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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 dhe Kuvendin e Shqipërisë. Çdo vit, Guvernatori prezanton 

Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë në këtë Komision dhe Parlament, duke iu 
përgjigjur edhe interesit të deputetëve për çështje të veçanta të lidhura me të. 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 2018 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, 23 prill 2019

•	 Fjala	 e	 Guvernatorit	 Sejko	 gjatë	 prezantimit	 të	 Raportit	 Vjetor	 të	 Bankës	 së	
Shqipërisë për vitin 2018 në Kuvendin e Shqipërisë, 8 maj 2019

Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë, 2019
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO GJATË 
PREZANTIMIT TË RAPORTIT VJETOR TË 

BANKËS SË SHQIPËRISË PËR VITIN 2018 
NË KOMISIONIN E EKONOMISË DHE 

FINANCAVE
-23 prill 2019-

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

Raporti Vjetor dhe pasqyrat financiare që e shoqërojnë atë, janë 
instrumenti kryesor i llogaridhënies sonë institucionale. Për këtë arsye, 
Banka e Shqipërisë e shikon prezantimin e këtij Raporti si një mundësi 
për të forcuar e përmirësuar dialogun me ju.

Puna e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2018 është bazuar në tre 
premisa kryesore:

•	 Së	pari,	në	objektivat	dhe	detyrat	e	përcaktuara	në	kuadrin	ligjor	
e nënligjor, i cili rregullon punën e institucionit;

•	 Së	dyti,	në	objektivat	e	përcaktuar	në	Strategjinë	tonë	Afatmesme	
të Zhvillimit; dhe,

•	 Së	treti,	në	rekomandimet	e	dhëna	nga	Kuvendi	në	Rezolutën	“Për	
vlerësimin e veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë për vitin 2017”.

Rezultatet e punës sonë tregojnë se Banka e Shqipërisë ka shënuar 
progres në të tre drejtimet e mësipërme. Më lejoni t’i shtjelloj shkurtimisht, 
që në fillim të fjalës time.

Gjatë vitit 2019, Banka e Shqipërisë dha kontributin e saj, duke:
1. ndjekur një politikë monetare stimuluese, e cila ka nxitur rritjen ekonomike dhe kthimin e 

inflacionit në objektiv, si dhe ka ndihmuar përmirësimin e bilanceve të biznesit, familjeve, 
sektorit publik dhe institucioneve financiare të vendit;

2. forcuar dhe përmirësuar kuadrin politik, rregullator e operacional, të mbikëqyrjes së 
sektorit bankar, duke u kujdesur njëkohësisht për administrimin e procesit të konsolidimit 
të tij; si dhe,

3. krijuar incentiva për zhvillimin e sistemit të pagesave dhe zgjerimin e thellimin e tregut 
financiar.
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Në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, Banka e Shqipërisë: kujdeset për 
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, si parakusht për rritjen e qëndrueshme 
dhe afatgjatë të vendit; licencon, mbikëqyr dhe rregullon aktivitetin e 
sektorit bankar, duke promovuar kështu stabilitetin financiar; administron 
emetimin dhe qarkullimin e monedhës shqiptare; kontribuon në zhvillimin 
e sistemit të pagesave; si dhe kryen një sërë detyrash të tjera specifike, 
të cilat prekin jetën ekonomike dhe sistemin financiar të vendit.

Bazuar në informacionin e disponuar, Banka e Shqipërisë konstaton se 
viti 2018 ishte një vit progresi për ekonominë dhe financat shqiptare. 
Aktiviteti	 ekonomik	 dhe	 punësimi	 vijuan	 të	 zgjerohen,	 pagat	 dhe	
presionet e brendshme inflacioniste erdhën në rritje, treguesit kryesorë të 
shëndetit të sektorit bankar shënuan përmirësim, dhe një sërë indikatorësh 
të balancave të brendshme dhe të jashtme ekonomike erdhën drejt 
forcimit.	Kjo	dinamikë	zhvillimesh	pasqyron,	në	një	masë	 jo	 të	vogël,	
edhe efektin e politikave, masave dhe instrumenteve, të ndërmarra në 
vazhdimësi nga ne.

Më konkretisht, gjatë vitit 2018, Banka e Shqipërisë:

1. ka ndjekur një politikë monetare stimuluese, e cila ka nxitur rritjen 
ekonomike dhe kthimin e inflacionit në objektiv, si dhe ka ndihmuar 
përmirësimin e bilanceve të biznesit, familjeve, sektorit publik dhe 
institucioneve financiare të vendit;

2. ka forcuar dhe përmirësuar kuadrin politik, rregullator e operacional, 
të mbikëqyrjes së sektorit bankar, duke u kujdesur njëkohësisht për 
administrimin e procesit të konsolidimit të tij; si dhe,

3. ka krijuar incentiva për zhvillimin e sistemit të pagesave dhe 
zgjerimin e thellimin e tregut financiar.

