 
vendimmarrjes janë në një proces të vazhdueshëm ristrukturimi. Edhe 
funksioni statistikor përballet me sfida të ngjashme. Me zhvillimin 
e ekonomive, tregjeve dhe institucioneve, rritet edhe presioni mbi 
statistikat për të “ndjekur kahun dhe ritmin” e këtij zhvillimi. Shfaqja e 
të ashtuquajturit “hendek informacioni” është e pashmangshme në një 
botë që ndryshon me ritme të shpejta; megjithatë, detyra jonë si agjenci 
statistikore është të rrisim përpjekjet për ta mbyllur atë sa më shpejt.

Në vijim, do të doja të përqendrohesha te sfidat kryesore në fushën e 
statistikave, veçanërisht te ato më të rëndësishmet për përmbushjen me 
sukses të funksionit të bankave qendrore. Në terma të përgjithshëm, 
kriza	nxori	në	pah	domosdoshmërinë	që	statistikat	të	jenë	më	të	pasura	
dhe më efektive, dhe t’i shërbejnë njëherazi edhe politikës monetare 
edhe politikës makroprudenciale.
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Tashmë, si asnjëherë më parë, nevojitet që të 
jemi të informuar dhe t’i analizojmë të dhënat 
ekonomike në dimensione të ndryshme dhe 
në shkallë granulare.

Rritja dhe kompleksiteti i aktivitetit të sistemit 
financiar ka theksuar rëndësinë e ruajtjes 
së stabilitetit të këtij sistemi si një element 
thelbësor i funksionit të bankave qendrore. 
Sigurisht, si objektiv, stabiliteti financiar ka 

ekzistuar që me krijimin e bankës qendrore. Por, në dekadën e fundit, 
vërehet fokus më i qartë në identifikimin e kërcënimeve të mundshme 
ndaj stabilitetit të sistemit financiar dhe vëmendje e vazhdueshme për 
minimizimin e tyre.

Po ashtu, arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve nëpërmjet politikës 
monetare ka ndryshuar. Analizat ekonomike dhe financiare të bankave 
qendrore po mbështeten gjithnjë e më shumë te modelet komplekse, të 
cilat mundësojnë analizën e njëkohshme të ekonomisë reale, tregjeve 
financiare dhe ndërlidhjeve me partnerët e huaj tregtarë e financiarë. 
Për këtë arsye, cilësia dhe besueshmëria e informacionit statistikor ka 
rëndësi të veçantë.

Në përgjigje të këtyre zhvillimeve, gjatë viteve të fundit, Banka e 
Shqipërisë ka punuar në disa dimensione për pasurimin dhe përmirësimin 
e informacionit statistikor.

Që prej qershorit 2017, Shqipëria zbaton Sistemin e Përmirësuar të 
Shpërndarjes së të Dhënave të Përgjithshme të FMN-së (eGDDS1) dhe 
u angazhua në përmbushjen e disa kërkesave të rrepta për prodhimin, 

shpërndarjen dhe dokumentimin e të dhënave 
statistikore.

Gjithashtu, në kuadër të procesit të 
integrimit evropian, Banka e Shqipërisë 
ka intensifikuar punën për përafrimin 
metodologjik të statistikave me standardet 
ndërkombëtare dhe harmonizimin e tyre 
sipas acquis communautaire. Më konkretisht, 
Banka e Shqipërisë ka miratuar rregulloren 
mbi raportimin e statistikave të normave të 

1 Enhanced General Data Dissemination System e-GDDS

“Banka e Shqipërisë ka 
intensifikuar punën për 
përafrimin metodologjik 

të statistikave 
me standardet 
ndërkombëtare 

dhe harmonizimin 
e tyre sipas acquis 
communautaire.”

“... Kriza nxori në pah 
domosdoshmërinë që 

statistikat të jenë më të 
pasura dhe më efektive, 

dhe t’i shërbejnë 
njëherazi edhe politikës 
monetare edhe politikës 

makroprudenciale”.



- 131 -

KAPITULLI IV - Fjalime dhe prezantime në konferenca

interesit, ka miratuar për herë të parë “Kodin e praktikave për statistikat 
në Bankën e Shqipërisë”, si dhe ka filluar punën për harmonizimin e 
standardeve në raportimin e statistikave monetare dhe financiare.

Statistikat moderne nuk perceptohen pa mbështetjen e fuqishme të 
teknologjisë së informacionit për mbledhjen, hartimin dhe shpërndarjen 
e tyre. Në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë, gjatë vitit 2017, ka 
përfunduar përfshirjen e të gjitha subjekteve raportuese pranë BSH-së në 
Sistemin Elektronik të Raportimit Rregullator. Gjithashtu, ka filluar projekti 
i “Automatizimit të procesit të hartimit dhe shpërndarjes së statistikave të 
sektorit të jashtëm”. Ky projekt përbën një themel të rëndësishëm për të 
ndërtuar një arkitekturë solide për zhvillimin e mëtejshëm të blloqeve të 
tjera statistikore.

Të nderuar pjesëmarrës,

Të dhënat ekonomike po studiohen dhe po shqyrtohen gjithnjë e 
më shumë nga politikëbërësit dhe pjesëmarrësit e tregut financiar. 
Mekanizmat e vendosur nga Komisioni Evropian po e shtojnë presionin 
mbi statistikat për të ofruar të dhëna me cilësi të lartë.

Nga ana tjetër, bashkërendimi ndërinstitucional 
është çelësi i suksesit për prodhimin e të 
dhënave statistikore shumëdimensionale. 
Në këtë kontekst, dua të theksoj rëndësinë 
e bashkëpunimit midis Bankës së Shqipërisë 
dhe INSTAT-it. Ky bashkëpunim deri tani ka 
rezultuar mjaft i suksesshëm dhe jam i sigurt 
se do të vazhdojë i tillë edhe në të ardhmen.

Duke mbyllur fjalën, dëshiroj t’i përcjell mirënjohjen time të sinqertë të 
gjithë lektorëve dhe kontribuuesve që do të ndajnë me ne eksperiencat 
e tyre. Shpresoj që gjithsecili të përfitojë sa më shumë nga ky seminar 
nëpërmjet diskutimeve konstruktive.

“Bashkërendimi 
ndërinstitucional 

është çelësi i suksesit 
për prodhimin e të 

dhënave statistikore 
shumëdimensionale.”
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
SAMITIN E VENDEVE TË RAJONIT ME TEMË 

“STABILITETI FINANCIAR DHE MONETAR 
NË RAJON, 10 VJET PAS KRIZËS 

FINANCIARE GLOBALE”, BECIC, MAL I ZI
-18 qershor 2018-

Politika monetare dhe stabiliteti i sistemeve bankare në vendet e rajonit
– Një dekadë pas falimentimit të Lehman Brothers –

Të nderuar pjesëmarrës,
Të nderuar kolegë,

Është kënaqësi për mua të jem këtu sot e të ndaj me këtë audiencë të 
nderuar pikëpamjet mbi disa prej çështjeve më sfiduese me të cilat po 
përballemi aktualisht.

Do të doja të ndalesha më gjatë te çështja e kursit të këmbimit, në 
veçanti në faktin se si reagimi i politikës monetare duhet të bazohet 
në lëvizjet në kursin e këmbimit. E them këtë nisur nga një episod që 
përjetuam me mbiçmimin e shpejtë të kursit të këmbimit në Shqipëri, i cili 
na detyroi të nisim një program për blerje valute në treg, si një linjë e 
fundit mbrojtjeje për sigurimin e stabilitetit të çmimeve në afatin e mesëm.

Për trajtimin e kësaj teme, së pari do të diskutoj për regjime të ndryshme 
të politikës monetare. Më pas, mbi rrjedhojat e lëvizjeve në kursin e 
këmbimit për bankat qendrore që përdorin inflacionin e shënjestruar. Në 
përfundim, do të paraqes një panoramë të zhvillimeve më të fundit të 
kursit të këmbimit në Shqipëri dhe reagimin tonë ndaj tyre.

1. ZGJEDHJA DHE RRJEDHOJAT E 
REGJIMEVE TË KURSIT TË KËMBIMIT

Si fillim do të ishte me vend ta nisnim 
diskutimin mbi opsionet e ndryshme që 
kemi në dispozicion për këtë çështje. 
Ne jemi plotësisht të vetëdijshëm se 
ekonomitë e vogla dhe të hapura si dhe 
të integruara financiarisht do të duhet të 

“Ekonomitë e vogla dhe të 
hapura si dhe të integruara 

financiarisht do të duhet 
të zgjedhin midis zbatimit 
të një politike monetare të 
pavarur që synon ruajtjen e 
stabilitetit makroekonomik, 

zakonisht të përkufizuar 
në terma të objektivit të 

inflacionit, dhe përcaktimit 
të një kursi këmbimi fiks.”
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zgjedhin midis zbatimit të një politike monetare të pavarur që synon 
ruajtjen e stabilitetit makroekonomik, zakonisht të përkufizuar në terma të 
objektivit të inflacionit, dhe përcaktimit të një kursi këmbimi fiks. Të dyja 
këto opsione kanë përfitimet dhe mangësitë e tyre.

Opsioni i parë - zbatimi i një politike monetare të pavarur - do të thotë 
që bankat qendrore mund t’i përshtatin normat e interesit dhe kushtet e 
likuiditetit në vend për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe për përballimin e 
goditjeve potenciale ndaj ekonomive të tyre. Më tej, lëvizjet dhe korrigjimet 
në kursin e këmbimit veprojnë si përthithës të goditjeve të ndryshme që 
vijnë nga jashtë. Megjithatë, nga ana tjetër, bankat qendrore heqin dorë 
nga opsioni i ndjekjes së stabilitetit të kursit të këmbimit, si ankorë nominale 
dhe	si	një	instrument	për	nxitjen	e	tregtisë	ndërkombëtare.

Zgjedhja e opsionit të dytë - përcaktimi i një kursi këmbimi fiks – sillet rreth 
dy presupozimeve kryesore. I pari është se qëndrueshmëria e kursit të 
këmbimit	nxit	tregtinë	me	jashtë.	I	dyti	është	se	importimi	i	besueshmërisë	
nga banka qendrore e huaj që shërben si ankorë, për shembull BQE-ja, 
ndihmon	për	nxitjen	e	stabilitetit	të	përgjithshëm	monetar	në	vend.	Nga	
ana tjetër, kjo zgjedhje do të thotë që bankat qendrore të heqin dorë 
nga zbatimi i një politike monetare të pavarur, ose të paktën të pranojnë 
të humbasin një pjesë të madhe të kësaj pavarësie. Për pasojë, ato 
duhet të mbështeten më shumë te instrumentet makroprudenciale ose 
politikat fiskale, për përthithjen e goditjeve të brendshme apo zbutjen 
e ndikimit nga goditjet nga jashtë. Rajoni ynë ofron një larmi të gjerë 
zgjedhjesh për regjimin monetar. Nuk do të përpiqem të bëj një analizë, 
por - mund të them vetëm se shënjestrimi i inflacionit dhe regjimi i kursit të 
lirë të këmbimit që kemi zgjedhur në Shqipëri na ka shërbyer më së miri.
Kuadri ynë monetar e ka forcuar tranzicionin tonë të suksesshëm dhe 
ka forcuar qëndrueshmërinë e ekonomisë sonë. Përgjatë dy dekadave 
të fundit, Shqipëria ka përjetuar: (i) rritje të shpejtë ekonomike – rritja 
mesatare e PBB-së ka qenë 5%; (ii) stabilitet të çmimeve – norma 
mesatare e inflacionit në 2.4%; dhe, (iii) monetizim të shpejtë - mjetet 
financiare janë rritur nga 52 në 92% të PBB-së.

Më tej, kursi i luhatshëm i këmbimit ka provuar se është një përthithës 
i besueshëm i goditjeve. Leku shqiptar u nënçmua me rreth 11% në 
periudhën pas krizës së vitit 2008. Nënçmimi ndodhi në kushtet e 
reduktimit të kërkesës së huaj, uljes së flukseve hyrëse të kapitalit dhe 
rritjes së primeve të rrezikut në tregun financiar vendas. Kjo na ndihmoi të 
rifitonim një pjesë të konkurrueshmërisë me jashtë dhe na lejoi të ndiqnim 
një politikë monetare ekspansioniste dhe të shmangnim recesionin.
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Gra�k 31. Ecuria e kursit të këmbimit në tregun e brendshëm valutor

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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2. LËVIZJET E KURSIT TË KËMBIMIT NË NJË REGJIM ME SHËNJESTRIM 
INFLACIONI

Një angazhim ekskluziv për stabilitetin e çmimeve nuk do të thotë 
domosdoshmërish që bankat qendrore mund t’i lejojnë vetes të shpërfillin 
lëvizjet në kursin e këmbimit.

Në ekonomitë e vogla dhe të hapura, si në rastin e ekonomive tona, 
kurset e këmbimit kanë si ndikim të drejtpërdrejtë mbi çmimet nëpërmjet 
mallrave të importuara, ashtu edhe të tërthortë, nëpërmjet ndikimit të 
tyre mbi konkurrueshmërinë e kostos, balancat e jashtme dhe kërkesën 
agregate. Prandaj, parashikimi ynë makroekonomik dhe modelet 
e analizës së politikës monetare i japin kursit të këmbimit një rol të 
rëndësishëm. Më tej, në ekonomitë e euroizuara financiarisht, si në 
rastin e ekonomive tona, lëvizjet në kursin e këmbimit priren të kenë 
rrjedhoja për stabilitetin financiar. Nënçmimi i shpejtë i kursit rrit kreditë 
me probleme, ndërsa periudhat e tejzgjatura të mbiçmimit priren të 
imponojnë	rreziqe	financiare	dhe	të	nxisin	euroizim	të	mëtejshëm.

Në hartimin e reagimit të duhur të politikës monetare, ne jemi përpjekur të 
dallojmë	midis	lëvizjeve	të	tendencës	të	nxitura	nga	faktorë	fondamentalë,	
dhe	luhatjeve	afatshkurtra	të	nxitura	nga	faktorë	sporadikë	apo	devijime	
të tregut.
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Bankat qendrore që përdorin shënjestrimin e inflacionit duhet të përpiqen 
të shmangin mbështetjen te lëvizjet e tendencës në kursin e këmbimit. 
Për sa kohë këto lëvizje janë në linjë me faktorët fondamentalë, këto 
tendenca përfaqësojnë korrektime strukturore që nuk e largojnë 

ekonominë nga ekuilibri. Nga ana tjetër, 
luhatjet afatshkurtra të kursit të këmbimit 
janë normale në një regjim plotësisht të 
lirë të kursit. Reagimi i bankave qendrore 
duhet të varet nga ndikimi i tyre në 
inflacion, që në vetvete varet nga intensiteti 
dhe kohëzgjatja e kësaj luhatjeje. Sa më 
e madhe kohëzgjatja dhe sa më i lartë 
intensiteti i goditjeve, aq më i madh do të 
ishte ndikimi në inflacion, aq më i madh 
rreziku i ndryshimeve të shpejta në pritjet 
e inflacionit, dhe aq më e lartë nevoja për 
reagim sistematik të politikës monetare.

3. LËVIZJET E KURSIT TË KËMBIMIT DHE REAGIMI I BANKËS SË 
SHQIPËRISË NDAJ TYRE

Faktet e sipërpërmendura kanë udhëhequr reagimin tonë ndaj mbiçmimit 
të kursit të këmbimit së fundmi në Shqipëri.

Tendenca e mbiçmimit filloi rreth gjysmës së dytë të vitit 2015, por fitoi 
shpejtësi të konsiderueshme në vitin 2018. Leku u mbiçmua mesatarisht 
me 2.3% ndaj euros në vitet 2016 dhe 2017, ndërkohë që u mbiçmua 
me rreth 7% në gjysmën e parë të vitit 2018.

Analiza jonë tregon shpjegime që ndryshojnë qartësisht për mbiçmimin 
para dhe pas vitit 2018.

Mbiçmimi i lekut në periudhën 2016-’17 ka qenë gjerësisht në linjë 
me përmirësimin e faktorëve fondamentalë në ekonomi. Disa prej 
përmirësimeve strukturore përfshijnë:

•	 ngushtimin	 e	 deficiteve	 të	 llogarisë	 korrente,	 për	 shkak	 të	
përmirësimit të eksporteve;

•	 rritjen	e	flukseve	hyrëse	të	kapitalit,	për	shkak	të	IHD-ve	të	larta;
•	 prime	 të	 reduktuara	 të	 rrezikut	 në	 tregjet	 financiare	 dhe	 rritje	 e	

besimit në institucionet tona financiare.

“Luhatjet afatshkurtra të 
kursit të këmbimit janë 
normale në një regjim 
plotësisht të lirë të 

kursit. Reagimi i bankave 
qendrore duhet të varet 

nga ndikimi i tyre në 
inflacion, që në vetvete 

varet nga intensiteti 
dhe kohëzgjatja e kësaj 

luhatjeje.”
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Përkundrazi, mbiçmimi i shpejtë që përjetuam në vitin 2018 ishte një 
dukuri	e	nxitur	në	masë	të	madhe	nga	tregu	i	këmbimit	valutor.	Lajmi	për	
një	fluks	hyrës	të	beftë	dhe	të	qëndrueshëm	të	valutës,	nxiti	pritshmëri	të	
njëanshme në tregun valutor. Këto pritshmëri u pasqyruan në ofertë të 
përshpejtuar për valutë dhe kërkesë të shtyrë në kohë për valutë, duke 
gjeneruar një rreth vicioz mbiçmimi.