Sa i takon përmbushjes së objektivave të strategjisë, Banka e Shqipërisë 
ka punuar intensivisht për përvetësimin e standardeve dhe praktikave 
më të mira të bankingut qendror. Në këtë drejtim, ne kemi bërë progres 
në përmirësimin e statistikave, punës kërkimore, plotësimit të kritereve 
të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, forcimit të qeverisjes së 
institucionit, si dhe në shumë drejtime të tjera.

Së fundi, dëshiroj të theksoj se Banka e Shqipërisë ka plotësuar të gjitha 
rekomandimet	e	lëna	nga	Kuvendi.

Raporti Vjetor shtjellon në detaje veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë 
gjatë vitit 2018, në të gjitha dimensionet e saj. Gjatë fjalës time do të 
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bëj	fillimisht	një	përmbledhje	të	punës	së	Këshillit	Mbikëqyrës,	si	organi	
vendimmarrës dhe monitorues i aktivitetit të institucionit. Më tej, do të 
shtjelloj në mënyrë të përmbledhur aktivitetin e Bankës së Shqipërisë, 
sipas linjave kryesore të veprimtarisë.

1. AKTIVITETI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Këshilli	Mbikëqyrës	i	ushtron	kompetencat	e	tij,	në	përputhje	me	dispozitat	
e ligjit organik dhe me procedurat e parashikuara në rregulloren e 
brendshme për organizimin dhe funksionimin e tij.

Gjatë	vitit	2018,	Këshilli	Mbikëqyrës	zhvilloi	15	mbledhje	dhe	miratoi	
76	 vendime,	 prej	 të	 cilave	 55	 ishin	 akte	 të	 reja	 dhe	 21	 ndryshime	
aktesh	ekzistuese.	Këto	vendime	mbuluan	gjithë	 spektrin	e	aktiviteteve	
të ushtruara nga institucioni. Vendime të rëndësishme, përtej miratimit 
të politikës monetare dhe rishikimit të 
rregulloreve që konturojnë aktivitetin 
e sektorit bankar, janë: (i) miratimi i 
politikës dhe masave për rritjen e 
përdorimit të monedhës kombëtare në 
veprimtarinë e bankave; (ii) miratimi i 
politikës së mbikëqyrjes së sistemeve 
të pagesave dhe të shlyerjes; (iii) 
miratimi i politikave kontabël sipas 
Standardeve Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar; dhe (iv) miratimi 
i	Strategjisë	Afatmesme	të	Zhvillimit	të	
Bankës së Shqipërisë për periudhën 
2019-2021. Strategjia ruajti të 
pandryshuar misionin, vizionin 
dhe vlerat e Bankës së Shqipërisë, 
por rifreskoi listën e detyrave për 
përmbushjen e tyre.

Përtej	 realizimit	 të	 objektivave	 ligjorë	 të	 Bankës,	 Këshilli	 Mbikëqyrës	
ka mbajtur në monitorim qeverisjen e institucionit dhe ka punuar për 
përmirësimin e saj.
•	 Si	 përgjegjës	 për	 procesin	 e	 raportimit	 financiar	 dhe	 sistemin	 e	

kontrollit	 të	 brendshëm,	 Këshilli	 është	 informuar	 rregullisht,	 nga	
hallkat e kontrollit të brendshëm e të jashtëm, për respektimin e 
ligjit dhe akteve të tjera që rregullojnë veprimtarinë e institucionit. 

“Vendime të rëndësishme të 
Këshillit Mbikëqyrës, përtej 

miratimit të politikës monetare 
dhe rishikimit të rregulloreve që 
konturojnë aktivitetin e sektorit 

bankar, janë: (i) miratimi i 
politikës dhe masave për rritjen e 

përdorimit të monedhës kombëtare 
në veprimtarinë e bankave; (ii) 

miratimi i politikës së mbikëqyrjes 
së sistemeve të pagesave dhe të 

shlyerjes; (iii) miratimi i Politikave 
Kontabël sipas Standardeve 

Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar; dhe (iv) miratimi i 

Strategjisë Afatmesme të Zhvillimit 
të Bankës së Shqipërisë për 

periudhën 2019-2021.”
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Po	ashtu,	 Këshilli	 është	 informuar	mbi	 politikat	 e	 administrimit	 të	
institucionit dhe përdorimin e mjeteve financiare për realizimin 
e veprimtarisë operative të Bankës së Shqipërisë. Në mënyrë 
periodike, janë paraqitur informacione mbi pozicionin dhe 
rezultatin financiar të Bankës së Shqipërisë dhe mbi ecurinë e 
administrimit të rezervës valutore.

•	 Monitorimi	 i	kontrollit	 të	brendshëm	është	kryer	nëpërmjet	Komitetit	 të	
Auditit,	të	krijuar	në	vitin	2015.	Në	komitet	janë	diskutuar	çështje	si:	(i)	
plani vjetor i punës dhe angazhimet e auditimit të brendshëm për vitin; 
(ii) raportimi periodik i Inspektorit të Përgjithshëm mbi veprimtarinë e 
auditimit; (iii) pasqyrat financiare; dhe (iv) ecuria e administrimit të rrezikut 
operacional	në	Bankën	e	Shqipërisë.	Ai	ka	kryer	takime	të	rregullta	dhe	
pa praninë e administratorëve me Inspektorin e Përgjithshëm.

Së	 fundi,	gjej	me	vend	 të	 theksoj	 se	Këshilli	 ka	përmbushur	 rregullisht	
detyrimet	e	 llogaridhënies	së	Bankës	së	Shqipërisë	ndaj	Kuvendit	dhe	
detyrimet e transparencës ndaj sistemit financiar dhe publikut.

2. EKONOMIA SHQIPTARE DHE POLITIKA MONETARE GJATË VITIT 2018

Politika monetare ka ruajtur, e madje forcuar, kahun e saj lehtësues gjatë 
vitit	2018.	Kjo	politikë	është	në	përputhje	me	përmbushjen	e	objektivit	
tonë të inflacionit, konsistente me pozicionin ciklik të ekonomisë shqiptare 
dhe e harmonizuar me kahun konsolidues të politikës fiskale.

Ekonomia	 shqiptare	 pati	 një	 ecuri	 pozitive	 gjatë	 vitit	 2018.	 Kërkesa	
agregate erdhi në zgjerim, duke mundësuar rritjen e mëtejshme 
të prodhimit, të punësimit e të pagave, si dhe duke ndihmuar në 
përmirësimin e balancave kryesore ekonomike e financiare të vendit. 

Më lejoni të sjell disa shifra për ilustrim.
•	 Sipas	të	dhënave	të	INSTAT-it,	ritmi	i	rritjes	ekonomike	u	përshpejtua	

në 4.1% gjatë vitit 2018. Rritja ekonomike pati bazë të gjerë; 
ajo pasqyroi kontribute pozitive nga zgjerimi i konsumit familjar, i 
investimeve të biznesit dhe i eksporteve.

•	 Po	sipas	 të	dhënave	 të	 INSTAT-it,	punësimi	në	ekonomi	u	 rrit	me	
1.6% gjatë vitit të shkuar, ndërsa norma e papunësisë u ul në 
nivelin 12.3%, nga 13.4% një vit më parë.

•	 Deficiti	i	llogarisë	korrente	zbriti	në	6.7%	të	PBB-së	gjatë	vitit	2018,	
nga	niveli	7.5%	i	një	viti	më	parë.	Përmirësimi	i	tij	reflektoi	në	një	
masë të madhe rritjen e aktivitetit turistik.
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•	 Deficiti	buxhetor	dhe	borxhi	publik	vijuan	të	shënojnë	një	tendencë	
rënëse, duke pasqyruar si kursin konsolidues të politikës fiskale, 
ashtu dhe rritjen ekonomike dhe forcimin e kursit të këmbimit.

•	 Treguesit	kryesorë	të	shëndetit	të	sektorit	bankar,	e	në	veçanti	ai	i	
likuiditetit, i përfitueshmërisë dhe i kapitalizimit, mbetën në nivele 
të kënaqshme.

Gra�k 1. Ecuria e kërkesës së brendshme, kontributet nga komponentët formues 

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Përkundrejt këtyre zhvillimeve, inflacioni vjetor rezultoi mesatarisht 2.0%, 
duke mbetur në nivel të njëjtë me vitin 2017 dhe poshtë objektivit tonë 
prej 3%. Stabiliteti i inflacionit i detyrohet veprimit të dy efekteve me kahe 
të kundërta. Rritja e presioneve të brendshme inflacioniste, - e gjeneruar 
nga rritja e punësimit, pagave dhe kostove të prodhimit, - u neutralizua 
nga mbiçmimi i shpejtë i monedhës vendase në gjysmën e parë të vitit.

Gra�k 2. In�acioni vjetor dhe objektivi 

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Mbiçmimi i kursit të këmbimit ka qenë një faktor frenues për arritjen 
e	objektivit	 të	 inflacionit.	Kursi	 i	këmbimit	ka	ndjekur	një	 trend	të	 lehtë	
forcimi në tre vitet e fundit, i ndikuar nga faktorët themelorë që diktojnë 
sjelljen e tij, si: përmirësimi i bilancit të shkëmbimeve tregtare me jashtë, 
nivelet e larta të investimeve të huaja direkte, dhe reduktimi i primeve të 
rrezikut në tregjet e brendshme financiare. 

Megjithatë, përtej këtyre efekteve, kursi i këmbimit ishte subjekt i disa 
goditjeve	në	gjysmën	e	parë	të	vitit	2018.	Këto	goditje	sollën	zhbalancimin	
e përkohshëm të kërkesës dhe ofertës për valutë dhe ndikuan në krijimin 
e pritjeve për forcim të mëtejshëm të kursit, duke u shoqëruar edhe me 
ndryshimin	e	sjelljes	së	disa	operatorëve	të	ekonomisë.	Ata	iniciuan	një	
spirale të shpejtë forcimi të kursit në tremujorin e dytë, që u shoqërua me 
çrregullim të funksionimit të tregut të brendshëm valutor.