Banka e Shqipërisë nuk reagoi mbi trendin real të mbiçmimit në dy vitet 
e kaluara. Megjithëse disa devijime të vogla ende ishin të pranishme, 
ne	vlerësuam	se	tendenca	u	nxit	në	masë	të	madhe	nga	përmirësimi	i	
faktorëve fondamentalë. Kjo ecuri na lejoi ta fokusonim politikën tonë 
monetare në arritjen e objektivit tonë për inflacionin prej 3%.

Gjithashtu,	ne	nuk	reaguam	ndaj	mbiçmimit	të	kohëve	të	fundit	të	nxitur	
nga tregu financiar, në përputhje të plotë me regjimin e politikës sonë 
monetare dhe të kursit të këmbimit. Ne pritëm që tregu të vetërregullohej 
dhe të përballonte goditjet. Megjithatë, nuk rezultoi kështu dhe mbiçmimi 
i kursit të këmbimit u përshpejtua.

Një rivlerësim i pasojave të tij për stabilitetin e çmimeve tregoi se ky 
mbiçmim nuk ishte në përputhje me objektivin tonë për stabilitetin e 
çmimeve në afatin e mesëm. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë ishte 
e detyruar të vepronte.

Ulëm normën bazë të interesit në minimumin historik prej 1%.

Komunikuam qartë se Banka e Shqipërisë nuk vlerëson se ky mbiçmim 
është më në përputhje me faktorët fondamentalë.

Së fundi, njoftuam fillimin e një programi për blerjen e valutës në tregun 
e brendshëm. Ky program ka për qëllim: kontrollimin e shpejtësisë së 
mbiçmimit; tërheqjen e tepricës së valutës në kahun e ofertës; ndryshimin 
e kahut të pritshmërive dhe të veprimeve të njëanshme në treg. Në lidhje 
me pikën e fundit, do të doja të theksoja veçoritë kryesore.

Së pari, ky veprim u ndërmor si një masë e fundit në radhë, në një kohë 
kur hapësira për ulje të mëtejshme konvencionale të normës bazë ishte 
e	kufizuar.	Për	këtë	arsye,	çdo	nxitje	shtesë	e	politikës	monetare	do	të	
kërkonte përdorimin e instrumenteve jokonvencionale.

Së dyti, tregut iu komunikua qartësisht se do të ishte një ndërhyrje jo e 
zakonshme dhe e përkohshme. Ndaj, nuk përfaqëson një ndryshim të 
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angazhimit tonë për një regjim të lirë të kursit të këmbimit, dhe nuk duhet 
të përfaqësohet si e tillë.

Si rrjedhojë, këto masa rezultuan eficiente dhe tani lëvizjet në kursin e 
këmbimit po i rikthehen normalitetit.

Faleminderit!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
KONFERENCËN E BANKËS SË SHQIPËRISË 

“MODERNIZIMI I SISTEMEVE TË PAGESAVE 
ME VLERË TË VOGËL NË SHQIPËRI”

-21 qershor 2018-

E nderuar zj. Zëvendëskryeministre,
Të nderuar përfaqësues të medias,
Të nderuar pjesëmarrës e kolegë,

Është një kënaqësi e veçantë për mua t’Ju mirëpres në këtë konferencë, 
tematikën e të cilës do ta konsideroja sfiduese dhe njëkohësisht një shkëndijë 
për	të	nxitur	modernizimin	e	pagesave	me	vlerë	të	vogël	në	Shqipëri.

Zhvillimi i sigurt dhe efikas i sistemeve të pagesave, sikurse është 
nënvizuar vazhdimisht në komunikimet e Bankës së Shqipërisë, përbën 
një objektiv shumë të rëndësishëm, jo vetëm në mbështetje të zbatimit të 
politikës monetare dhe ruajtjes së stabilitetit financiar, por edhe si një mjet i 
rëndësishëm për një zhvillim ekonomik të formalizuar dhe të qëndrueshëm.

Përtej fokusit tek sistemet e pagesave si një shtyllë themelore e funksionimit 
të tregjeve financiare dhe ekonomisë në përgjithësi, Banka e Shqipërisë 
po i jep gjithnjë e më shumë rëndësi zhvillimeve të tyre nga perspektiva 
e përfshirjes financiare. Synim parësor në këtë drejtim është përdorimi i 
gjerë i instrumenteve të pagesave në përditshmërinë e qytetarëve. 

Gra�k 32. Ecuria e numrit të instrumenteve të pagesave në vite-numër (majtas) dhe përdorimi i 
instrumenteve të pagesave, gjatë 2017, nga individët dhe bizneset (djathtas) 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Kjo mënyrë e re zhvillimi kërkon identifikimin dhe plotësimin e nevojave 
edhe të komponentit më të vogël përbërës të ekonomisë - individit 
dhe biznesit. Në kushtet e tregut shqiptar, i cili karakterizohet nga një 
përfshirje dhe edukim financiar i ulët, si dhe shërbime të ofruara me 
kosto	relativisht	të	larta,	synimi	ynë	do	të	jetë	nxitja	e	sistemit	bankar	në	
ofrimin për qytetarët të shërbimeve lehtësisht të aksesueshme e me kosto 
efektive, duke mbështetur kështu objektivin e një përfshirjeje më të gjerë 
financiare.

Nevoja për ndërhyrje në këtë drejtim 
bëhet më e rëndësishme dhe sfiduese, 
sidomos teksa përjetojmë zhvillime 
teknologjike të shpejta e gjithëpërfshirëse. 
Në kushtet kur shumica e aspekteve të 
jetës	së	përditshme	po	dixhitalizohen	dhe	
automatizohen, modernizimi i sistemeve të 
pagesave bëhet edhe më i rëndësishëm.

Bazuar në studimet dhe analizat e kryera 
nga Banka e Shqipërisë me mbështetjen 
e Bankës Botërore, evidentohet qartazi se 

promovimi	 i	dixhitalizimit	dhe	 inovacionit	në	 tregun	e	pagesave	ndikon	
ndjeshëm në uljen e kostove të mbartura nga këto instrumente, duke krijuar 
shërbime lehtësisht të aksesueshme dhe të përballueshme nga të gjithë.

Në Shqipëri, ky zhvillim është ndjeshëm më i vonuar se në vendet e 
tjera, me të cilat ne synojmë të përafrohemi në kuadër të integrimit në 
Bashkimin Evropian, ndaj promovimi i tij merr akoma më shumë vlerë 
e rëndësi jo vetëm në kuadër të këtij integrimi, por edhe më gjerë, në 
tregjet ndërkombëtare.

Modernizimi	i	këtyre	sistemeve	përmes	dixhitalizimit	dhe	inovacionit	do	
të synohet nëpërmjet një zhvillimi të mirërregulluar dhe me objektiva 
qartësisht të përcaktuar në strategjinë afatmesme, e cila do të prezantohet 
sot në këtë konferencë.

Si një nismë konkrete në këtë drejtim mund të përmendim transpozimin 
e direktivës së Bashkimit Evropian, e cila konsiderohet si një nga 
legjislacionet më avangardë të fushës. Banka e Shqipërisë, në 
bashkëpunim dhe me ekspertë të Bankës Botërore dhe Bankës së Italisë 
kanë hartuar një projektligj për këtë qëllim, i cili së shpejti do të jetë 
objekt konsultimesh publike.

“Në studimet dhe analizat 
e kryera nga Banka e 

Shqipërisë me mbështetjen 
e Bankës Botërore, 

evidentohet qartazi se 
promovimi i dixhitalizimit 

dhe inovacionit në tregun e 
pagesave ndikon ndjeshëm 

në uljen e kostove të 
mbartura nga instrumentet 

e pagesës.”
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Në mbështetje të këtyre nismave, Banka e Shqipërisë po hulumton 
mundësinë e zhvillimeve inovative në sistemet e operuara nga ne, të tilla 
si instant payment, e cila, bazuar dhe në eksperiencat ndërkombëtare 
vlerësohet se sjell një reformim në tregun e pagesave nga pikëpamja e 
dixhitalizimit.

Të nderuar pjesëmarrës,

Për shkak të natyrës së tij, ky dimension i ri i zhvillimit të sistemeve të 
pagesave kërkon një bashkëpunim më të gjerë. Dhe në këtë drejtim, 
një mekanizëm mjaft efikas ka rezultuar bashkëpunimi ndërinstitucional 
i materializuar nëpërmjet organizimit dhe funksionimit të Komitetit 
Kombëtar të Sistemit të Pagesave. Ashtu sikurse do të njiheni më tej në 
këtë konferencë, ky organ kolegjial me natyrë kryesisht këshillimore, i 
udhëhequr nga Banka e Shqipërisë, po ndërmerr hapa të rëndësishëm 
në kuadër të reformimit dhe modernizimit të sistemeve të pagesave me 
vlerë të vogël.

Vizioni i tij për të ardhmen është “krijimi i një tregu bashkëkohor 
dhe gjithëpërfshirës të pagesave me vlerë të vogël, të mbështetur 
nga infrastruktura të sigurta dhe eficiente, dhe nga një gamë e gjerë 
instrumentesh dhe shërbimesh që përmbushin nevojat e përdoruesve”.

Realizimi i këtij vizioni ka nevojë edhe për zhvillime ligjore, rregullative e 
infrastrukturore. Vlen të theksohet se nismat e sipërcituara, të formalizuara 
në strategjinë kombëtare për këtë qëllim, kanë pasur një mbështetje 
thelbësore nga institucionet ndërkombëtare të mirënjohura si Banka 
Botërore, Banka Qendrore Evropiane dhe disa banka qendrore të 
Bashkimit Evropian. Ndaj më lejoni të bëj një falënderim të veçantë 
për mbështetjen e këtyre institucioneve, si dhe të ftuarve të nderuar nga 
këto institucione, të cilët sot do të ndajnë me ju eksperiencën e tyre në 
zhvillimin e tregut të sistemeve të pagesave me vlerë të vogël.

Duke qëndruar në kontekstin e komunikimit dhe bashkëpunimit, 
vlerësohet si i rëndësishëm e frytdhënës edhe komunikimi rajonal. Për 
shkak të zhvillimit të tregut, por edhe veçorive kulturore dhe edukimit 
financiar të vendeve të rajonit, ndarja e këtyre eksperiencave merr vlerë 
të veçantë pasi mund të kontribuojë ndjeshëm në arritjen sa më efikase 
të objektivave të synuar. 

Së fundi, por jo më pak e rëndësishme, është edhe nisma e përbashkët 
e Bankës së Shqipërisë, me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, 
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dhe Ministrin e Shtetit për Diasporën për një vëmendje më të madhe në 
përthithjen dhe përdorimin efektiv të remitancave, si komponent përbërës 
i pagesave me vlerë të vogël.

Në nivel ndërkombëtar, remitancat kanë një kontribut të rëndësishëm në 
ekonomi dhe në mirëqenie, e gjithashtu konsiderohen si një përshpejtues 
për	nxitjen	e	përfshirjes	financiare.	Për	rrjedhojë,	Banka	e	Shqipërisë,	
përtej zhvillimeve të synuara në strategjinë kombëtare për reformimin e 
sistemeve të pagesave me vlerë të vogël, është angazhuar në hartimin 
dhe publikimin e një reviste dedikuar remitancave. Publikimi i kësaj 
reviste synon të zhvillojë njohuritë dhe informacionin mbi remitancat në 
tregun shqiptar, si dhe të përcjellë mesazhe në kuadër të nevojave për 
ndërhyrje dhe potencialit që kanë remitancat për aktorë të ndryshëm të 
ekonomisë.

Për të gjitha sa trajtova, e për më tepër lidhur me angazhimet e aktorëve 
të ndryshëm në procesin e modernizimit të sistemeve të pagesave në 
Shqipëri, ju ftoj të ndiqni punimet e konferencës së sotme. Në përfundim, 
dëshiroj ta përmbyll fjalën time, duke uruar një konferencë sa më të 
frytshme për të gjithë dhe duke ju përcjellë një falënderim të veçantë për 
pjesëmarrjen dhe vëmendjen tuaj!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO 
NË CEREMONINË E DIPLOMIMIT 

TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT 
EVROPIAN TË TIRANËS

-16 korrik 2018-

I nderuar President i Universitetit,
Të nderuar pedagogë,
Të dashur studentë dhe studente,

Ndjehem i nderuar që ndodhem sot këtu, në ambientet e Universitetit 
Europian të Tiranës, një institucion mjaft prestigjioz e i rëndësishëm ne 
fushën e arsimit, e që gëzon vlera të larta akademike e mësimdhënieje.
Sot është një nga ditët më të veçanta të jetës suaj. Pas një periudhe të 
gjatë kohe, finalizoni me sukses një fazë të rëndësishme të jetës, atë të 
përfundimit të studimeve. Për vite me radhë, hap pas hapi, ciklit studimor 
i erdhi fundi, dhe ju keni tashmë gjithë të drejtën të ndjeheni plotësisht 
krenarë që më në fund ja arritët kësaj dite.

Personalisht besoj se është një prej 
arritjeve më të mëdha për ju. Bëhet fjalë 
për një betejë të fituar, e cila do të jetë 
përcaktuesi kryesor si i formës, ashtu dhe 
i përmbajtjes së suksesit tuaj në karrierën 
që ju pret në të ardhmen.

Nga sot ju i bashkoheni armatës së 
madhe të profesionistëve. Ky moment 
përbën një pikë kulmore në jetën e 
çdo njeriu. Përfitoj nga rasti që t’ju bëj 
thirrje që ta nisni këtë rrugëtim të gjatë me kurajë, me dëshirë dhe me 
këmbëngulje. Kudo që ta ndërtoni karrierën tuaj, që në hapat e para të 
saj, por dhe më tej, përpiquni të jeni as më shumë e as më pak vetëm 
vetvetja.

Mos hezitoni të tregoni vlerat më të mira të karakterit dhe të moshës 
tuaj të re, siç janë idealizmi, krenaria dhe ndershmëria. Mos harroni 
të sillni në mes nesh energjinë, entuziazmin e moshës, sinqeritetin dhe 
origjinalitetin që ju karakterizon. Luftoni pa kompromis dhe me idealizëm 
për përmbushjen e objektivave, për atë që besoni dhe që ju motivon në 
përditshmërinë tuaj.

“Ju bëj thirrje që ta nisni 
këtë rrugëtim të gjatë me 
kurajë, me dëshirë dhe me 
këmbëngulje. Kudo që ta 

ndërtoni karrierën tuaj, që 
në hapat e para të saj, por 

dhe më tej, përpiquni të 
jeni as më shumë e as më 

pak vetëm vetvetja.”
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Mbështesni njeri-tjetrin dhe ata që kujdesen për ju. Bëhuni mesazherë të 
modernitetit dhe të inovacionit, por pa u shkëputur për asnjë moment nga 
dija. Marrëdhënia juaj me dijen, me literaturën, me të rejat shkencore 
nuk mbaron sot. Duhet të jeni plotësisht të vetëdijshëm se ajo do t’ju 
shoqërojë në çdo stacion të jetës. E tillë është dinamika e ditëve tona.

Të dashur studentë,

Jeta përtej auditorëve është më komplekse. Në përditshmëri do ju 
qëllojë të përballeni edhe me momente të vështira e sfida komplekse. 
Por vështirësitë nuk duhet t’ju dekurajojnë, përkundrazi, duhet të bëheni 
të fortë për të përballuar ngarkesat emocionale dhe ato psikologjike.

Gjëja	më	e	rëndësishme	është	 të	nxirrni	mësime	rast	pas	rasti,	duke	 i	
ndarë ato me miqtë dhe kolegët. Mbani vështrimin nga e ardhmja, jepini 
arsye të tjerëve të besojnë tek ju, emetoni pozitivitet dhe bashkojuni 
çdo projekti vizionar që inspiron dashuri, prosperitet, integritet dhe 
mirëkuptim njerëzor.

Kjo është Shqipëria e vlerave ndryshe që duhet t’i lëmë brezave që 
vijnë. Filloni që sot ta ndërtoni atë mbështetur në aspiratat tuaja dhe 
ëndrrën tonë të përbashkët Evropiane.

Banka e Shqipërisë i ka gjithmonë të hapura dyert për studentë të 
talentuar e njerëz të devotshëm.

Urime dhe suksese për diplomimin!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
PREZANTIMIN E Z. PATRIZIO PAGANO, 

DREJTOR EKZEKUTIV I BANKËS 
BOTËRORE PËR SHQIPËRINË

-18 shtator 2018-

I nderuar zoti Pagano,
Të nderuar miq, kolegë dhe përfaqësues të medias,
Ju falënderoj të gjithëve për pjesëmarrjen!

Është kënaqësi për mua të lançoj prezantimin e sotëm, të titulluar 
“Ngadalësimi i produktivitetit dhe hipoteza e stanjacionit shekullor”. 
Produktiviteti dhe roli i tij në rritjen ekonomike është një temë diskutimi të 
cilën kriza e fundit botërore e solli me forcë në vëmendjen e studiuesve 
dhe vendimmarrësve të ekonomisë.

Kohëzgjatja, intensiteti dhe kompleksiteti 
i kësaj krize ishin të paprecedentë në 
dekadat e fundit. Ekonomia botërore 
pësoi episodin më të gjatë dhe më të 
thellë të ngadalësimit e rënies ekonomike 
që pas Depresionit të Madh të viteve 
’30. Kjo ishte padyshim një dramë e 
madhe ekonomike, në nivel ekonomish 
kombëtare por edhe në nivel biznesesh 
e familjesh individuale. Megjithatë, kriza 
shërbeu dhe si katalizator i rivlerësimit të 
ideve ekonomike dhe laborator i madh i 
testimit të tyre.