Në	këto	rrethana,	Këshilli	Mbikëqyrës	gjykoi	se	ritmi	i	shpejtë	i	forcimit	të	
kursit rrezikonte përmbushjen e objektivit të inflacionit në afatin e mesëm. 
Rrjedhimisht, në përputhje të plotë me objektivin e stabilitetit të çmimeve 
dhe pa cenuar regjimin e lirë të kursit të këmbimit, në muajin qershor, 
Këshilli	vendosi:

•	 reduktimin	e	normës	bazë	të	interesit,	nga	niveli	1.25%	në	nivelin	
1.00%. Paralelisht me të, u reduktuan normat e interesit të depozitës 
dhe kredisë njëditore; dhe,

•	 fillimin	e	një	programi	blerjesh	valute,	me	synim	 frenimin	e	 ritmit	
të forcimit të kursit të këmbimit dhe krijimin e premisave për një 
aktivitet normal tregtimi në tregun e brendshëm valutor.

Ulja e normës bazë të interesit synoi reduktimin e mëtejshëm të kostove 
të financimit dhe zbutjen e presioneve forcuese mbi kursin e këmbimit. 
Ndërhyrja në tregun e brendshëm valutor, si një instrument i përkohshëm 
dhe i jashtëzakonshëm i politikës monetare, u konsiderua e nevojshme 
në kushtet kur hapësirat për reduktimin e mëtejshëm të normës bazë të 
interesit ishin të pakta.
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Gra�k 3. Ecuria e normës bazë të interesit në lekë dhe injektimet e likuiditetit

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Ndërhyrjet në tregun valutor u përqendruan në muajt e verës. Më 
tej, ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në treg kanë qenë praktikisht 
inekzistente dhe kursi i këmbimit ka pasqyruar raportet e kërkesës dhe 
ofertës të vetë tregut. Rezultatet e deritanishme tregojnë se ndërhyrjet e 
Bankës së Shqipërisë në tregun valutor kanë përmbushur objektivat. Ritmi 
i mbiçmimit të kursit të këmbimit është zbutur dhe aktiviteti i tregut valutor 
është kthyer në parametra normalë.

Në përputhje me këto zhvillime, Banka e Shqipërisë ruajti të pandryshuar 
kahun dhe intensitetin e stimulit monetar gjatë gjashtëmujorit të dytë të 
vitit. Norma bazë e interesit mbeti e pandryshuar, në nivelin 1.0%, 
ndërkohë që tregu financiar u furnizua me likuiditetin e nevojshëm dhe u 
orientua për qëndrimin e politikës monetare në të ardhmen.

Politika monetare stimuluese e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka 
rezultuar e suksesshme në nxitjen e rritjes ekonomike, shfrytëzimin më të 
mirë të kapaciteteve prodhuese dhe rritjen e presioneve inflacioniste në 
ekonomi. Përcjellja e stimulit monetar vërehet në disa drejtime.

•	 Së	 pari,	 stimuli	 monetar	 ka	 sjellë	 uljen	 e	 kostove	 të	 financimit	
për familjet dhe bizneset shqiptare. Normat e interesit janë 
pranë minimumeve historike, në të gjithë harkun e instrumenteve 
financiare.

•	 Së	 dyti,	 politika	 monetare	 lehtësuese	 ka	 ndihmuar	 zgjerimin	 e	
kreditimit në lekë dhe uljen e kostos së shërbimit të borxhit ekzistues. 
Kredia	në	lekë	për	sektorin	privat	u	rrit	mesatarisht	me	6.7%	gjatë	
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vitit	2018.	Paralelisht	me	të,	ulja	me	5.6	pikë	përqindje	e	normës	
së interesit të kredisë në lekë në raport me vitin 2011, vit i cili 
korrespondon me fillimin e lehtësimit të politikës monetare, i kursen 
biznesit	dhe	familjeve	shqiptare	rreth	15	miliardë	lekë	në	vit.

•	 Së	 treti,	 politika	 monetare	 lehtësuese	 ka	 mbështetur	 stabilitetin	
financiar të vendit. Rritja e kërkesës për mallra e shërbime dhe 
ulja e kostos së borxhit kanë sjellë përmirësimin e aftësisë paguese 
të biznesit dhe familjeve, si dhe kanë inkurajuar ristrukturimin e 
kredive. Po ashtu, orientimi i kredidhënies drejt lekut ka ulur 
ekspozimin e ekonomisë dhe të sistemit financiar ndaj luhatjeve të 
kursit të këmbimit.