Literatura ekonomike ka një gamë të gjerë studimesh që trajtojnë në 
mënyrë të detajuar sfidat me të cilat u përballën ekonomitë e ndryshme. 
Kësaj morie i është shtuar së fundmi dhe një publikim, i titulluar 
“Makroekonomiksi Ndërkombëtar në sfondin e Krizës Financiare 
Botërore”. Ai përmbledh studime të ekonomistëve të Bankës së Francës, 
Bankës së Italisë dhe Bankës së Spanjës, të fokusuara në temat kryesore 
të diskutimit për periudhën e paskrizës.

“Kohëzgjatja, intensiteti 
dhe kompleksiteti i 

krizës së fundit botërore 
ishin të paprecedentë në 

dekadat e fundit. Ekonomia 
botërore pësoi episodin 
më të gjatë dhe më të 

thellë të ngadalësimit e 
rënies ekonomike që pas 
Depresionit të Madh të 

viteve ’30.”



- 146 -

KAPITULLI IV - Fjalime dhe prezantime në konferenca

Nëpërmjet hulumtimit sistematik të:

•	 problemeve	 strukturore	 të	 ekonomisë,	 dhe	 më	 konkretisht	 të	
ndërlidhjes midis progresit teknologjik, produktivitetit, globalizimit 
dhe rritjes potenciale;

•	 problemeve	që	hasi	tregtia	botërore	dhe	nxitja	e	konsumit	dhe	e	
investimeve;

•	 problemeve	me	 të	 cilat	 u	 përball	 dhe	 vijon	 të	 përballet	 politika	
monetare, si pasojë e rritjes së pasigurisë, rënies së normës 
natyrore të interesit, dhe inflacionit kronikisht të ulët; si dhe,

•	 ndërvarësisë	në	rritje	të	ekonomive	botërore,	si	pasojë	e	integrimit	
financiar dhe e rolit që kanë flukset financiare dhe normat e interesit 
në ekonomitë e vogla dhe në zhvillim,

autorët ofrojnë një kontribut të çmueshëm në debatin profesional që 
ekziston në këtë fushë.

Sot jemi me fat të kemi mes nesh një prej autorëve të këtij publikimi, 
zotin Patrizio Pagano. Zoti Pagano vjen në këtë eveniment në një 
cilësi të dyfishtë. Së pari, si Drejtor Ekzekutiv në Bankën Botërore për 
Shqipërinë, Italinë, Greqinë, Portugalinë, Maltën, San Marinon dhe 
Timorin Lindor. Së dyti, si një akademik me një histori të gjatë publikimesh 
shkencore gjatë periudhës së punës si Drejtor i Divizionit të Ekonomive 
të Avancuara dhe Financës Ndërkombëtare në Bankën e Italisë, si dhe 
gjatë bashkëpunimit me institucione prestigjioze të dijes, si: Universiteti 
Bocconi në Itali dhe Universiteti Berkli i Kalifornisë.

Sikundër e theksova dhe më parë, tema e tij e prezantimit do të jetë 
mbi rolin që ka produktiviteti në rritjen ekonomike, dhe në veçanti mbi 
debatin që ka ngjallur së fundmi hipoteza se ekonomitë e zhvilluara janë 
të destinuara për një periudhë të gjatë, e pse jo dhe dekadash, rritjeje të 
ngadaltë ekonomike dhe frenimi të përmirësimit të mirëqenies.

Pa dashur të paraprij gjetjet e prezantimit, më duhet të theksoj se ndihem 
i inkurajuar nga konkluzioni i studimit se kjo hipotezë ka të ngjarë të mos 
jetë e vërtetë.

Produktiviteti dhe roli i tij në rritjen ekonomike ka qenë dhe është një 
temë e cila ka pasur vëmendje të madhe në Bankën e Shqipërisë. 
Studimet tona sugjerojnë se, përtej rënies ciklike të kërkesës agregate, 
ngadalësimi ekonomik në Shqipëri në periudhën pas krizës, ka pasur 
dhe një element të fortë strukturor. Me fjalë të tjera, përgjysmimi i ritmit 



- 147 -

KAPITULLI IV - Fjalime dhe prezantime në konferenca

të rritjes në periudhën para dhe pas krizës, pasqyron si ngadalësimin e 
zgjerimit të kërkesës për mallra dhe shërbime, ashtu dhe ngadalësimin 
e kapacitetit të ekonominë për të ofruar këto produkte. Në veçanti, 
studimet tona kanë gjetur se shkalla e zgjerimit të produktivitetit në 
ekonominë shqiptare – i përcaktuar gjerësisht si aftësia e ekonomisë 
për të shfrytëzuar punën dhe kapitalin fizik për gjenerimin e prodhimit 
– është përgjysmuar në këtë periudhë, nga 2% në 1%. Për këtë arsye, 
rritja e produktivitetit ka qenë dhe duhet të mbetet një udhërrëfyes për 
axhendën	e	reformave	strukturore	në	vend.

Në këtë kontekst, konkluzioni i prezantimit të sotëm, se normat e ulëta 
aktuale të rritjes së produktivitetit në rang botëror nuk përfaqësojnë 
detyrimisht një “normale” të re të ekonomisë, është një inkurajim më tej 
për suksesin e reformave në Shqipëri.

Më lejoni ta shtjelloj më tej këtë argument.

Së pari, ekonomia shqiptare ka qenë dhe është në një proces ristrukturimi të 
modelit të saj të rritjes. Ndër të tjera, ky proces parashikon një mbështetje 
më të madhe të rritjes në sektorët e orientuar drejt eksportit – si industria 
dhe turizmi, si dhe një orientim më të madh të resurseve financiare drejt 
zgjerimit të investimeve. Zhvendosja e burimeve financiare, njerëzore dhe 
manaxheriale,	midis	sektorëve	të	ekonomisë,	kërkon	kohë	dhe	shoqërohet	
me ngadalësim të përkohshëm të produktivitetit. Megjithatë, ribalancimi i 
burimeve të rritjes, nga ndërtimi e tregtia drejt industrisë dhe shërbimeve të 
eksportit, është një proces i cili tashmë ka nisur. Kjo zhvendosje graduale 
vihet re dhe në ribalancimin simetrik të portofolit të kredisë bankare.

Së dyti, niveli dhe shpejtësia e zgjerimit të produktivitetit ka një lidhje 
të drejtë me shkallën e edukimit dhe të kualifikimit të fuqisë punëtore. 
Reforma e sistemit të lartë arsimor dhe 
rritja e theksit në arsimin profesional, 
janë dimensione esenciale të 
ristrukturimit të ekonomisë, frytet e të 
cilave do të bëhen gjithnjë e më të 
dukshme në afatin e gjatë. Megjithatë, 
Shqipëria ka ende punë për të bërë në 
këtë drejtim, në veçanti drejt frenimin 
të emigrimit të fuqisë së kualifikuar 
punëtore dhe të rifreskimit të aftësive 
të fuqisë së saj punëtore nga sektori 
privat.

“Niveli dhe shpejtësia e 
zgjerimit të produktivitetit 
ka një lidhje të drejtë me 
shkallën e edukimit dhe 
të kualifikimit të fuqisë 

punëtore. Reforma e 
sistemit të lartë arsimor dhe 

rritja e theksit në arsimin 
profesional, janë dimensione 
esenciale të ristrukturimit të 

ekonomisë.”
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Së treti, produktiviteti është i lidhur ngushtë 
me	përmirësimin	e	aftësive	manaxheriale	të	
biznesit. Fushata për rritjen e formalizimit, 
rritja graduale e konkurrencës, si dhe rishikimi 
i ligjit për falimentin, do të krijojnë stimujt 
e duhur në këtë drejtim. Në veçanti, jam i 
bindur se përmirësimet ligjore e nënligjore 
të bëra në drejtim të respektimit të kontratës 
së kredisë bankare, do të ndihmojnë jo 
thjesht e vetëm shëndetin e bankave, por 
do të stimulojnë dhe rritjen e disiplinës dhe 

efektivitetit në përdorimin e fondeve nga bizneset shqiptare.

Së fundi, dëshiroj të theksoj se, në ndryshim nga ekonomitë e zhvilluara, 
të cilat ndodhen në kufirin teknologjik dhe të cilat, për këtë arsye, e 
shohin progresin të lidhur me aftësinë e tyre për inovacion, Shqipëria 
ka hapësira të mëdha zhvillimi nëpërmjet adoptimit të teknologjive e 
praktikave ekzistuese. Në këtë prizëm, detyra jonë mbetet të zgjedhim 
dhe të zbatojmë modelet e provuara të zhvillimit.

Duke u bazuar në sa më sipër, jam i bindur se Shqipëria i ka të gjitha 
premisat për rritjen e produktivitetit dhe, në këtë mënyrë, për përshpejtimin 
e ritmit të rritjes ekonomike dhe rritjen e mirëqenies. Ajo që duhet tashmë, 
është një konsensus mbi vizionin e zhvillimit të vendit dhe një vullnet i 
gjithanshëm i zbatimit të tij.

Të nderuar pjesëmarrës,

Jam i bindur se prezantimi në vijim do të pasurojë më tej debatin tonë 
mbi këto çështje.

Pa humbur kohë, dëshiroj t’ia le tani fjalën zotit Pagano!

“Në ndryshim nga 
ekonomitë e zhvilluara, 

të cilat ndodhen në 
kufirin teknologjik, 

Shqipëria ka hapësira 
të mëdha zhvillimi 

nëpërmjet adoptimit 
të teknologjive e 

praktikave ekzistuese.”
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FJALA PËRSHËNDETËSE E GUVERNATORIT 
SEJKO, NË KONFERENCËN II TË MUZEUT 

TË BANKËS SË SHQIPËRISË
-20 shtator 2018-

Të nderuar profesorë, të nderuar të pranishëm,

Është kënaqësi e madhe për mua t’ju uroj mirëseardhjen përmes kësaj 
përshëndetjeje të regjistruar. Do të dëshiroja të isha mes jush për të 
dëgjuar punimet e Konferencës së II të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, 
por agjenda tepër e ngjeshur nuk e mundësoi diçka të tillë. Megjithatë, do 
të	kem	kënaqësinë	të	lexoj	sa	do	të	diskutohet	sot,	në	librin	përmbledhës	
të punimeve të kësaj konference. 

Ashtu si e kam theksuar edhe më parë, 
Konferenca e Muzeut është një prej zhvillimeve 
më të rëndësishme të tij, i cili na ndihmon ne për 
të pasuruar dhe vijuar studimin e koleksioneve 
të ekspozuara në të, dhe gjithashtu i shërben 
studiuesve vendas si një platformë diskutimi për 
punën e tyre kërkimore. Ndaj jemi të lumtur që 
Muzeu i Bankës së Shqipërisë, mbledh për të 
dytën herë përfaqësues nga institucionet më të 
rëndësishme kërkimore si Institutet e Arkeologjisë 
dhe Historisë, universitete evropiane dhe banka 
homologe, për të prezantuar punimet e tyre mbi 
rolin e monedhës gjatë luftërave.

Këtë vit, konferenca i dedikohet rolit të parasë gjatë luftërave. Në kohë 
luftërash dhe konfliktesh - siç dëshmon edhe historia e vendit tonë që 
megjithëse relativisht i vogël, ka përjetuar shumë të tilla - njerëzit i janë 
kthyer parasë dhe metaleve të çmuara. Kështu p.sh. rreth 100 vite më parë, 
në fillim të Luftës I Botërore, Evropa u zhyt në një prej krizave më të njohura 
financiare të shekullit të kaluar dhe shumë njerëz e biznese vrapuan të 
ndërronin llogaritë bankare dhe asetet e tyre në para kesh dhe monedha 
ari. Ndërkohë, në Shqipëri, këto ngjarje u pasqyruan në një situatë 
kaotike të qarkullimit monetar, ku në mungesë të një monedhe kombëtare 
dhe si pasojë e zhvillimeve politiko-ushtarake e ekonomike gjatë Luftës, 
qarkulluan një shumëllojshmëri monedhash të huaja, kryesisht të vendeve 
fqinje evropiane, amerikane dhe turke. Këtë konglomerat prerjesh mund 
ta shihni në vitrinat e Muzeut dedikuar periudhës së Pavarësisë dhe Luftës 
I Botërore. Gjithashtu, vitrinat mbi qarkullimin monetar në Shqipëri gjatë 
Luftës II Botërore, por edhe ato të Antikitetit e Mesjetës, prezantojnë prerje 

“Konferenca e 
Muzeut është një prej 

zhvillimeve më të 
rëndësishme të tij, i 

cili na ndihmon për të 
pasuruar dhe vijuar 

studimin e koleksioneve 
të ekspozuara në të, 

dhe gjithashtu i shërben 
studiuesve vendas si një 

platformë diskutimi për 
punën e tyre kërkimore.”
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të cilat flasin mbi marrëdhënien e rëndësishme dhe të ndërlikuar midis 
parasë dhe luftës. Këto momente të rëndësishme për historinë ekonomike 
dhe monetare të Shqipërisë, por edhe më gjerë, do të keni mundësinë t’i 
diskutoni në konferencën e sotme. 

Të dashur pjesëmarrës,

Konferenca nuk është i vetmi aktivitet i Muzeut dedikuar numizmatikës, 
historisë ekonomike, monetare dhe financiare. Gjatë këtij viti kemi realizuar 
disa takime drejtuar publikut të gjerë përmes ciklit të leksioneve “Netët e 
Muzeut”, ku audienca pati rastin të dëgjojë prezantime nga personalitete 
të fushave të numizmatikës, historisë dhe ekonomisë. Gjithashtu, përmes 
një bashkëpunimi me Institutin e Arkeologjisë, u zhvillua një kurs njëjavor 
mbi numizmatikën antike, me pjesëmarrjen e studentëve të degëve të 
arkeologjisë, historisë dhe trashëgimisë kulturore.

Duke qenë se ky vit shënon dhe “Vitin Mbarëkombëtar të Gjergj Kastrioti 
Skënderbeut” nuk kanë munguar as ekspozitat e përkohshme, brenda 

dhe jashtë Muzeut, mbi figurën e Heroit tonë 
në prerjet kombëtare. Një fokus tjetër tepër 
i rëndësishëm i punës së Muzeut është edhe 
edukimi	financiar.	Gjatë	këtij	viti,	shumë	nxënës	
e të rinj janë përfshirë në aktivitete dhe projekte 
edukuese, si pjesëmarrës aktivë gjatë Javës së 
Parasë, apo si dëgjues të leksioneve të mbajtura 
në Muzeun e Bankës dhe si përdorues të 
botimeve dhe produkteve tona edukative.

Muzeu do të vijojë punën në të dy këto drejtime, si mbështetës i kërkimit 
shkencor të historisë ekonomike-monetare të vendit, ashtu edhe në 
edukimin financiar të brezave të rinj, duke kërkuar gjithmonë mbështetjen 
dhe bashkëpunimin e aktorëve më të rëndësishëm në këto fusha. 
 
Si një institucion që ruan dhe promovon një pjesë të rëndësishme të 
trashëgimisë kulturore të vendit, siç është monedha, ne ndjejmë privilegjin 
dhe detyrimin për të punuar dhe bashkëpunuar që Muzeu i Bankës të 
mos jetë vetëm një ekspozim koleksionesh të rralla, por një vend ku 
publiku të gjejë literaturën dhe ekspertizën e duhur për të njohur historinë 
ekonomike dhe monetare, si dhe për të marrë edukatën financiare, aq 
të nevojshme për vendin tonë. 

Në fund, dua të falënderoj të gjithë studiuesit, folësit, dëgjuesit dhe 
bashkëpunëtorët tanë, të cilët iu përgjigjën pozitivisht thirrjes tonë për 
pjesëmarrje, si dhe t’ju uroj një konferencë të suksesshme.

“Muzeu do të vijojë punën 
si mbështetës i kërkimit 

shkencor të historisë 
ekonomike-monetare 
të vendit, ashtu edhe 

në edukimin financiar të 
brezave të rinj.”
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
KONFERENCËN VJETORE TË BANKËS SË 

SHQIPËRISË
-1 nëntor 2018-

I nderuar z. Kryeministër,
I nderuar z. Ministër i Financave,
I nderuar Profesor Berglof,
Të nderuar Guvernatorë dhe Zv. Guvernatorë, Ambasadorë, profesorë e 
përfaqësues të sistemit bankar,
Të nderuar pjesëmarrës,

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

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

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

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

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

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

Gra�k 33. Produkti i brendshëm bruto nga ana e prodhimit dhe treguesit e besimit

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. *Të dhënat janë gjysmëpërfundimtare. **Një vlerësim i parë.
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Në veçanti, eksportet shqiptare kanë shfaqur rritje, ndërsa nivelet e 
investimeve të huaja direkte kanë mbetur të larta, duke ndihmuar në 
ngushtimin e deficitit të llogarisë korrente dhe në qëndrueshmërinë e 
pozicionit të jashtëm të vendit. Dinamizmi i sektorit eksportues dhe 
nivelet e larta të investimeve të huaja janë inkurajuese në drejtim të 
qëndrueshmërisë së rritjes ekonomike, dhe dëshmi e kompetitivitetit dhe 
atraktivitetit në rritje të ekonomisë shqiptare.