Masat e politikës monetare të ndërmarra 
nga Banka e Shqipërisë kanë kontribuuar 
në zgjerimin e kërkesës agregate dhe në 
nxitjen e rritjes ekonomike. Vlerësimet tona 
sugjerojnë se politika monetare lehtësuese ka 
kontribuar	pozitivisht,	mesatarisht	me	0.5	pikë	
përqindje, në rritjen ekonomike të dy viteve 
të fundit. Gjithashtu, kursi stimulues i politikës 
monetare ka kontribuar në qëndrueshmërinë 
e	 monedhës	 vendase.	 Të	 dy	 këto	 kanale	
transmetimi, kanë ndihmuar e do të vijojnë të 

ndihmojnë	stabilitetin	e	çmimeve	në	vend.	Trendet	aktuale	të	zhvillimit	të	
ekonomisë dhe parashikimet tona sugjerojnë se inflacioni do të kthehet 
në objektiv brenda një horizonti kohor dyvjeçar.

3. MBIKËQYRJA BANKARE DHE STABILITETI FINANCIAR

Drejtimet	kryesore	të	punës	për	ruajtjen	e	stabilitetit	financiar	kanë	qenë	
forcimi i qëndrueshmërisë së sistemit bankar, rritja e rezistencës së tij 
në përballimin e goditjeve, adoptimi i standardeve ndërkombëtare në 
fushën e mbikëqyrjes dhe rregullimit, si dhe administrimi i procesit të 
konsolidimit të sektorit bankar.

Banka e Shqipërisë vlerëson se aftësia e sektorit bankar për të përballuar 
rreziqet është e lartë.

Veprimtaria e sektorit bankar gjatë vitit 2018 u paraqit e qëndrueshme 
dhe me tregues të mirë të performancës e të rezistencës financiare. 
Rezultati financiar i sistemit ishte pozitiv: norma e kthimit nga aktivet 

“Vlerësimet e Bankës 
së Shqipërisë sugjerojnë 

se politika monetare 
lehtësuese ka kontribuar 
pozitivisht, mesatarisht 
me 0.5 pikë përqindje, 
në rritjen ekonomike të 
dy viteve të fundit.”
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(RoA)	 rezultoi	 në	nivelin	1.3%	dhe	norma	e	 kthimit	 nga	kapitali	 (RoE)	
arriti në nivelin 13%. Nivelet e kapitalizimit dhe të likuiditetit rezultuan 
mbi kërkesat rregullatore përkatëse. Rreziku i kredisë vijon të përfaqësojë 
rrezikun kryesor të aktivitetit të sektorit bankar, por cilësia e kredisë është 
rritur në krahasim me një vit më parë. Në fund të vitit 2018, raporti 
i kredive me probleme shënoi 11.1% nga 13.2% një vit më parë, 
ndërkohë që teprica e kredive me probleme u zvogëlua me 20%.

Tabelë 1. 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.

Banka e Shqipërisë mbetet e angazhuar për të realizuar të gjitha 
detyrimet e saj në kuadër të planit kombëtar për reduktimin e 
kredive me probleme. Në funksion të këtij qëllimi, ajo: (i) ka hartuar 
projektrregulloren për adresimin jashtëgjyqësor të kredimarrësve; (ii) 
ka shtrirë kërkesat për përdorimin e pasqyrave financiare zyrtare në 
vlerësimin e rrezikut të kredisë për të gjitha kategoritë e huamarrësve; 
(iii)	ka	iniciuar	masat	për	përmirësimin	e	Regjistrit	të	Kredive,	si	dhe	ka	
nisur punën për harmonizimin e raportimit të kredive në përputhje me 
standardet ndërkombëtare.

Në respektim të synimit për ruajtjen e stabilitetit financiar, Banka e 
Shqipërisë ka vijuar punën për ndërtimin dhe zhvillimin e instrumenteve 
të politikës makroprudenciale dhe për ndërtimin e sistemeve të 
paralajmërimit të hershëm për rreziqet sistemike. Në këtë kuadër, do të 
veçoj dy zhvillime kryesore.

•	 I	pari	lidhet	me	masat	në	kuadër	të	rritjes	së	përdorimit	të	monedhës	
vendase, si instrument për rritjen e efektivitetit të politikave ekonomike 
dhe për uljen e rreziqeve financiare. Gjatë vitit 2018, Banka e 
Shqipërisë miratoi disa ndryshime rregullative në këtë drejtim: (i) 
uljen e normës së rezervës së detyrueshme për depozitat në lekë 
dhe rritjen e asaj për depozitat në valutë; (ii) rritjen e nivelit minimal 
të kërkuar për raportin e aktiveve likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra 
në valutë; dhe, (iii) vendosjen e kërkesave për rritjen e transparencës 
lidhur me rreziqet për huamarrësin për kredinë në valutë.