Efektet e rritjes ekonomike kanë filluar të jenë të pranishme në pothuajse 
të gjithë treguesit ekonomikë e financiarë. Pjesëmarrja në forcat e 
punës dhe punësimi janë rritur; norma e papunësisë zbriti në 12.4% në 
tremujorin e dytë të vitit; dhe pagat kanë filluar të lëvizin për lart.
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Tabelë 2. Tregues ekonomikë për vendet fqinje

Vendet
Ndryshimi vjetor i PBB-së Inflacioni vjetor Norma e papunësisë

T2 – 2018 T3-2018 Nëntor 2018 T3 - 2018
Itali 1.2 0.7 1.7 10.6
Greqi 1.7 2.2 1.0 18.6
Maqedoni 3.0 3.0 1.2 20.8
Serbi 4.9 3.8 2.2* 11.3
Turqi 5.3 1.6 21.6 11.1
Kosovë/1 3.5 4.7 2.1 29.4**
Shqipëri/1 4.5 4.3 1.8 12.9**

Burimi: Institutet statistikore përkatëse. 
Shënim: 1/ Të dhënat për rritjen ekonomike të Kosovës dhe të Shqipërisë janë për 
tremujorin e parë dhe të dytë 2018;
*tetor 2018; **tremujori i dytë 2018.

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

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

Gra�k 34. Tregues të likuiditetit.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

43.23

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mar 17

Qer 17

Shta 17

Dhj 17

Mar 18

Qer 18

Raporti i aktiveve likuide (%)

Aktive likuide / Det.afatshkurtera
Niv minimal i kerkuar



- 154 -

KAPITULLI IV - Fjalime dhe prezantime në konferenca

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

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

Të nderuar pjesëmarrës,

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

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

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

•	 rreziqet	të	cilat	vazhdojnë	të	jenë	ende	të	pranishme	në	sistemin	
financiar botëror.

Në një këndvështrim më specifik, realiteti i sotëm ekonomik, monetar e 
financiar, paraqitet veçanërisht sfidues për politikën monetare. Ky realitet 
emërtohet dhe si “normalja” e re e politikës monetare. Më lejoni të 
identifikoj disa prej këtyre sfidave.

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

Lidhja midis kërkesës agregate dhe normës së inflacionit është zbehur 
në horizontin afatshkurtër e afatmesëm, si pasojë e zhvillimeve në tregjet 
e punës dhe e integrimit në rritje të ekonomisë botërore. Ky fenomen rrit 
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koston e veprimit të politikës monetare. Po ashtu, inovacioni financiar 
dhe ndërgjegjësimi në rritje i ndërlidhjes midis stabilitetit ekonomik e 
monetar nga njëra anë dhe stabilitetit të sistemit financiar nga ana tjetër, 
kanë reduktuar hapësirat e veprimit të instrumenteve konvencionale të 
politikës monetare.

Pavarësisht natyrës së ndërlikuar të këtyre sfidave, rekomandimet për 
përballimin e tyre nuk mungojnë. Ato variojnë nga modifikimi i mandatit 
të politikës monetare, te pasurimi i gamës së instrumenteve që ajo 
përdor, dhe te koordinimi më i mirë i saj me politikën makroprudenciale.
Jam i bindur se çështjet e mësipërme do të adresohen në detaje gjatë 
punimeve të kësaj konference.

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

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

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

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

“Konsensusi mbi fizionominë e 
“normales” së re të politikës 
monetare duhet të ruajë tre elemente:
-  shmangia e objektivave të 
shumëfishtë, apo të paqartë e 
jotransparentë, mbi politikën 
monetare,
-  njohja e limiteve që ka politika 
monetare,
-  dizenjimi i gamës së instrumenteve 
në përdorim të politikës monetare 
duhet të kujdeset për shmangien 
e rrezikut në bilancin e bankës 
qendrore.”
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Së treti, dizenjimi i gamës së instrumenteve në përdorim të politikës 
monetare duhet të kujdeset për shmangien e rrezikut në bilancin e 
bankës qendrore, çka do të ndikonte negativisht pavarësinë e tyre.

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

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

Gra�k 35. Norma bazë e interesit (majtas) dhe ecuria ditore e kursit të këmbimit 
euro/lekë

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

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

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

Megjithatë, disa tipare të zhvillimit të tregjeve financiare shqiptare 
kufizuan efektivitetin e veprimit të politikës monetare. Më konkretisht, 
shkalla e ulët e zhvillimit të tregjeve financiare, fenomeni i rritjes së 
kredive me probleme dhe niveli i lartë i huamarrjes në valutë, frenuan 
përcjelljen e plotë të stimulit monetar në ekonomi.

Në përgjigje të tyre, Banka e Shqipërisë adoptoi një përqasje të integruar 
për rritjen e efektivitetit të stimulit monetar, e cila nënkuptoi si adoptimin e 
instrumenteve të reja, ashtu dhe inicimin e një sërë reformash strukturore, 
të cilat synuan përmirësimin e mekanizimit të transmetimit të politikës 
monetare.

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

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

Kjo përqasje e integruar ka dhënë tashmë frytet e para, duke krijuar një 
ambient financiar më reagues ndaj politikave tona dhe duke qenë një 
garanci më tepër për përmbushjen e objektivit të stabilitetit të çmimeve 
dhe për ruajtjen e qëndrueshmërisë së rritjes ekonomike.
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Ky investim duhet plotësuar më tej me krijimin dhe ruajtjen e hapësirave 
të nevojshme fiskale për përballimin e goditjeve të mundshme në të 
ardhmen, si dhe duhet shoqëruar me reforma të gjithanshme strukturore, 
për rritjen e rezistencës dhe fleksibilitetit të ekonomisë.

Të nderuar pjesëmarrës,

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

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

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

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

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

“Një nga mësimet e vyera 
që kemi nxjerrë nga kriza 

është se stabiliteti financiar 
dhe ruajtja e një mekanizmi 
funksional të transmetimit 
të politikës monetare, janë 

disa nga investimet më 
të rëndësishme që banka 

qendrore mund të bëjë për të 
ardhmen e vendit”.
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mekanizma funksionalë të shkëmbimit të informacionit dhe të koordinimit 
midis agjencive rregullatore, si dhe t’i hapim rrugë reformave konkrete të 
zhvillimit të sistemit financiar, veçanërisht në fushën e tregjeve të kapitalit 
dhe të sistemeve të pagesave.

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

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

Duke ju falënderuar edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj, i uroj punime 
të mbara konferencës!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO, 
NË CEREMONINË E DIPLOMIMIT TË 

STUDENTËVE TË FAKULTETIT EKONOMIK, 
UNIVERSITETI I TIRANËS

- 7 nëntor 2018 -

I nderuar Prof. Kule,
Të nderuar pedagogë,
Të dashur studente dhe studentë,

Është një privilegj i veçantë të jem i pranishëm në këtë ceremoni sa 
rinore, aq dhe kuptimplotë diplomimi. Sot, me të drejtë, ju, familjet 
tuaja, ashtu si dhe trupa pedagogjike e Fakultetit Ekonomik, keni gjithë 
arsyet për t’u ndierë krenarë për atë çfarë keni arritur. Përfitoj nga ky rast 
për t’ju shprehur urimet e mia më të sinqerta, për përfundimin me sukses 
të studimeve universitare.

Ky moment shënon një hap të rëndësishëm tranzicioni në jetën tuaj. 
Ju tashmë do të largoheni nga auditorët e universitetit drejt një realiteti 
tjetër, shumë të ndryshëm nga ai që keni përjetuar deri më sot. Duke 
filluar nga nesër, për pjesën më të madhe të jetës, ju do të përballeni me 
një dimension të ri të realitetit njerëzor, shumë dinamik e kompleks, i cili 
përveç shtrirjes në kohë ka dhe shumë stacione, të cilat do ta bëjnë atë 
edhe më sfiduese sa herë të arrini në njërin prej tyre.

Mbani parasysh se një karrierë e suksesshme do 
kohë të ndërtohet, por këshilla ime është t’i hidhni 
hapat e parë me energjinë dhe entuziazmin që 
karakterizon	moshën	 tuaj.	Çlirohuni	me	guxim	
nga çdo kompleks apo hezitim i paarsyeshëm! 
Emetoni energjinë tuaj pozitive kudo ku të jeni: 
në familje, në punë, në marrëdhëniet shoqërore 
dhe në raportet ditore me kolegët tuaj. Tregoni 
konsistencë dhe qytetari në sjelljen tuaj, duke 
respektuar ligjet, kodet dhe traditat! Përqafoni të renë dhe luftoni për të 
vënë në jetë çdo ëndërr që frymëzon dashuri, prosperitet, integritet dhe 
mirëkuptim njerëzor! Tregohuni luajalë dhe bashkëpunues dhe, në asnjë rast 
apo për asnjë arsye, mos hiqni dorë nga dija dhe edukimi!

Në kohët e sotme, njerëzimi po përballet me ndryshime të shumta sociale, 
kulturore, shkencore, teknologjike, demografike dhe gjeografike. Aftësia 

“Mbani parasysh se një 
karrierë e suksesshme 
do kohë të ndërtohet, 

por këshilla ime është t’i 
hidhni hapat e parë me 

energjinë dhe entuziazmin 
që karakterizon moshën 

tuaj.”
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për t’u përshtatur në vazhdimësi për t’i paraprirë këtyre zhvillimeve, nuk 
është thjesht një sfidë e ditëve të sotme. Ajo demonstron nevojën për 
të qenë çdo moment në kontakt me dijen, me të rejat shkencore, me 
inovacionin, me rrymat e ndryshme teorike dhe aspektet aplikative të 
tyre. Ky është edhe motivi i apelit tim për të mos u shkëputur për asnjë 
moment nga dija dhe edukimi.

Të jeni të sigurt se kudo qofshi, në Shqipëri apo gjetkë, edukimi gjithmonë 
do	t’jua	shpërblejë	mundin	dhe	kohën	e	harxhuar.	Personalisht,	e	vlerësoj	
si një nga shtyllat kryesore, e cila, në rrjedhën e kohës, të ndihmon 
për të krijuar një figurë me reputacion, të respektuar dhe të pranuar 
gjerësisht nga opinioni publik.

Të dashur studentë,

Sot është dita të festoni për këtë arritje të rëndësishme. Sot është dita të 
ndiheni krenarë. Ëndrra juaj për të përfunduar me sukses studimet e larta 
është bërë realitet. Rrugë dhe mundësi të shumta shtrihen në horizontin 
tuaj. Mos ngurroni të bëni zgjedhjen tuaj. Kudo që të mundeni, në 
sektorin publik, në atë privat, brenda apo jashtë vendit, ju bëj thirrje të 
demonstroni integritet, optimizëm dhe vendosmëri.

Këshilla ime për secilin prej jush është e thjeshtë:

Asnjëherë mos u dorëzo! Jeto me kurajë dhe 
vetëbesim! Koha shpërblen ata që ëndërrojnë 
dhe	 guxojnë	 të	 shohin	 përtej	 së	 nesërmes.	
Kjo është rruga e duhur për të ndërtuar një 
shoqëri më të mirë se kjo e sotmja, të aftë për 
të krijuar më shumë begati për brezat që do të 
vijnë. Hiqni dorë nga ambiciet për karrierë të 
shpejtë dhe të pamerituar! Është një trasé që 
nuk ju çon kurrkund. Jeta është një udhëtim me 
shumë të panjohura dhe duhet t’ju garantoj 
se në ecurinë afatgjatë të saj, gjithmonë 
shkëlqejnë ata që shquhen për sa i takon përgatitjes profesionale, 
përkushtimit ndaj detyrës dhe respektimit të vlerave njerëzore.

Në përfundim, më lejoni ta mbyll fjalën time duke ju uruar edhe njëherë 
suksese dhe fat në etapat e ardhshme të jetës!

Urime dhe suksese për diplomimin!

“Koha shpërblen ata që 
ëndërrojnë dhe guxojnë 

të shohin përtej së 
nesërmes. Kjo është rruga 
e duhur për të ndërtuar 
një shoqëri më të mirë 
se kjo e sotmja, të aftë 
për të krijuar më shumë 
begati për brezat që do 
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
WORKSHOP-IN E 12-TË TË KËRKIMEVE

-6 dhjetor 2018-

Të nderuar pjesëmarrës,

Është kënaqësi t’ju uroj mirëseardhjen në Workshop-in e 12-të të 
Kërkimeve, një veprimtari që Banka e Shqipërisë e organizon çdo 
vit. Gjej rastin të falënderoj miqtë tanë nga bota akademike dhe 
përfaqësues nga banka qendrore, të cilët për 12 vite e kanë bërë këtë 
workshop një nga ngjarjet më të njohura dhe më të mirëorganizuara në 
lidhje me kërkimin në fushën financiare dhe ekonomike. Gjithashtu, më 
lejoni të falënderoj të gjithë drejtuesit e nderuar të sesioneve, folësit dhe 
pjesëmarrësit për angazhimin e tyre sot.

Studimet që do të paraqiten dhe do të jenë subjekt i diskutimeve gjatë këtyre 
dy ditëve do të trajtojnë një gamë të gjerë çështjesh të rëndësishme ekonomike 
dhe financiare për bankat qendrore. Temat për politikën monetare, rrezikun e 
stabilitetit financiar, dhe metodologjitë e reja janë të gjitha mjaft të pranishme 
në veprimtarinë e përditshme të bankës qendrore. Banka e Shqipërisë është 
e përfshirë në vendimmarrjen për të gjitha këto çështje, dhe si rrjedhim, në 
mënyrë aktive e mbështesim me anë të punës kërkimore. Përveç studimeve që 
do të prezantohen sot në sesione, nesër do të paraqesim disa nga projektet 
tona në vazhdim në trajtën e një posteri. Pas këtij 
workshop-i, rezultatet e këtyre punimeve kërkimore do 
të kontribuojnë në procesin e vendimmarrjes dhe do ta 
ndihmojnë Bankën e Shqipërisë të marrë vendime që 
mbështeten në një informacion më të studiuar e më të 
hollësishëm, si dhe të përmirësojë modelet e saj dhe 
efektivitetin e politikëbërjes. Për këtë arsye, ju inkurajoj 
dhe ju ftoj të bëni pyetje, të komentoni dhe të vlerësoni 
punën tonë sipas mendimeve tuaja dhe ekspertizës 
suaj, për të sfiduar gjetjet dhe metodologjitë tona.

Natyra e kërkimit tonë padyshim që diktohet nga misioni ynë kryesor 
dhe shqetësimet tona më parësore. Për këtë arsye, pjesa më e madhe 
e kërkimit tonë përqendrohet te politika monetare, stabiliteti i çmimeve 
dhe ai financiar, modelet që lidhen me to dhe në ngjarjet ekonomike që 
ushtrojnë ndikimin më të madh në këto aspekte. Disa nga prirjet që do 
të diskutojmë sot janë me natyrë globale dhe themelore. Ato ndoshta nuk 

“Natyra e kërkimit 
tonë padyshim 

që diktohet 
nga misioni ynë 

kryesor dhe 
shqetësimet tona 
më parësore.”
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kanë mbërritur ende në ekonomitë tona, por pa dyshim do të kenë ndikim 
të konsiderueshëm në ekonominë tonë reale dhe në sistemin tonë financiar, 
në të ardhmen. Për shembull, teknologjitë e reja, të tilla si kripto-monedhat, 
inteligjenca artificiale, metoda analizuese e njohur si “Machine Learning”, 
sipas së cilës sistemet mund të analizojnë të dhënat dhe të ndërtojnë 
modele dhe të marrin vendim me ndërhyrje minimale nga faktori njeri janë 
disa nga sfidat kryesore jo vetëm për bankat qendrore por edhe më gjerë. 
Padyshim, këto zhvillime do të kenë ndikime të shumanshme në stabilitetin 
monetar dhe financiar. Për këtë arsye, si vendet e zhvilluara dhe ato në 
zhvillim do të përfitonin shumë nga puna kërkimore në këtë fushë.

Shumë herë ngjarje të paparashikuara dhe ndonjëherë ngjarje të reja 
globale apo rajonale godasin ekonomitë e brendshme, dhe autoriteteve 
u duhet të ndërhyjnë në bazë të njohurive që kanë dhe të përvojës së 
deritanishme. Është e rëndësishme të kuptohen ndikimet afatshkurtra dhe 
afatgjata të politikave të ndërmarra në këto mjedise të reja. Për shembull, 
kriza pati një ndikim të ndryshëm në ekonominë shqiptare nga ndikimet 
që kishim përjetuar historikisht. Në atë kohë, ekonomia shqiptare dukej 
se nuk ndikohej nga sektori i jashtëm, por analiza të mëvonshme treguan 
se ishin zhvilluar çekuilibra të brendshëm që e kishin bërë ekonominë të 
cenueshme ndaj goditjeve të jashtme mbi besueshmërinë. Si rrjedhim, 
duhet që kërkimi në bankat qendrore të përqendrohet në informacione 
të disponueshme dhe në metoda që shqyrtojnë paradigmat ekzistuese 
dhe e bëjnë këtë informacion të dobishëm për politikëbërësit, para 
se të kthehet në një zhvillim të pafavorshëm. Megjithatë, për shkak 
të kufizimeve financiare dhe të kapitalit njerëzor me të cilat përballen 
bankat qendrore në ekonomitë e vogla dhe të hapura, besojmë se 
është e rëndësishme që këto çështje të diskutohen në këtë workshop me 
studiues të njohur nga bota akademike dhe bankat e tjera qendrore.