•	 I	dyti	lidhet	me	hartimin	e	bazës	rregullatore	për	krijimin	e	rezervave	
makroprudenciale të kapitalit, në përputhje me standardet dhe 
praktikat më të mira ndërkombëtare. Rezervat e kapitalit zbusin 



- 16 -

KAPITULLI I - Prezantime në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave

rreziqet sistemike ciklike dhe strukturore të veprimtarisë bankare, 
duke synuar parandalimin e rritjes së shpejtë të kreditimit dhe 
huamarrjes; kufizimin e përqendrimeve të drejtpërdrejta dhe të 
tërthorta të ekspozimeve; dhe kufizimin e rrezikut të tepërt në 
institucionet financiare sistemike.

Në drejtim të përmirësimit të proceseve mbikëqyrëse, Banka e Shqipërisë 
ka punuar për vlerësimin e procedurave të brendshme të vlerësimit të 
rreziqeve, shqyrtimin e planeve individuale të bankave për rimëkëmbje 
dhe vlerësimin e mjaftueshmërisë së kapitalit; përshtatjen e kuadrit 
rregullator me aktet ligjore e rregullatore të Bashkimit Evropian dhe të 
dokumenteve të Bazelit.

Monitorimi i sistemit financiar është mbështetur nga inspektimet në vend. 
Gjatë vitit 2018 janë zhvilluar ekzaminime të plota dhe të pjesshme 
në: 7 banka, 10 subjekte financiare jobanka dhe 31 zyra të këmbimit 
valutor. Vëmendje kryesore i është dhënë ekzaminimeve të bankave, 
që zënë peshën kryesore në aktivitetin e tregut financiar, atyre në 
proces blerjeje ose bashkimi, apo bankave me ritëm të lartë rritjeje. Në 
përgjithësi, institucionet e monitoruara kanë reaguar në kohën e duhur 
ndaj rekomandimeve, duke marrë masat përkatëse.

Një vëmendje më të madhe ka marrë mbikëqyrja për zbatimin e masave 
për parandalimin e pastrimit të parave, e kryer në bashkëpunim me 
Drejtorinë	e	Përgjithshme	të	Parandalimit	të	Pastrimit	të	Parave	(DPPPP).	
Bashkëpunimi	me	DPPPP-në	ka	vijuar	në	mënyrë	më	intensive	në	kuadër	të	
procesit	të	vlerësimit	të	Shqipërisë	nga	Komiteti	i	Ekspertëve	për	Vlerësimin	
e	 Masave	 kundër	 Pastrimit	 të	 Parave	 dhe	 Financimit	 të	 Terrorizmit	
(MONEYVAL).	 Banka	 e	 Shqipërisë	mori	 pjesë	 aktive	 në	 plotësimin	 e	
komenteve në lidhje me pyetësorin teknik dhe atë të efektivitetit. Në 
raportin	 përfundimtar	 të	MONEYVAL,	 subjektet	 financiare	 u	 vlerësuan	
në	 nivelin	 “substantial /i konsiderueshëm” të efektivitetit. Veçanërisht, 
bankat paraqesin një njohje të mirë të rreziqeve të pastrimit të parave 
dhe financimit të terrorizmit dhe të detyrimeve ligjore, si dhe kanë marrë 
përgjithësisht masat e duhura, në raport të drejtë me nivelin e vlerësuar 
të rrezikut, për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit. Procesi i vlerësimit u shoqërua me një plan masash, me 
qëllim adresimin e problematikave kryesore të evidentuara në raport, 
përmbushja e të cilave do të vijojë edhe përgjatë vitit 2019.
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Në kuadër të konsolidimit të sektorit bankar, gjatë vitit 2018 kanë 
ndodhur disa ndryshime strukturore të pronësisë, të cilat e çuan numrin 
e bankave në sistem në 14 në fund të vitit: Banka Intesa SanPaolo mori 
në	pronësi	dhe	u	bashkua	me	Bankën	Veneto,	dhe	Banka	Amerikane	e	
Investimeve mori pronësinë dhe u bashkua me Bankën NBG Shqipëri. 
Dua	 të	nënvizoj	që	këto	ndryshime	u	diktuan	nga	zhvillime	në	vendet	
e origjinës së bankave evropiane apo strategjitë e tyre ndërkombëtare, 
dhe jo nga probleme të brendshme të tregut shqiptar. Më tej, në 
fillim të vitit 2019 u hap rruga për ndryshimin e pronësisë së Bankës 
Ndërkombëtare	 Tregtare	 dhe	 të	 Bankës	 Societe	 Generale	 Albania.	
Ndryshime ka pasur dhe në pronësinë e dy bankave të tjera, ku njëra 
prej tyre është reflektuar në rritjen e peshës së kapitalit vendas në treg. 
Banka e Shqipërisë vlerëson se konsolidimi i sistemit bankar është një 
zhvillim i mirëpritur, i cili do të sjellë një gjallërim të aktivitetit bankar, 
do të rrisë eficiencën e industrisë bankare dhe do të mbështesë politika 
zhvilluese dhe inovative kreditimi e pagesash.

Në	cilësinë	e	Autoritetit	të	Ndërhyrjes	së	Jashtëzakonshme,	gjatë	vitit	2018,	
Banka e Shqipërisë ka hartuar kuadrin rregullator dhe procedural për 
planifikimin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, duke synuar harmonizimin 
me standardet ndërkombëtare, si dhe ka filluar faza e parë e hartimit të 
planeve individuale të ndërhyrjes së jashtëzakonshme. Gjithashtu, gjatë 
vitit	2018	është	themeluar	Fondi	i	Ndërhyrjes	së	Jashtëzakonshme	dhe	
është ngritur procedura për monitorimin e administrimit të tij duke thelluar 
marrëdhëniet	e	bashkëpunimit	me	Agjencinë	e	Sigurimit	të	Depozitave.

Në mbyllje, gjej me vend të theksoj dhe një herë se ruajtja e stabilitetit 
financiar është detyrë e përgjegjësi jo vetëm e Bankës së Shqipërisë, por 
dhe e agjencive të tjera rregullatore dhe e qeverisë shqiptare. Politikat 
dhe masat për ruajtjen e stabilitetit financiar dhe forcimin e rezistencës 
së sistemit bankar, kërkojnë vijimin e përpjekjeve të koordinuara, 
ndërinstitucionale dhe multidimensionale.

4. FUNKSIONIMI I SISTEMEVE TË SIGURTA DHE EFIKASE TË PAGESAVE

Banka e Shqipërisë i ka kushtuar vëmendje të veçantë garantimit të 
sigurisë dhe efikasitetit të infrastrukturës bazë të pagesave në lekë, si 
nëpërmjet rolit të saj si operator i sistemit, ashtu edhe nëpërmjet rolit si 
mbikëqyrës	e	katalizator.	Dy	sistemet	që	operon	Banka	e	Shqipërisë,	-	ai	
për pagesat me vlerë të vogël dhe ai për pagesat me vlerë të madhe 
në lekë, - kanë funksionuar pa ndërprerje, me efikasitet dhe siguri. Gjatë 
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vitit, ajo ka ndërmarrë një sërë masash për përmirësimin e mëtejshëm 
të kuadrit ligjor dhe rregullativ për mbikëqyrjen e sistemeve dhe të 
instrumenteve të pagesave. Ndryshimet synojnë të adoptojnë praktikat 
evropiane për nxitjen e inovacionit në fushën e pagesave dhe krijimin e 
hapësirave për iniciativa private.

Një nga arritjet kryesore në drejtim të 
përmirësimit të kuadrit ligjor është finalizimi 
i	projektligjit	“Për	shërbimet	e	pagesave”	
(PSD2),	 i	 cili	 realizon	 transpozimin	
e direktivës përkatëse të Bashkimit 
Evropian. Miratimi dhe zbatimi i tij pritet 
të nxisë konkurrencën dhe inovacionin në 
fushën e pagesave me vlerë të vogël, të 
rrisë transparencën e këtyre shërbimeve 
dhe të ofrojë një kuadër për mbrojtjen e 
konsumatorit.

Komiteti	Kombëtar	i	Sistemit	të	Pagesave,	
i cili kryesohet nga Banka e Shqipërisë 
dhe mbledh aktorë publikë dhe privatë 

me	interesa	në	 fushën	e	pagesave,	miratoi	Strategjinë	Kombëtare	për	
Pagesat me Vlerë të Vogël në Shqipëri për periudhën 2018-2023. 
Qëllimi i strategjisë është përmirësimi i tregut të pagesave me vlerë të 
vogël, nxitja e përdorimit të instrumenteve elektronike të pagesave dhe 
zgjerimi i përfshirjes financiare të popullsisë. Zbatimi i strategjisë do të 
realizohet nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor e rregullator, nëpërmjet 
përmirësimeve infrastrukturore dhe nëpërmjet edukimit financiar.

5. AKTIVITETE TË TJERA

Në fushën e statistikave, ka vijuar puna për përafrimin metodologjik 
të statistikave me standardet ndërkombëtare dhe harmonizimin e tyre 
sipas acquis communautaire.	Në	bashkëpunim	me	 INSTAT-in	dhe	me	
mbështetjen me ekspertizë nga Bashkimi Evropian, Banka e Shqipërisë 
ka koordinuar punën për zhvillimin e treguesve të disbalancave 
makroekonomike	 për	 Shqipërinë.	 Gjatë	 vitit	 2018,	 EUROSTAT-i	 kreu	
një mision vlerësues të Sistemit Statistikor në Shqipëri, i cili vlerësoi se 
statistikat	e	Bankës	së	Shqipërisë	janë	në	përputhje	me	parimet	e	Kodit	
të Praktikave të Statistikave Evropiane.