Dëshiroj gjithashtu të inkurajoj kërkuesit tanë që t’i publikojnë materialet tyre 
të diskutimit në revistat përkatëse që janë dhe certifikimi më i rëndësishëm i 
punës së tyre. Kjo do t’i bëjë projektet tuaja kërkimore të dobishme dhe do 
të lehtësojë shpejtësinë e zbatimit në politikëbërjen në tërësi. Pavarësisht 
suksesit të fundit në publikime, një nga gjërat që dëgjoj më shpesh është se 
nuk ka shumë interes për kërkimin shkencor mbi zhvillimet në vendet e vogla 
e në zhvillim apo për ekonomitë e tregut në zhvillim, si Shqipëria. Nga 
këndvështrimi im, mendoj se ka interes për kërkim shkencor për ekonomitë 
e vogla në zhvillim, si Shqipëria, për shkak të karakteristikave të veçanta 
dhe të dallueshme të ekonomisë sonë, të cilat mund të jenë të ndryshme 
nga gjetjet kryesore të kërkimit. Tiparet dalluese, si tregje financiare të 
cekët dhe të ngushtë, numri i kufizuar i instrumenteve financiare, tiparet 
e veçanta të sjelljes së agjentëve ekonomikë dhe memoriet e njohura 
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ekonomike dhe financiare, mund të 
prodhojnë një sjellje jotradicionale dhe/
ose dukuri interesante që nuk shfaqen në 
tregjet e zhvilluara dhe, për këtë arsye, nuk 
janë trajtuar në materialet kërkimore mbi to. 
Identifikimi i këtyre karakteristikave të veçanta 
dhe ndikimi i tyre te gjetjet kërkimore mund 
të jetë mjaftueshëm i mirë për të ndezur 
interesin e revistave ekonomike dhe të 
konferencave ekonomike, si dhe për t’i sjellë 
këto karakteristika në fokus të komunitetit 
kërkimor dhe të pasurojnë teorinë kryesore ekonomike.

Për të ilustruar disa nga rastet interesante të tyre do të dëshiroja t’ju 
kujtoja faktin se zhvillimi i tregjeve ekonomike dhe financiare në përgjigje 
të politikave të Bankës së Shqipërisë ka qenë i dobët dhe ndonjëherë 
i çuditshëm, duke e bërë të vështirë interpretimin e tij sipas modeleve 
kryesore ekonomike. Ndër të tjera, dëshira e huamarrësve të pambrojtur 
ndaj kursit të këmbimit për të marrë hua në monedhë të huaj, efektiviteti 
i reduktuar i mekanizmit të transmisionit në prani të besueshmërisë së 
bankës qendrore, roli potencial i tregjeve informale dhe paralele dhe 
aktiviteti ekonomik informal janë disa shembuj të tipareve interesante 
të sjelljes ekonomike. Shumë autorëve u duken tërheqëse zhvillime të 
tilla. Kështu, ata kanë kryer kërkime gjithëpërfshirëse për këto dukuri për 
ekonomi të ngjashme në zhvillim të cilat më vonë edhe janë publikuar.

Disa shembuj përfaqësues i gjejmë në punën kërkimore të bërë nga 
Banka Kombëtare e Austrisë për nivelin e euroizimit në rajon. Këto 
kërkime kanë dalë me rezultate interesante që kanë ndihmuar autoritetet, 
dhe kanë rritur interesin e institucioneve të tjera, si dhe të akademikëve 
në lidhje me çështjet e euroizimit. Për më tepër, janë rritur shqetësimet 
për stabilitetin e tregut financiar dhe atë valutor në rast të një kthimi të 
papritur të kahut të flukseve të kapitalit në sistemin bankar rajonal. Së 
fundmi, në mjedisin ekonomik global po ndodhin ndryshime dramatike, 
përfshirë normalizimin e vazhdueshëm të qëndrimit të politikës monetare 
nga Fed-i, SHBA. Këto ndryshime potencialisht mund të ndikojnë mbi 
ecurinë e ekonomive të vogla e të hapura dhe për rrjedhojë duhen 
studiuar dhe kuptuar. Puna kërkimore e kryer nga Banka e Italisë 
është një tjetër shembull që përqendrohet në rajon, duke ofruar një 
këndvështrim interesant rajonal për politikëbërësit e Eurozonës, për sa u 
përket vendimeve dhe veprimeve të tyre të politikës monetare. Ato kanë 
ofruar formalisht gjetje kërkimore mbi ndikimet e politikë-bërjes së tyre 
në grupin e madh të vendeve në periferi të Eurozonës. Këto janë vetëm 

“Kërkimi në bankat qendrore 
duhet të përqendrohet në 

informacione të disponueshme 
dhe në metoda që shqyrtojnë 
paradigmat ekzistuese dhe 
e bëjnë këtë informacion të 

dobishëm për politikëbërësit, 
para se të kthehet në një 
zhvillim të pafavorshëm.”
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disa shembuj të kërkimit interesant e të dobishëm, që është i publikuar.
Këtë vit, kemi disa projekte që përfshijnë bashkëpunimin dhe punën 
e përbashkët midis kërkuesve të Bankës së Shqipërisë dhe atyre nga 
banka të tjera qendrore apo bota akademike. Kjo është një mënyrë 
tjetër për të rritur mundësinë e publikimit dhe do t’ju inkurajoja të rrisni 

numrin dhe fushat e bashkëpunimit në kërkim 
më hulumtues të huaj.

Për ta përfunduar, do të doja të ritheksoja se 
duhet të forcojmë efektivitetin e përgjithshëm të 
mekanizmit të transmisionit dhe qëndrueshmërinë 
e sistemit bankar dhe financiar, në mënyrë që 
goditjet e mundshme dhe të papritura të mos 
zhvillohen e të mos shndërrohen në rreziqe 
ekonomike dhe/ose sistemike. Kështu, duhet të 
rrisim kapacitetet dhe të kuptuarin për zhvillimet 

ekonomike dhe financiare dhe lidhjen e tyre me instrumentet e politikës, 
për t’ju përgjigjur si duhet rreziqeve të mundshme. Kjo mund të bëhet 
duke përmirësuar njohuritë tona aktuale mbi goditjet në periudha të 
mëparshme, zhvillimin dhe ndikimet e goditjeve të mundshme. Përvoja 
ka treguar se këto njohuri janë të plota vetëm kur ato janë rezultat i një 
procesi kërkimor të aftë dhe rigoroz. E fundit, por jo për nga rëndësia, 
duhet të vazhdojmë përpjekjet tona të politikës për të forcuar lidhjen midis 
kërkuesve dhe politikëbërësve. Besoj se këto përpjekje do të zgjerohen si 
nga kërkuesit edhe nga përdoruesit fundorë të produktit kërkimor.

Të nderuar pjesëmarrës,

Materialet e diskutimit që do të paraqiten në këtë workshop pasqyrojnë 
mendimet serioze dhe diskutimet e kërkuesve ekspertë mbi çështje 
thelbësore. Ato përfshijnë jo vetëm punën e Bankës së Shqipërisë, por 
edhe punën kërkimore të kryer në banka të tjera qendrore dhe nga 
institucionet akademike. Temat trajtojnë një gamë të gjerë çështjesh të 
dobishme. Shpresoj që punët kërkimore që do të prezantohen sot do të 
nxisin	një	debat	energjik	dhe	do	të	mundësojnë	shkëmbimin	e	opinioneve	
të ndryshme që do të ndihmojnë për përmirësimin dhe forcimin e 
punës suaj nga një perspektivë ndryshe. Ftoj të gjithë pjesëmarrësit, 
si dhe kërkuesit e Bankës së Shqipërisë ta shohin këtë aktivitetet si një 
mundësi për të mësuar diçka të re dhe si një platformë për të forcuar 
bashkëpunimin, si në nivel vetjak dhe për institucionin që përfaqësoni.

Dëshiroj ta përfundoj fjalën time, duke ju uruar një workshop produktiv 
dhe të suksesshëm!

“Këtë vit, kemi disa 
projekte që përfshijnë 
bashkëpunimin dhe 
punën e përbashkët 
midis kërkuesve të 

Bankës së Shqipërisë 
dhe atyre nga banka të 
tjera qendrore apo bota 

akademike.”
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
TAKIMIN PËRMBYLLËS TË VITIT 2018 

TË ORGANIZUAR NGA SHOQATA 
SHQIPTARE E BANKAVE

-13 dhjetor 2018-

I nderuar Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Bankave,
I nderuar Ministër i Financave dhe Ekonomisë,
Të nderuar drejtues dhe kolegë të sistemit bankar në Shqipëri,
Zonja dhe zotërinj, 

Është një kënaqësi e veçantë të marr pjesë në këtë takim të fundvitit, 
të organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave. Do të dëshiroja që 
me këtë përshëndetje të shkurtër të sjell në vëmendjen tuaj disa nga 
momentet kyçe të vitit, ku sistemi bankar e ai financiar në tërësi kanë 
dhënë kontributin e tyre, përfshirë dhe disa piketa të rëndësishme që 
kemi vendosur për vitin 2019. Më lejoni të ndalem fillimisht në situatën 
e përgjithshme ekonomike të vendit.

Ecuria e përgjithshme e ekonomisë shqiptare, gjatë vitit 2018, duhet 
vlerësuar si pozitive. Rimëkëmbja ekonomike është e prekshme në gjithë 
dimensionet e saj. Ritmi i rritjes është përshpejtuar, punësimi është rritur, 
ekuilibrat e brendshëm dhe të jashtëm të vendit janë forcuar, ndërkohë që 
treguesit kryesorë të shëndetit të sektorit bankar paraqiten në përmirësim.
Inkurajues është fakti se burimet e rritjes ekonomike janë në rritje dhe 
të mirëdiversifikuara. Nga ana e kërkesës agregate, rritja ekonomike 
u mbështet nga rritja e eksporteve të mallrave e shërbimeve, si dhe 
nga rritja e konsumit dhe e investimeve të brendshme. Ndërkohë, 
nga një këndvështrim sektorial, zgjerimi i aktivitetit ekonomik reflekton 
një kontribut më të spikatur të prodhimit në sektorin e industrisë dhe 
në atë të shërbimeve. Së fundi, duke gjykuar nga ecuria e faktorëve 
makroekonomikë, rritja ekonomike është ndihmuar nga ambienti financiar 
stimulues, nga ecuria më e favorshme e partnerëve tanë tregtarë, nga 
bilancet e përmirësuara financiare, si dhe nga një këndvështrim më 
optimist i bizneseve dhe familjeve për të ardhmen.

Të gjitha këto sa rendita, janë arsye të mjaftueshme për të qenë 
optimist mbi perspektivën e rritjes ekonomike gjatë vitit të ardhshëm 
dhe në vazhdim. Ndër të tjera, Shqipëria ndodhet edhe përpara një 
momenti madhor në rrugën e saj të zhvillimit e integrimit: çeljen e pritur 
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të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Këto negociata 
duhen parë domosdoshmërish si një ankorë e rëndësishme zhvillimi dhe 
si një garanci shtesë për investitorët vendas e të huaj.

Viti që po mbyllet konfirmoi qëndrueshmërinë e sektorit bankar shqiptar. 
Ai mund të vlerësohet i veçantë për vetë faktin që sistemi përjetoi 
ndryshime strukturore të rëndësishme, të cilat priten të finalizohen në 
vitin që po hyjmë. Veprimtaria e sektorit vijoi të zgjerohej, duke mbetur 
e mirëkapitalizuar, likuide dhe me fitim. Raporti i kredive të këqija vijoi 
përmirësimin, duke kapur vlerën më të ulët të këtyre 8 viteve të fundit, 
12.89% në shtator, ndërkohë që edhe depozitat përjetuan rritje, e cila 
u kanalizua në investime në tituj, dhe më pak në kreditim. Sigurisht, 
mbiçmimi i kursit të këmbimit dhe fshirjet e kredive të humbura, kanë 
ndikuar statistikisht në treguesit e ecurisë së kredisë, ndërkohë që niveli i 
kreditimit në monedhën vendase ka vijuar të dominojë mbi atë në valutë. 
Megjithatë përtej kësaj, vlerësoj se niveli i përgjithshëm i kreditimit të 
ekonomisë është ende larg potencialit dhe mundësitë për të zgjeruar 
kredidhënien janë të shumta.

Gra�k 36. Kreditë me probleme

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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Mirëkuptoj deri diku faktin që në këtë fenomen ndërthuren probleme si 
nga ana e kërkesës së dobët, ashtu edhe nga një ofertë e kushtëzuar 
nga standardet e shtrënguara të kreditimit. Megjithatë përtej faktorëve 
strukturorë, vlerësoj se duhet të reagojmë për të shmangur gjendjen 
stanjante në kreditimin e ekonomisë. Për një ekonomi që duhet të 
zhvillohet me ritme të shpejta, për të arritur më pranë niveleve të Bashkimit 
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Evropian, situata duhet të ndryshojë dhe nivelet e kreditimit duhet të jenë 
më të larta, duke treguar kujdes konstant edhe për shëndetin e tij.

Për më tepër, vlerësoj se është në interesin tuaj financiar, që ta adresoni 
këtë fenomen me vendosmëri për ta vënë atë në rrugën e zgjidhjes 
së qëndrueshme. Burimet financiare që dispononi dhe hapësirat e 
konsiderueshme për financim të ekonomisë, tregojnë që eficienca 
financiare në veprimtarinë bankare mund të përmirësohet ndjeshëm.

Infrastruktura financiare e sektorit bankar u fuqizua më tej gjatë vitit 
2018. Banka e Shqipërisë dhe Komiteti Kombëtar i Sistemit të Pagesave 
kanë vënë në zbatim strategjinë kombëtare për fuqizimin e tregut të 
pagesave me vlerë të vogël dhe rritjen e shkallës së përfshirjes financiare 
të popullatës. Rezultatet e para janë premtuese dhe ato do të pasohen 
nga hapa të tjerë të Bankës së Shqipërisë dhe të sektorit për të mundësuar 
arritjen e objektivit sasior për dyfishimin e popullsisë që zotëron një 
llogari bankare, deri në vitin 2022.

Përfshirja financiare e popullatës përbën një nga prioritetet e rëndësishme 
të momentit. Gjatë vitit 2018, Banka e Shqipërisë dhe sektori bankar 
i kanë kushtuar një vëmendje të veçantë përfshirjes financiare dhe 
edukimit financiar të popullatës. Tashmë është vërtetuar se rritja e 
përfshirjes financiare të popullatës ndikon në rritjen e mirëqenies së 
saj në mënyrë të harmonizuar. Për këtë qëllim, ndërmjet të tjerash kemi 
ideuar dhe vënë në zbatim një sërë projektesh edukuese të përshtatura 
për segmente të ndryshme të popullatës. Edukimi financiar, botimet 
specifike të natyrës informuese mbi produktet dhe shërbimet bankare, 
së bashku me zhvillimet në infrastrukturën e pagesave dhe në shërbimet 
e pagesave, janë hapa konkretë për një mundësi më shumë për akses 
financiar nga çdo segment i popullatës.

Të nderuar përfaqësues të sektorit bankar,

Perspektiva e zhvillimit të vendit mbetet pozitive. Kjo do të thotë se 
Shqipëria ofron premisa solide biznesi dhe rritjeje për sektorin bankar. 
Megjithatë, rritja dhe zhvillimi nuk vijnë vetiu. Përkundrazi, ato pasqyrojnë 
përkushtimin, mundin dhe dedikimin e të gjithëve.

Më lejoni të identifikoj tre sfida, të cilat duhet t’i përballojmë së bashku, 
ne si rregullator sistemi dhe ju si industri bankare.
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Së pari, ritmi i rritjes ekonomike e ka të nevojshme gjetjen e mbështetjes 
në dinamikën e kreditimit bankar. Arsyet dhe faktorët i kemi diskutuar 
në shumë forume e analiza. Këtu dëshiroj vetëm të theksoj se rritja e 
qëndrueshme ekonomike e vendit nuk është e mundur pa rigjallërimin e 
kredisë bankare. Roli juaj është themelor në këtë drejtim. Sektori bankar 
ruan kursimet e shqiptarëve, por ai ka për detyrë që këto kursime t’i 
vendosë në dispozicion të rritjes dhe të zhvillimit të vendit. Pa kredi nuk 
ka rritje, dhe pa rritje, kursimet e humbasin vlerën e tyre.

Gra�k 37. Rritja vjetore e depozitave: kontributi i depozitave sipas afatit (majtas) dhe 
sipas sektorit (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Për këtë, është e nevojshme që synimet afatshkurtra, të mos pengojnë 
adoptimin e një vizioni më strategjik, pra më afatgjatë. Bankat duhet të 
investojnë në drejtim të zhvillimit të funksioneve që lidhen me konsulencën 
financiare të klientëve të tyre. Synim konstant mbetet nevoja për ta 
eksploruar tregun në vazhdimësi, për të identifikuar klientët potencialë 
veçanërisht familjet dhe bizneset e vogla, dhe më kryesorja për t’i 
ndihmuar ata në ndërtimin e një projekti të vlefshëm për financim. Në 
këtë fazë, ulja e përqendrimit dhe diversifikimi i portofolit të kredisë është 
i rëndësishëm. Kjo kërkon të konceptoni dhe ndërtoni strukturat, proceset 
dhe produktet e nevojshme, si edhe të planifikoni burimet e duhura 
financiare. Paralelisht, duhet të vlerësoni pa ndërprerje mjedisin që ju 
rrethon dhe që ndikon në veprimtarinë tuaj. Në këtë drejtim, nëse ka 
propozime konkrete lidhur me përmirësime të tjera ligjore apo praktika 
mbikëqyrëse, ju ftoj t’i formuloni ato zyrtarisht për ne dhe autoritetet 
e tjera publike, në mënyrë që bashkërisht t’i vendosim sa më shpejt 
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në rrugën e zgjidhjes. Në këtë proces, Banka e Shqipërisë do të jetë 
gjithmonë mbështetëse e nismave që çojnë në përmirësimin e niveleve 
të ndërmjetësimit financiar dhe ruajnë qëndrueshmërinë e sektorit bankar 
e të sistemit financiar.

Së dyti, ambicia jonë duhet të shkojë përtej normave të rritjes 3, 4 apo 
5% në vit. Vendi ka nevojë për më shumë optimizëm, çka do të thotë 
se ka nevojë për norma më të larta rritjeje dhe për më shumë reforma 
strukturore. Sektori bankar ka si një rol direkt dhe një rol indirekt në 
këtë drejtim. Roli direkt është ai i zhvillimit të mëtejshëm të tregut dhe 
produkteve bankare – në linjë me eksperiencat më të mira botërore. Po 
ashtu, vazhdimi i pandërprerë i punës në drejtim të uljes së mëtejshme 
të nivelit të kredive të këqija nuk duhet neglizhuar aspak, dhe duhet të 
konsiderohet nga të gjithë ne si një faktor kyç në forcimin e mëtejshëm 
të stabilitetit financiar në vend dhe zgjerimin e frymëmarrjes ekonomike. 
Nga ana tjetër, roli indirekt është bashkëpunimi që mund t’iu ofroni 
shumë reformave strukturore në të gjithë sektorët e ekonomisë dhe në të 
gjitha dimensionet e klimës së biznesit. Ekspertiza që gjendet në gjirin 
tuaj nuk është e pakët. Kjo ekspertizë duhet të jetë një zë autoritar në 
debatin ekonomik.

Së treti, duke vlerësuar bashkëpunimin e Bankës së Shqipërisë me 
Shoqatën Shqiptare të Bankave dhe bankat e nivelit të dytë në 
organizimin e aktiviteteve edukuese, dëshiroj të theksoj rëndësinë e 
edukimit financiar dhe përfshirjes financiare. Ndërkohë që shërbimet 
dhe produktet financiare zhvillohen dhe bëhen më të ndërlikuara, 
edukimi financiar ndihmon përdoruesit t’i njohin dhe mirëpërdorin ato, 
ndihmon parandalimin e krizave financiare, 
si dhe kontribuon në stabilitetin financiar dhe 
rritjen ekonomike të vendit. Ne duhet të vijojmë 
të jemi promotorët kryesorë në vend për sa i 
përket hartimit dhe zbatimit të programeve 
të edukimit financiar. Kultura financiare është 
një investim për të ardhmen dhe ajo duhet të 
vijojë të jetë pjesë e agjendave tona, duke u 
angazhuar më shumë në zbatimin e metodave 
alternative dhe novatore për rritjen e edukatës 
financiare të publikut.

Në përfundim, më lejoni t’ju garantoj edhe njëherë se Banka e Shqipërisë 
do të jetë një partner luajal, mbështetës dhe serioz në përmbushjen e 
mandatit të saj ligjor. Vendimmarrja jonë do të jetë transparente dhe 

“Ne duhet të vijojmë 
të jemi promotorët 
kryesorë në vend 
për sa i përket 

hartimit dhe zbatimit 
të programeve të 

edukimit financiar.”
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të gjitha nismat tona do të udhëhiqen nga fryma e bashkëpunimit me 
sektorin, për të synuar eficiencë sa më të lartë.

Duke ju uruar një vit të mbarë dhe suksese në punë e në familjet tuaja,
Ju falënderoj për vëmendjen!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
TAKIMIN E DYTË TË NIVELIT TË LARTË 

PËR REMITANCAT
-14 dhjetor 2018-

I nderuar Ministër Majko,
Të nderuar pjesëmarrës e kolegë,

Është një kënaqësi e veçantë të hap takimin e sotëm, i cili vjen pas 
një viti intensiv bashkërendimi përpjekjesh midis institucioneve tona, me 
qëllim arritjen e objektivave të përbashkëta mbi remitancat, por dhe 
më gjerë, me Diasporën. Sot, një vit nga nënshkrimi i Marrëveshjes 
së Mirëkuptimit, kam kënaqësinë të përmend se materializimi i këtyre 
përpjekjeve është reflektuar në ndërmarrjen e një sërë angazhimesh dhe 
projektesh në zbatim të objektivave të synuar, të cilat do të prezantohen 
në vijim.

Gra�k 38.  Ecuria e të ardhurave dytësore dhe të ardhurat nga emigrantët (shuma 
rrëshqitëse e katër tremujorëve).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Rëndësia e remitancave në ekonominë shqiptare, në mirëqenien 
e familjeve dhe përgjithësisht në zhvillim, është theksuar në shumë 
komunikime të Bankës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, gjatë vitit 2018, 
Banka e Shqipërisë ka angazhuar burimet e saj në zhvillime, të cilat 
synojnë krijimin e parakushteve të nevojshme për kanalizimin sa më 
efikas të këtyre të ardhurave në ekonominë shqiptare.
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Duke iu referuar nismave ndërkombëtare në fushën e remitancave, 
evidentohet rëndësia e reduktimit të kostove dhe rritja e efikasitetit të 
shërbimeve për dërgesat, duke nënkuptuar nevojën për ndërhyrje 
në tregun e pagesave me vlerë të vogël, si në vendet dërguese të 
remitancave, ashtu dhe në ato pritëse.

Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë, sikurse kemi theksuar edhe në 
fillesat e këtij bashkëpunimi, është angazhuar në një sërë projektesh, 
të cilat synonin analizimin e tregut vendas me qëllim identifikimin dhe 
adresimin e nevojave për ndërhyrje. Projektet në fjalë janë asistuar nga 
Banka Botërore dhe financuar nga SECO, dhe këtu përfitoj nga rasti t’i 
falënderoj edhe një herë këto institucione për kontributin dhe mbështetjen 
e tyre.

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë dhe Komiteti Kombëtar i Sistemeve 
të Pagesave kanë miratuar dhe vënë në zbatim tashmë strategjinë 
kombëtare për tregun e pagesave me vlerë të vogël. Strategjia në fjalë 
synon krijimin e një tregu bashkëkohor e gjithëpërfshirës të pagesave me 
vlerë të vogël, të mbështetur nga infrastruktura të sigurta dhe efikase, si 
dhe nga një gamë e gjerë instrumentesh dhe shërbimesh të pagesave, që 
përmbushin nevojat e përdoruesve të aftë financiarisht për të kryer pagesa 
në të gjithë vendin. Duke shtuar në objektivat e Bankës së Shqipërisë 
edhe përfshirjen financiare, kjo strategji ka përcaktuar objektiva sasiorë 
mjaft ambiciozë duke synuar kështu dyfishimin e popullsisë që zotëron 
një llogari bankare (nga 38% në vitin 2014, në 70% në vitin 2022) 
dhe rritjen e numrit të pagesave elektronike për frymë (nga 4.3 në vitin 
2016, në 10 në vitin 2022).

Por, për arritjen e këtyre objektivave vjen natyrshëm edhe nevoja për një 
plan veprimi konkret e të detajuar, i cili kërkon mbështetjen e të gjithë 
aktorëve të përfshirë në tregun e pagesave, si dhe ndërhyrje në shumë 
aspekte, ku mund të përmend:

•	 përmirësimin	e	kuadrit	ligjor	dhe	rregullativ	në	zbatim;
•	 zhvillimin	 dhe	 përmirësimin	 e	 infrastrukturave	 për	 shërbimet	

financiare;
•	 zgjerimin	e	numrit	dhe	përdorimit	 të	 llogarive	dhe	shërbimeve	 të	

pagesave;
•	 zgjerimin	e	pikave	të	aksesit	të	këtyre	shërbimeve;
•	 rritjen	e	edukimit,	ndërgjegjësimit	dhe	përfshirjes	financiare;
•	 rritjen	e	volumeve	të	transaksioneve	të	procesuara	nga	sistemet	e	

pagesave.
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Pavarësisht faktit që strategjia është miratuar rishtazi në muajin qershor, 
hapa konkretë janë arritur në këtë drejtim ku mund të përmend hartimin 
e projektligjit “Për shërbimet e pagesave në Republikën e Shqipërisë”, i 
cili transpozon direktivën e rishikuar të Bashkimit Evropian “Për shërbimet 
e pagesave” (PSD2). Miratimi dhe zbatimi i këtij projektligji vlerësohet 
të	 ketë	 një	 ndikim	 të	 drejtpërdrejtë	 në	 nxitjen	 e	 konkurrencës	 dhe	
inovacionit në fushën e pagesave me vlerë të vogël, duke promovuar 
kështu efikasitetin dhe reduktimin e kostove që mbart përdorimi i tyre. Për 
më shumë, projektligji vlerësohet të rrisë transparencën në shërbimet e 
ofruara nga tregu dhe në krijimin e një kuadri të konsoliduar për mbrojtjen 
e konsumatorit, një përbërës ky mjaft i rëndësishëm për tregun tonë. Së 
fundi, por jo më pak e rëndësishme, projektligji synon edhe zgjerimin 
e ofrimit të shërbimeve nga bankat në të gjithë territorin (përfshirë dhe 
zonat rurale).

Përtej përmirësimeve ligjore, hapa të rëndësishëm janë shënuar edhe në 
kuadër të edukimit financiar. Këtu dëshiroj të theksoj nismën e ndërmarrë 
në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe të financuar nga SECO, për 
zbatimin e projektit Greenback 2 në qytetin e Beratit. Projekti konsiston 
në rritjen e përfshirjes dhe edukimit financiar të emigrantëve dhe familjeve 
të tyre, si dhe përdorimin e kanaleve sa më efikase në terma të kostove 
për dërgimin e fondeve.

Gjithashtu, me qëllim zgjerimin e njohurive të tregut në lidhje me 
remitancat, në muajin qershor, Banka e Shqipërisë ka publikuar botimin 
me titull “Remitancat: Një mbështetje për zhvillim”. Ky publikim, i gjithi i 
dedikuar remitancave, ofron një përqasje gjithëpërfshirëse të aspekteve 
të ndryshme të dërgesave në tregun vendas, ku mund të përmendim 
analizimin në nivel makro të remitancave dhe ndikimin e tyre në zhvillim, 
impaktin e këtyre dërgesave tek familjet, analizimin e infrastrukturës së 
tregut të remitancave në Shqipëri dhe nevojat për ndërhyrje, si dhe 
ofrimin e statistikave në lidhje me remitancat.

Një hap i rëndësishëm në kuadër të edukimit financiar është ndërmarrë 
edhe nga Shoqata Shqiptare e Bankave, e cila në muajin qershor ka 
nënshkruar me 8 organizata partnere, një memorandum bashkëpunimi 
për krijimin e Rrjetit Shqiptar për Edukimin Financiar dhe rritjen e 
bashkëpunimit e koordinimit ndërinstitucional në fushën e edukimit 
financiar.

Megjithatë, pavarësisht zhvillimeve që përmenda më parë, mbetet ende 
shumë për t’u bërë, dhe në këtë kuadër ftoj të gjithë të vijojmë përpjekjet 
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me të njëjtin intensitet të treguar deri më tani për të modernizuar tregun 
vendas të pagesave.

Në periudhën afatmesme, Banka e Shqipërisë do të fokusojë përpjekjet 
në një sërë nismash, ku si më të rëndësishmet do të theksoja zhvillimet e 
mëtejshme ligjore dhe përmirësimet infrastrukturore.

Një hap i rëndësishëm në periudhën afatmesme konsiderohet hartimi 
i projektligjit “Për llogarinë e pagesave”. Projektligji në fjalë do të 
transpozojë Direktivën e Bashkimit Evropian “Për llogarinë e pagesave” 
dhe	 do	 të	 nxisë	 transparencën,	 duke	 krijuar	 një	 regjistër	 publik	 për	
të gjitha komisionet e aplikuara nga institucionet dhe në një mënyrë 
lehtësisht të krahasueshme.

Njëkohësisht, gjatë kësaj periudhe, Banka e Shqipërisë do të angazhohet 
në një sërë zhvillimesh infrastrukturore, të cilat mbështesin përfshirjen 
financiare, reduktojnë kostot e përdorimit të këtyre instrumenteve dhe 
vlerësohet të kenë ndikim edhe në tregun e remitancave, kryesisht 
nga pikëpamja e marrësve të dërgesave dhe përdorimit të tyre. Këtu 
mund të përmendim krijimin e një platforme kombëtare për procesimin 
e pagesave në kohë reale (instant payment dhe për procesimin e 
pagesave me kartë). Këto platforma krijojnë kushtet për zhvillimin e 
shërbimeve inovative dhe me kosto të ulëta, si dhe synojnë segmente 
të tregut, të cilat krijojnë volume të bollshme, duke targetuar pagesat 
e institucioneve shtetërore dhe pagesat që qytetari shqiptar i kryen në 
përditshmërinë e tij.

Së fundi, por jo më pak e rëndësishme, dëshiroj të falënderoj qeverinë 
shqiptare për rëndësinë e dhënë dhe mbështetjen e vazhdueshme, 
veçanërisht ministritë e saj, si Ministria e Diasporës dhe Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë, me të cilat Banka e Shqipërisë ka pasur 
një bashkëpunim të frytshëm deri tani, duke shprehur besimin se do të 
vijojmë me të njëjtat ritme përpjekjet e përbashkëta për përfshirjen sa 
më të shpejtë e të gjerë në ekonominë e vendit, të këtij faktori mjaft të 
rëndësishëm.
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
TAKIMIN ME GAZETARË, ANALISTË DHE 

DREJTUES TË MEDIAS
-20 dhjetor 2018-

Të nderuar pjesëmarrës,

Duke ju uruar mirëseardhjen dëshiroj t’ju falënderoj për gjithë gatishmërinë, 
objektivitetin, dhe seriozitetin e treguar në mbulimin dhe transmetimin në 
publik të veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë përgjatë gjithë vitit 2018. 
Falë jush, analiza dhe vendimmarrja jonë është përcjellë në mënyrë më 
të plotë anembanë vendit, e përshtatur dhe e stilizuar për çdo moshë 
dhe profesion.

Me kënaqësi konstatoj se përveç shkallës 
së lartë të mbulimit gjeografik, komentet dhe 
analizat që ju i bëni zhvillimeve ekonomiko 
financiare në vend janë mjaft profesionale. 
Si unë, ashtu dhe kolegët e mi në Bankën e 
Shqipërisë, kemi arritur në konkluzionin se sot 
realiteti mediatik, është pjesë e rëndësishme 
e veprimtarisë sonë. Vendimmarrja jonë 
nuk mund të konsiderohet e plotë, pa 
kontributin tuaj. Komunikimi për një bankë 
qendrore konsiderohet një proces sa jetik 
aq dhe delikat, ndaj më duhet të theksoj se 
materializimi i vendimmarrjes së Bankës së 
Shqipërisë në fushën e politikës monetare dhe në atë të stabilitetit financiar, 
pa ndihmën dhe objektivitetin tuaj do të ishte një mision i pamundur.

Në mënyrë figurative, do të theksoja se jeni pikërisht ju që mundësoni 
përkthimin në një format të përshtatshëm, të kuptueshëm nga publiku i 
gjerë, të analizave dhe konkluzioneve tona. Ju keni përcjellë në publik 
aksionet dhe ndërhyrjet tona në fushën e politikës monetare, apo edhe 
vendime të tjera në lëmin e stabilitetit financiar, eficiencës së tregjeve, 
rregullimeve bankare apo elementeve të tjera më specifike.

E gjithë kjo më çon në konkluzionin se niveli i gazetarisë është rritur 
ndjeshëm, fakt ky që nga ana tjetër na imponon neve të jemi më kërkues 
ndaj vetes në gjithë argumentet dhe analizat me të cilat mbështesim 
vendimmarrjen tonë.

“Komunikimi për një bankë 
qendrore konsiderohet një 

proces sa jetik aq dhe delikat, 
ndaj më duhet të theksoj se 

materializimi i vendimmarrjes 
së Bankës së Shqipërisë në 
fushën e politikës monetare 

dhe në atë të stabilitetit 
financiar, pa ndihmën dhe 

objektivitetin tuaj do të ishte 
një mision i pamundur.”
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Për gjithë sa thashë më sipër më lejoni t’ju falënderoj për rolin tuaj 
konstruktiv në përcjelljen e lajmeve mbi ekonominë, mbi financat, mbi 
paranë, mbi sistemin bankar, mbi inflacionin, mbi qëndrueshmërinë 
financiare të vendit dhe mbi rreziqet ndaj të cilave është e ekspozuar 
ekonomia jonë.

Më lejoni t’ju garantoj se Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të jetë një 
institucion i hapur dhe shumë luajal në marrëdhëniet me ju. Tek Banka e 
Shqipërisë do të gjeni në vazhdimësi një dritare të hapur komunikimi për 
gjithë spektrin e lajmit ekonomik dhe financiar, bashkëkohor, profesional 
dhe të paanshëm.

Të nderuar pjesëmarrës,

Është bërë traditë që në këtë takim fundviti me përfaqësuesit e mediave 
dhe gazetarët të organizojmë dhe një ceremoni modeste por shumë 
kuptimplotë, atë të shpërndarjes së çmimeve për diplomën më të mirë. 
Nevoja për kërkim të vërtetë shkencor vlerësohet tepër e dobishme, duke 
shpresuar se nga një perspektivë afatgjatë do të jemi të aftë të ndërtojmë 
modele studimi dhe kërkimi shkencor jo vetëm bashkëkohore por dhe të 
qëndrueshme.

Nga kjo perspektivë, Banka e Shqipërisë është munduar të ndërtojë 
kapacitetet e veta në fushën e kërkimit shkencor. Ndërtimi i tyre në 
kohët moderne vlerësohet i domosdoshëm, pasi në analizë të fundit 

ai ndihmon në përsosjen e gjithë procesit 
vendimmarrës të Bankës së Shqipërisë në 
fushën e politikës monetare dhe në atë 
të stabilitetit financiar. Pikërisht për këtë 
arsye, edhe ceremonia e shpërndarjes së 
çmimeve për diplomën më të mirë, përbën 
një aktivitet të konsoliduar të Bankës së 
Shqipërisë në drejtim të mbështetjes së 
studentëve premtues në fushën e kërkimit 
shkencor, që lidhet me sferën e veprimtarisë 
së bankingut qendror.

Edhe këtë vit, interesimi i studentëve për të konkurruar për këtë çmim, ishte 
i konsiderueshëm. Më konkretisht, u paraqitën 27 punime me një spektër 
mjaft të gjerë tematikash ekonomike, financiare e të së drejtës (juridike), 
të fokusuara kryesisht mbi ekonominë shqiptare. Këto punime përdorin 

“Ceremonia e shpërndarjes 
së çmimeve për diplomën më 
të mirë, përbën një aktivitet 

të konsoliduar të Bankës 
së Shqipërisë në drejtim të 
mbështetjes së studentëve 

premtues në fushën e kërkimit 
shkencor, që lidhet me sferën 
e veprimtarisë së bankingut 

qendror.”
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me zgjuarsi metodologjitë bashkëkohore të studimit dhe informacionin 
e vlefshëm për të analizuar, përmes argumentesh teorike dhe praktike, 
fenomenet ekonomike. Ky fakt na gëzon dhe përtej vështirësisë objektive 
që hasim në përzgjedhjen e punimeve më interesante, tashmë ne e 
kemi verdiktin tonë për “Çmimin e Guvernatorit për Diplomën më të 
Mirë” për vitin 2018. Përzgjedhja nuk ka qenë e lehtë. Nga viti në 
vit konstatojmë punime më cilësore, si për sa i takon metodologjisë 
kërkimore, origjinalitetit të temës ashtu dhe për sa i takon metodave të 
kërkimit shkencor të përdorura.

Përfitoj nga rasti të përgëzoj të gjithë pjesëmarrësit në garë për nivelin 
e pëlqyeshëm të punimeve të prezantuara. Shpresoj dhe ju inkurajoj që 
këtë formim ideor teorik dhe praktik ta pasuroni më tej gjatë karrierës 
tuaj, ku do që të jeni, si akademikë apo dhe si ekspertë të fushës. Raporti 
tuaj me kërkimin shkencor uroj të jetë një marrëdhënie e pandërprerë të 
cilës i dihet vetëm data e fillimit.

Ftoj organizatorët të vijojmë me prezantimin e tyre.

Ju faleminderit dhe gëzuar festat!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO 
NË KONFERENCËN PËR SHTYP 

MBI VEPRIMTARINË E BANKËS SË 
SHQIPËRISË GJATË VITIT 2018

-24 dhjetor 2018-

Duke vazhduar traditën që kemi nisur, në interes të transparencës dhe 
llogaridhënies së institucionit, dëshiroj të ndaj me ju një pasqyrë të 
shkurtër të punës së Bankës së Shqipërisë gjatë vitit që po lemë pas.

Aktiviteti i Këshillit Mbikëqyrës

Në përputhje me dispozitat ligjore dhe rregullore, Këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë zhvilloi 15 mbledhje gjatë vitit 2018, gjatë të 
cilave u shqyrtuan dhe miratuan një sërë çështjesh të lidhura me politikën 
monetare, stabilitetin financiar, mbikëqyrjen bankare, e të tjera të natyrës 
operacionale.

Në zbatim të detyrave dhe 
kompetencave të tij, si dhe në ndjekje 
të planeve të punës dhe në funksion 
të prioriteteve të zhvillimit, Këshilli ka 
miratuar 69 vendime gjatë vitit 2018, 
48 prej të cilëve ishin akte të reja dhe 
21 ndryshime aktesh ekzistuese.

Disa nga ngjarjet kryesore në 
veprimtarinë e Këshillit për vitin 2018 
janë: (i) miratimi i Politikës për Zgjerimin 
e Përdorimit të Monedhës Kombëtare 
në Veprimtarinë e Bankave dhe të 
Institucioneve Financiare Jobankare; 
(ii) miratimi i Politikës së Mbikëqyrjes së Sistemeve të Pagesave dhe të 
Shlyerjes; si dhe, (iii) miratimi i Politikave Kontabël sipas Standardeve 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Gjithashtu, Këshilli ka marrë informacion të rregullt mbi politikat e 
administrimit të institucionit, mbi mënyrat dhe procedurat e përdorimit 
të mjeteve financiare për realizimin e veprimtarisë operative, si dhe mbi 
gjetjet dhe rekomandimet e Auditimit të Brendshëm.

Disa nga ngjarjet kryesore në 
veprimtarinë e Këshillit për vitin 
2018 janë: 
•  miratimi i Politikës për Zgjerimin e 
Përdorimit të Monedhës Kombëtare 
në Veprimtarinë e Bankave dhe të 
Institucioneve Financiare Jobankare; 
•  miratimi i Politikës së Mbikëqyrjes 
së Sistemeve të Pagesave dhe të 
Shlyerjes; 
•  miratimi i Politikave Kontabël 
sipas Standardeve Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF).
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Tregjet financiare dhe operacionet monetare

Viti 2018 ka shënuar zhvillime të rëndësishme 
në drejtim të zgjerimit dhe thellimit të tregjeve 
financiare. Një zhvillim i spikatur i këtij viti ishte 
zbatimi i sistemit Primary Dealers, nëpërmjet 
projektit pilot të emetimit të titujve referencë 
5-vjeçarë me banka tregtare të cilat kryejnë 
tashmë rolin e Krijuesve të Tregut. Banka e 
Shqipërisë ka mbështetur Ministrinë e Financave 

dhe Ekonomisë në këtë projekt, si në aspektin operacional ashtu dhe në 
atë të hartimit të kuadrit rregullator.

Mbikëqyrja bankare dhe stabiliteti financiar

Banka e Shqipërisë vlerëson se sektori financiar është i qëndrueshëm. Në 
veçanti, sektori bankar vijon të zgjerojë veprimtarinë, duke mbetur njëherazi 
likuid dhe i mirëkapitalizuar. Ekspozimet e këtij sektori ndaj rreziqeve të tregut 
mbeten të kontrolluara, ndërkohë që rreziku i likuiditetit vlerësohet i ulët.

Tabelë 3. Treguesit kryesorë të përfitueshmërisë (në përqindje; kumulative)
Treguesit Dhjetor 2018 Dhjetor 2017 Dhjetor 2016 Dhjetor 2015
 RoAA  1.32  1.56  0.69 1,20
 RoAE  12.96  15.71  7.15 13,16

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Cilësia e portofolit të kredisë pësoi një përmirësim gjatë vitit 2018: 
treguesi i raportit të kredive me probleme shënoi nivelin 12.43% në fund 
të tremujorit të tretë, kundrejt 13.23% në fund të vitit 2017. Përmirësimi 
i cilësisë së kredisë ka ardhur kryesisht nga shlyerjet e tyre, ndërkohë që 
kontribut shtesë në këtë drejtim kanë dhënë dhe rikuperimet. Po në këtë 
drejtim, Banka e Shqipërisë synoi trajtimin sistematik dhe të formalizuar të 
kredive me probleme, veçanërisht në rastin e kredimarrësve të mëdhenj, 
nëpërmjet hartimit të një rregulloreje të veçantë për këtë qëllim, sipas 
praktikave më të mira ndërkombëtare dhe specifikave të vendit.

Forcimi i mbikëqyrjes bankare dhe mbështetja e stabilitetit financiar 
mbeten objektiva themelore të Bankës së Shqipërisë. Këto objektiva 
ushtrohen nëpërmjet rolit tonë licencues, rregullator dhe mbikëqyrës. Më 
lejoni të jap disa detaje më tepër.

Në drejtim të licencimit, gjatë vitit 2018 u materializuan ndryshime 
të rëndësishme të pronësisë për disa banka. Me vendim të Këshillit 

Një zhvillim i spikatur i 
këtij viti ishte zbatimi i 

sistemit Primary Dealers, 
nëpërmjet projektit pilot 

të emetimit të titujve 
referencë 5-vjeçarë me 
banka tregtare të cilat 
kryejnë tashmë rolin e 
Krijuesve të Tregut.
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Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, u miratuan riorganizimi juridik 
nëpërmjet bashkimit me përthithje i disa bankave, si dhe ndryshimi apo 
zgjerimi i objektit të veprimtarisë të disa institucioneve të tjera financiare. 
Ndryshimet e mësipërme strukturore pritet të ndikojnë në përmirësimin e 
eficiencës së veprimtarisë bankare dhe të ndërmjetësimit financiar.

Në drejtim të mbikëqyrjes bankare, në përputhje me objektivat e 
vendosur, Banka e Shqipërisë realizoi përgjatë gjithë vitit ekzaminime 
të plota e të pjesshme në subjekte banka dhe jobanka, si dhe zyra të 
këmbimit valutor. Po në këtë drejtim, vijoi koordinimi edhe me Drejtorinë 
e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), me të cilën 
u kryen inspektime të përbashkëta në kuadrin e parandalimit të pastrimit 
të parave dhe parandalimit të financimit të terrorizmit (PPP/PFT).

Po ashtu, në muajin nëntor 2018, u nënshkrua 
Memorandumi i Bashkëpunimit në fushën 
e mbikëqyrjes bankare mes Bankës se 
Shqipërisë dhe Bankës Qendrore Evropiane 
(BQE). Nënshkrimi i këtij Memorandumi 
formalizon mekanizmat e bashkëpunimit dhe 
ndarjes së informacionit ndërmjet BQE-së 
dhe Bankës së Shqipërisë dhe është themelor 
për të siguruar një mbikëqyrje efektive dhe 
gjithëpërfshirëse të subjekteve nën juridiksionin 
e secilit prej autoriteteve rregullatore.

Njëkohësisht, me ftesë të BQE-së, është siguruar pjesëmarrja në kolegjet e 
mbikëqyrësve për dy nga bankat që i përkasin grupeve bankare evropiane. 
Shkëmbimi i eksperiencave dhe informimi mbi planet në nivel grupi japin një 
kontribut të vlefshëm në orientimin e procesit mbikëqyrës për bankat në fjalë.

Në drejtim të rregullimit bankar, Banka e Shqipërisë ka vijuar punën për 
plotësimin e kuadrit të politikës makroprudenciale të bankës qendrore. 
Gjatë vitit 2018 janë përmirësuar sistemet e paralajmërimit të hershëm 
lidhur me rreziqet sistemike, duke përcaktuar listën e treguesve të përdorur 
për evidentimin e tyre.

Në funksion të përafrimit të kuadrit rregullator me direktivat dhe 
rregulloret evropiane për veprimtarinë e institucioneve të kreditit, si dhe 
me standardet e Komitetit të Bazelit për mbikëqyrjen efektive, Banka e 
Shqipërisë ka ndërmarrë një sërë ndryshimesh në disa prej rregulloreve 
ekzistuese që lidhen me kapitalin rregullator dhe transparencën bankare, 

“Në muajin nëntor 2018, u 
nënshkrua Memorandumi i 
Bashkëpunimit në fushën e 
mbikëqyrjes bankare mes 
Bankës se Shqipërisë dhe 

Bankës Qendrore Evropiane 
(BQE) i cili formalizon  

mekanizmat e bashkëpunimit 
dhe ndarjes së informacionit 
ndërmjet BQE-së dhe Bankës 

së Shqipërisë.
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si dhe ka përfunduar me sukses hartimin e projektrregullores së re “Për 
raportin e mbulimit me likuiditet”.

Edhe gjatë vitit 2018, një vëmendje të veçantë vijoi të marrë monitorimi 
i rrezikut të kredisë në nivel sistemi dhe për banka të veçanta, me fokus 
treguesin e cilësisë së portofolit të kredisë.

Së fundi, Banka e Shqipërisë mori pjesë aktive në plotësimin e komenteve 
të Moneyval mbi raundin e pestë të vlerësimit të Shqipërisë për PPP/PFT, 
në lidhje me pyetësorin teknik dhe atë të efektivitetit. Në përfundim të 
këtij procesi u konkludua në një dokument përfundimtar për Shqipërinë, 
ku u qartësuan edhe një numër rekomandimesh, për një pjesë të të 
cilave BSH-ja ka rol dhe për të cilat hartoi planin e saj të veprimit afat 
shkurtër, me qëllim përmbushjen e tyre.

Paralelisht me drejtimet e mësipërme të punës, Banka e Shqipërisë i ka 
kushtuar rëndësi dhe aspektit strategjik të arkitekturës mbikëqyrëse dhe 
rregullatore të sistemit financiar.

Në këtë funksion, Banka e Shqipërisë është angazhuar në drejtimet e 
mëposhtme:

Për	të	nxitur	rritjen	e	përdorimit	 të	monedhës	kombëtare,	në	fillim	të	vitit	
2018, u miratuan një sërë ndryshimesh rregullative që prekin aktivet dhe 
pasivet e sektorit bankar dhe vendosjen e kërkesave për një ndërgjegjësim 
më të mirë të huamarrësve, lidhur me kreditimin e pambrojtur në valutë.

 Gra�k 39. Ecuria e kredisë së pambrojtur në valutë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

50.8%
50.1%

47.9%

47.5%

50.2%

46.5%
46.1%

46.9%

45.6%

44.1% 44.1%
44.4%

45.3% 45.4%

45.0%
45.2%

43.5% 43.7%
42.9%

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

130

140

150

160

170

180

190

12/13

03/14

06/14

09/14

12/14

03/15

06/15

09/15

12/15

03/16

06/16

09/16

12/16

03/17

06/17

09/17

12/17

03/18

06/18

Kredia e pambrojtur në valutë (mld lekë)
Raporti "kredi e pambrojtur ndaj tepricëssë kredisë në valutë" (djathtas)



- 185 -

KAPITULLI IV - Fjalime dhe prezantime në konferenca

Në përmbushje të rolit të saj ligjor si Autoritet i Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme në vend, Banka e Shqipërisë krijoi “Fondin për 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme”, përmes kontributit të bankave. Ky fond 
do të mbështesë zbatimin e instrumenteve të Bankës së Shqipërisë në 
drejtim të ndërhyrjes së jashtëzakonshme. Po në kuadrin e administrimit 
të krizave financiare, në tetor u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit 
ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe Bordit të Përbashkët të Ndërhyrjes 
së Jashtëzakonshme (Autoriteti i Ndërhyrjes për BE-në), e cila mbështet 
shkëmbimin e informacionit për hartimin e planeve, koordinimin e 
veprimeve nga të dy autoritetet në rast të aktivizimit të këtyre planeve, si 
dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta për ngritjen e ekspertizës 
në fushën e ndërhyrjes së jashtëzakonshme.

Krahas drejtimeve kryesore të punës së Bankës së Shqipërisë të 
përshkruara më lart, në vijim do të doja të ndalesha edhe në disa 
aspekte të tjera të punës sonë. Këto aktivitete, përmbushin detyrimet tona 
ligjore dhe i shërbejnë njëkohësisht zhvillimit të sistemit financiar dhe të 
ekonomisë së tregut në Shqipëri.

Më lejoni të ndalem vetëm në disa prej tyre.
 
Në rolin e zhvilluesit dhe mbikëqyrësit të 
sistemeve të pagesave, u miratua Strategjia 
Kombëtare për Reformimin e Sistemeve të 
Pagesave me Vlerë të Vogël. Kjo strategji 
synon zgjerimin e përfshirjes financiare 
të popullsisë dhe zgjerimin e përdorimit 
të instrumenteve elektronike të pagesave. 
Në zbatim të saj, ka përfunduar hartimi i 
projektligjit “Për shërbimet e pagesave”, 
i	 cili	 synon	 nxitjen	 e	 konkurrencës	 në	 treg,	
promovimin e shërbimeve inovative, krijimin 
e një regjimi të mirërregulluar për mbrojtjen e konsumatorit, e që u 
përgjigjet kërkesave të Direktivës së Bashkimit Evropian për shërbimet 
e pagesave.
 
Në kuadër të përmirësimit të administrimit financiar dhe material të 
institucionit, Banka e Shqipërisë ka përfunduar punën për zbatimin 
e standardit të ri të kontabilitetit, i emërtuar si SNRF-9. Me hartimin 
dhe auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2018, proces i cili 
pritet të kryhet deri në mars 2019, zbatimi i këtij standardi merr formë 
përfundimtare edhe nëpërmjet publikimit.

“Në vitin 2018, u miratua 
Strategjia Kombëtare për 

Reformimin e Sistemeve të 
Pagesave me Vlerë të Vogël. 
Kjo strategji synon zgjerimin 

e përfshirjes financiare të 
popullsisë dhe zgjerimin e 

përdorimit të instrumenteve 
elektronike të pagesave.”
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Në kuadër të rritjes së cilësisë së emisionit të monedhës shqiptare, janë 
zbatuar një sërë masash që synojnë minimizimin e rrezikut operacional, 
përmirësimin e procesit të përpunimit të monedhës, dhe mbrojtjen 
e saj nga falsifikimi. Gjithashtu, këtë vit ka vijuar puna për realizimin 
e kartëmonedhës me prerje 10,000 lekë, e cila i shtohet serisë së 
kartëmonedhave në qarkullim dhe pasqyrojë simbolet e flamurit kombëtar.
 
Në fushën e statistikave, ka vijuar puna për plotësimin e standardeve 
sasiore të metodologjive ndërkombëtare dhe legjislacionit të Bashkimit 
Evropian, lidhur me zhvillimin, përpilimin dhe raportimin e statistikave 
pranë organizmave evropiane dhe ndërkombëtare. Për herë të parë u 
publikua një bllok i ri statistikor, ai i Llogarive Financiare, i zhvilluar sipas 
standardit më të fundit të kompilimit të llogarive financiare, ESA 2010, 
si dhe u përpiluan statistikat e normave të interesit sipas rregullores së 
BQE-së.

Në fushën e teknologjisë së informacionit, Banka e Shqipërisë ka 
përfunduar një sërë projektesh të rëndësishme në funksion të objektivave 
strategjike për automatizimin e mëtejshëm të proceseve, si dhe për 
përmirësimin e rritjen e sigurisë dhe qëndrueshmërisë së sistemeve 
informatike.

Aktiviteti dhe puna kërkimore ka qenë dhe mbetet një drejtim i rëndësishëm 
për Bankën e Shqipërisë. Gjatë vitit 2018, studimet janë fokusuar në 
interpretimin e fenomeneve ekonomike dhe monetare që kanë dominuar 
ambientin e brendshëm dhe të jashtëm, duke i kushtuar një vëmendje 
të veçantë zhvillimeve të kursit të këmbimit dhe çmimeve, mekanizmit të 
transmetimit të politikes monetare, sjelljes konsumatore e financiare të 
familjeve, si dhe stabilitetit financiar të sistemit bankar. Rezultatet e këtyre 
studimeve janë vënë në funksion të vendimmarrjes brenda Bankës së 
Shqipërisë, por dhe më gjerë.

Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me Institutin e 
Studimeve Globale të Shkollës Ekonomike të Londrës (LSE) organizoi 
konferencën e saj vjetore me temë “Politika Monetare, Integrimi Ekonomik 
dhe “Normaliteti i Ri”. Gjithashtu, studimet e përgatitura nga Banka 
e Shqipërisë u prezantuan dhe diskutuan në Workshop-in e 12-të të 
Kërkimeve Ekonomike për Evropën Juglindore ku u paraqitën 37 punime 
shkencore nga studiues të Bankës së Shqipërisë dhe të institucioneve 
akademike dhe financiare nga Evropa, SHBA e rajoni.
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Në fushën e komunikimit, gjatë vitit 2018 
Banka e Shqipërisë prezantoi faqen e re të 
internetit, e cila përbën mjetin kryesor të 
komunikimit të saj me publikun. Përmirësimi në 
imazh, dizajn dhe përmbajtje, i kësaj faqeje, 
i mundëson Bankës përcjelljen e informacionit 
në publik në mënyrë më të lehtë dhe më të 
shpejtë. Në të janë pasqyruar me transparencë 
të plotë fjalime, njoftime dhe intervista, raporte, 
analiza e buletine, një shumëllojshmëri e lartë 
statistikash e të dhënash, përmbledhje të punimeve të konferencave 
ndërkombëtare dhe një sërë aktivitetesh të tjera me karakter të veçantë. 
Si pjesë e ndërveprimit me publikun për të përfshirë të gjitha grupet e 
interesit, ka vijuar rregullisht edhe komunikimi nëpërmjet mediave vizive 
e	atyre	të	shkruara,	si	dhe	ai	dixhital	nëpërmjet	rrjeteve	sociale.

Banka e Shqipërisë ka luajtur një rol të veçantë në edukimin dhe 
përfshirjen financiare të publikut. Botimet, vizitat e shumta në Muzeun 
e Bankës së Shqipërisë, ekspozitat e përkohshme dhe aktivitetet e tjera 
me karakter informues, historik dhe numizmatik, i kanë shërbyer këtij 
funksioni të rëndësishëm. Ndër aktivitetet më të spikatura të vitit mund 
të përmendim organizimin e Javës së Parasë 2018, Konferencën II të 
Muzeut të BSH-së, si dhe leksionet e ciklit “Netët e Muzeut”. Gjithashtu, 
në kuadër të “Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastrioti Skënderbeut” u 
çelën dy ekspozita të përkohshme në Tiranë dhe Prizren, me temë “Gjergj 
Kastrioti Skënderbeu në monedhën dhe kartëmonedhën shqiptare”.

Të nderuar përfaqësues të medias,

Meqenëse kjo është dalja e fundit mediatike për këtë vit, përfitoj nga 
rasti që t’ju uroj ju, dhe nëpërmjet jush dhe publikut të gjerë, festa të 
gëzuara të fundvitit, si dhe dëshiroj t’ju ftoj të ndiqni me vëmendje punën 
dhe aktivitetin e Bankës së Shqipërisë dhe gjatë vitit 2019.

Jam i bindur se në institucionin tonë do të gjeni një partner serioz, të 
besueshëm, dhe në lartësinë e sfidave të kohës.

Ju faleminderit për vëmendjen!

“Përmirësimi në imazh, 
dizajn dhe përmbajtje, 
i faqes së internetit në 
vitin 2018, i mundëson 

Bankës përcjelljen e 
informacionit në publik 
në mënyrë më të lehtë 
dhe më të shpejtë.”



Guvernatori	i	Bankës	së	Shqipërisë,	z.	Gent	Sejko,	në	Forumin	për	vendet	e	Evropës	Qendrore	dhe	Lindore	të	organizuar	nga	“Euromoney”,17	janar	2018/
Governor Sejko: The Central and Eastern European Forum organised by Euromoney - 17 January 2018

Guvernatori	Sejko	në	ceremoninë	e	diplomimit	të	studentëve	të	Fakultetit	Ekonomik,	Universiteti	i	Tiranës,	12	janar	2018/
Governor Sejko: The graduation ceremony of the students of economics, University of Tirana - 12 January 2018
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Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z.	Gent	Sejko,	në	forumin	rajonal	‘’Tirana	Economic	Forum’’,	
me	temë	‘’Ballkani	i	së	ardhmes:	Drejt	një	përfshirje	globale’’	24	janar	2018/
Governor Sejko: Tirana Economic Forum - ‘’Future Balkans: Towards a global inclusion’’ 
Leadership, Institutions and Policies Convergence 2017-2020, 24 January 2018

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z.	Gent	Sejko,	në	forumin	rajonal	‘’Tirana	Economic	Forum’’,	
me	temë	‘’Ballkani	i	së	ardhmes:	Drejt	një	përfshirje	globale’’	24	janar	2018/
Governor Sejko: Tirana Economic Forum - ‘’Future Balkans: Towards a global inclusion’’ 
Leadership, Institutions and Policies Convergence 2017-2020, 24 January 2018



Guvernatori Sejko në takim me Zëvendësdrejtorin e Përgjithshëm të FMN-së, z. Tao Zhang, 13	shkurt	2018/
Governor Sejko with IMF’s Deputy Managing Director Tao Zhang -13 February 2018



Guvernatori Sejko në takim me gazetarët e ekonomisë në kuadër të miratimit të paketës së deeuroizimit 14	shkurt	2018/ 
Governor Sejko meets with reporters covering economic and financial news, - 14 February 2018

Guvernatori Sejko në takim me Zëvendësdrejtorin e Përgjithshëm të FMN-së, z. Tao Zhang, 13	shkurt	2018/ 
Governor Sejko received IMF’s Deputy Managing Director Tao Zhang -13 February 2018



Guvernatori Sejko në Mbledhjen e Konstituencës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Grupit të Bankës Botërore, 16 shkurt 2018/
Governor Sejko attends the IMF/World Bank Constituency Meeting - 16 February 2018

Guvernatori	Sejko	në	Tryezën	e	Rrumbullakët	me	temë:	“Energjia	dhe	Zhvillimi	i	Qëndrueshëm	Ekonomik	-	Roli	i	Diplomacisë	Ekonomike”,	21	shkurt	2018/
Governor Sejko attends the Round table on: ‘’Energy and Sustainable Economic Development - The Role of Economic Diplomacy” - 21 February 2018



Gjatë nënshkrimit me BERZH-in të memorandumit për nxitjen e kreditimit në lekë dhe zhvillimin e tregut të kapitalit, 26 shkurt 2018/
Albania and the EBRD sign a Memorandum of Understanding to boost local currency lending and capital market development - 26 February 2018

Gjatë nënshkrimit me BERZH-in të memorandumit për nxitjen e kreditimit në lekë dhe zhvillimin e tregut të kapitalit, 26 shkurt 2018/
Albania and the EBRD sign a Memorandum of Understanding to boost local currency lending and capital market development - 26 February 2018



Guvernatori në ceremoninë e hapjes së Javës së Parasë, 12-18 mars 2018/
Governor Sejko: Opening ceremony of the Money Week 12-18 March 2018

Guvernatori prezanton Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2017 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, 10 prill 2018/
Governor Sejko presents the Annual Report 2017 of the Bank of Albania to the Parliamentary Committee on Economy and Finance - 10 April 2018



Guvernatori gjatë prezantimit të Raportit të Tranzicionit të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 2017-2018, 11 prill 2018/
Governor Sejko: The launching of the EBRD Transition Report 2017-18, 11 April 2018

Guvernatori	Sejko	në	konferencën	e	7-të	vjetore	të	Kërkimeve	të	Bankës	Kombëtare	të	Republikës	së	Maqedonisë,	13	prill	2018/
Governor Sejko attends the 7th Annual Research Conference of the National Bank of the Republic of Macedonia - 13 April 2018



Guvernatori i Bankës së Shqipërisë në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të të Bankës Botërore, 22 prill 2018/
Governor Sejko attends the IMF and WBG Spring Meetings 2018 in Washington D.C. - 22 April 2018

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të të Bankës Botërore, 22 prill 2018/
Governor Sejko: IMF and WBG Spring Meetings 2018 in Washington D.C. - 22 April 2018



Guvernatori Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2017 në Kuvendin e Shqipërisë, 17	maj	2018/
Governor Sejko presents the Annual Report 2017 of the Bank of Albania to the Assembly of the Republic of Albania - 17 May 2018

Banka	e	Shqipërisë	dhe	Banka	Qendrore	Evropiane	organizojnë	seminarin	rajonal	në	fushën	e	statistikave	të	bankës	qendrore,	13	qershor	2018/ 
Bank of Albania and European Central Bank co-organize the regional statistical seminar - 13 June 2018



Guvernatori	i	Bankës	së	Shqipërisë,	në	samitin	e	vendeve	të	rajonit	me	temë	“Stabiliteti	financiar	dhe	
monetar	në	rajon,	10	vjet	pas	krizës	financiare	globale”,	Becic,	Mal	i	Zi,	18	qershor	2018	/
Governor Sejko: Regional summit on ‘’Region’s Financial and Monetary Stability Ten Years 
since the Crisis Outbreak”, Bečiči, Montenegro - 18 June 2018

Guvernatori	i	Bankës	së	Shqipërisë,	në	samitin	e	vendeve	të	rajonit	me	temë	“Stabiliteti	financiar	dhe	
monetar	në	rajon,	10	vjet	pas	krizës	financiare	globale”,	Becic,	Mal	i	Zi,	18	qershor	2018	/
Governor Sejko: Regional summit on “Region’s Financial and Monetary Stability Ten Years 
since the Crisis Outbreak”, Bečiči, Montenegro - 18 June 2018



Guvernatori Sejko takon Ambasadoren e Republikës Franceze në Tiranë, SH. S. Zj. Christina Vasak, dhe 
Shefin	e	Sektorit	Ekonomik	Rajonal,	rezident	në	Sofje,	z.	Jean-Marie	Demange,	20	qershor	2018/
Governor Sejko received H.E. Ambassador of the Republic of France in Tirana, Mrs Christina Vasak, 
and the Head of the Regional Economic Service, resident in Sofia - 20 June 2018

Guvernatori	në	Konferencën	e	Bankës	së	Shqipërisë:	“Modernizimi	i	sistemeve	të	pagesave	me	vlerë	të	vogël	në	Shqipëri”,	21	qershor	2018/
Governor Sejko: Conference on the “Modernisation of retail payment systems in Albania”- 21 June 2018



Guvernatori	Sejko	në	prezantimin	e	z.	Patrizio	Pagano,	Drejtor	Ekzekutiv	i	Bankës	Botërore	për	Shqipërinë,	18	shtator	2018/
Governor Sejko at the presentation of Mr. Patrizio Pagano, World Bank Executive Director for Albania - 18 September 2018

Guvernatori	Sejko	takohet	me	përfaqësuesit	e	Fondit	Evropian	për	Evropën	Juglindore, 22 qershor 2018/
Governor Sejko meets representatives of the European Fund for South East Europe - 22 June 2018



Guvernatori	Sejko	në	Klubin	e	Guvernatorëve	të	vendeve	të	Azisë	Qendrore,	Rajonit	të	Detit	të	Zi	dhe	Ballkanit,	24	shtator	2018/
Governors’ Club of Central Asia, Black Sea Region and Balkan countries - 24 September 2018

Guvernatori	Sejko	në	Klubin	e	Guvernatorëve	të	vendeve	të	Azisë	Qendrore,	Rajonit	të	Detit	të	Zi	dhe	Ballkanit,	24	shtator	2018/
Governors’ Club of Central Asia, Black Sea Region and Balkan countries - 24 September 2018



Guvernatorit Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, 15 tetor 2018/
Governor Sejko attends the 2018 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group, 15 October 2018

Guvernatori Sejko në takim me Ambasadorin e Republikës së Hungarisë në Shqipëri Sh.T.Z. Lóránt Balla , 27 shtator 2019/
Governor Sejko receives H.E. Ambassador of the Republic of Hungary in Albania, Mr Lóránt Balla - 27 September 2018



Guvernatorit Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, 15 tetor 2018/
Governor Sejko: The 2018 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group - 15 October 2018

Guvernatorit Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, 15 tetor 2018/
Governor Sejko: The 2018 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group - 15 October 2018



Guvernatori Sejko në ceremoninë e Banka Intesa Sanpaolo Albania, me rastin e 10-vjetorit të operimit të saj në Shqipëri , 18 tetor 2018/
Governor Sejko attends the ceremony of Intesa Sanpaolo Bank Albania, on the occasion of the 10th anniversary operating in Albania - 18 October 2018

Konferenca	Vjetore	e	Bankës	së	Shqipërisë,	1	nëntor	2018/
Annual Conference of the Bank of Albania - 01 November 2018



Konferenca	Vjetore	e	Bankës	së	Shqipërisë,	1	nëntor	2018/
Annual Conference of the Bank of Albania - 01 November 2018

Konferenca	Vjetore	e	Bankës	së	Shqipërisë,	1	nëntor	2018/
Annual Conference of the Bank of Albania - 01 November 2018



Guvernatori Sejko në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës, 07 nëntor 2018/
Governor Sejko: Graduation ceremony of the students of economics, University of Tirana - 07 November 2018

Guvernatori Sejko në takimin me misionin e FMN-së, 6 nëntor 2018/
Governor Sejko meets representatives of the International Monetary Fund (IMF) Mission - 6 November 2018



Guvernatori Sejko në Workshop-in e 12-të të Kërkimeve, 6 dhjetor 2018/
Governor	Sejko:	12th	SEE	Economic	Research	Workshop	-	06	December	2018

Guvernatori Sejko në seancën dëgjimore të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave mbi projektbuxhetin 2019, 19 nëntor 2018/
Governor Sejko presents BoA’s  opinion on 2019 draft budget to the Parliamentary Committee on Economy and Finance - 19 Novemeber 2018



Guvernatorit Sejko në takimin përmbyllës të vitit 2018 të organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave 13 dhjetor 2018/
Governor Sejko  at the year-end event for 2018 organized by the Albanian Association of Banks - 13 December 2018

Guvernatori Sejko në Workshop-in e 12-të të Kërkimeve, 6 dhjetor 2018/
Governor Sejko: 12th SEE Economic Research Workshop - 6 December 2018



Takimi i dytë i nivelit të lartë në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit për Remitancat 14 dhjetor 2018/
The second high-level meeting in the framework of the Memorandum of Understanding on Remittances between the Bank 
of Albania, the Minister of State for the Diaspora and the Ministry of Finance and Economy - 14 December 2019

Takimi i dytë i nivelit të lartë në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit për Remitancat 14 dhjetor 2018/
The second high-level meeting in the framework of the Memorandum of Understanding on Remittances between the Bank 
of Albania, the Minister of State for the Diaspora and the Ministry of Finance and Economy - 14 December 2019



Pritja	e	fundvitit	me	median, 20 dhjetor 2018/
Governor Sejko at the end-of-year meeting with the media - 20 December 2018