“Një nga arritjet kryesore në 
drejtim të përmirësimit të kuadrit 
ligjor është finalizimi i projektligjit 

“Për shërbimet e pagesave” 
(PSD2), i cili realizon transpozimin 

e direktivës përkatëse të 
Bashkimit Evropian. Miratimi 
dhe zbatimi i tij pritet të nxisë 
konkurrencën dhe inovacionin 

në fushën e pagesave me vlerë 
të vogël, të rrisë transparencën 

e këtyre shërbimeve dhe të 
ofrojë një kuadër për mbrojtjen e 

konsumatorit.”
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Në fund të vitit 2018, rezerva valutore arriti nivelin 3.4 miliardë euro, i 
mjaftueshëm për të mbuluar 6.7 muaj importe mallrash dhe shërbimesh 
dhe	 156%	 të	 borxhit	 të	 huaj	 afatshkurtër.	 Për	 të	 rritur	 fleksibilitetin	 e	
administrimit të nevojave për likuiditet në valutë, gjatë vitit u finalizua 
marrëveshja me Bankën për Rregullime Ndërkombëtare për ngritjen 
e një linje krediti në valutë. Marrëveshja përbën një mekanizëm të 
rëndësishëm në dispozicion të Bankës së Shqipërisë për të vepruar në 
situata emergjente.

Gra�k 4. Ecuria e rezervës valutore në Bankën e Shqipërisë (mln Eur)

*Shënim: Në 31 dhjetor 2018, stoku i rezervës valutore rezultoi 3,395.92 milionë EUR, ku përfshihet edhe ari monetar, në një shumë 
prej 56.58 milionë EUR ose 1.7% e totalit.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Puna kërkimore ka vijuar të mbështesë procesin vendimmarrës për 
hartimin dhe zbatimin e politikave të Bankës së Shqipërisë. Gjatë vitit 
2018, në fokus të hulumtimit shkencor kanë qenë çështje që lidhen me 
politikën monetare, ruajtjen e stabilitetit financiar dhe bashkërendimin e 
këtyre objektivave. Rezultatet e punës kërkimore janë ndarë me ekspertë 
vendas dhe të huaj në panele shkencore, si dhe janë publikuar në 
materiale studimore.

Pjesë e rëndësishme e strategjisë së zhvillimit të Bankës së Shqipërisë 
është krijimi i marrëdhënieve transparente dhe jetëgjata me publikun. 
Banka e Shqipërisë ka shtuar komunikimin me publikun për të ofruar 
opinionin e saj mbi zhvillimet ekonomike e financiare, si dhe mbi rolin 
e Bankës në ruajtjen e ekuilibrave makrofinanciarë. Gjithashtu, ajo ka 
përmbushur	detyrat	që	burojnë	nga	ligji	“Për	të	drejtën	e	informimit”	dhe	
ka qenë korrekte në informimin e publikut sipas kërkesave.

Gjatë vitit u organizuan disa konferenca dhe forume kombëtare e 
ndërkombëtare, ku u diskutuan tema në qendër të debatit të ditës dhe 
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me interes për stadin e zhvillimeve në vend. Veçoj këtu konferencën 
vjetore të organizuar në bashkëpunim me Shkollën Ekonomike dhe të 
Shkencave	Politike	të	Londrës	(LSE),	e	cila	këtë	vit	iu	kushtua	qasjeve	të	
reja në kuadrin e politikës monetare dhe sfidave të integrimit ekonomik. 
Kjo	 konferencë	mblodhi	bashkë	personalitete	 të	 shquara	 të	bankingut	
qendror nga vende të zhvilluara dhe të rajonit, guvernatorë, akademikë 
dhe	përfaqësues	të	autoriteteve	rregullatore	ndërkombëtare.	Konferencat	
dhe forumet e diskutimit i kanë shërbyer forcimit të bashkëpunimit me 
partnerët tanë kryesorë, siç janë sistemi financiar shqiptar, bankat 
homologe evropiane dhe institucionet financiare ndërkombëtare. Forcimi 
i bashkëpunimit është konkretizuar me lidhjen e disa marrëveshjeve, 
ku veçoj atë me Bankën Qendrore Evropiane dhe atë me Bordin e 
Përbashkët	të	Ndërhyrjes	së	Jashtëzakonshme.	Këto	marrëveshje	i	hapin	
rrugën Bankës së Shqipërisë për pjesëmarrjen me të drejta të plota në 
kolegjet mbikëqyrëse të bankave të rëndësishme evropiane të pranishme 
në vend dhe për shkëmbimin e informacionit në lidhje me planifikimin e 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme për grupet bankare ndërkufitare.

Edukimi financiar është një instrument i rëndësishëm për rritjen e 
efektivitetit	 të	përcjelljes	 së	 vendimeve	 të	bankës	në	ekonomi.	Krahas	
botimeve edukative, gjatë vitit janë organizuar aktivitete të ndryshme që 
kanë targetuar kryesisht brezin e ri. Gjithashtu, ngritja e Muzeut brenda 
Bankës së Shqipërisë ka lehtësuar logjistikën e ndërmarrjes së fushatave 
edukative.

Së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, Banka e Shqipërisë mbetet 
një partner serioz në angazhimet kombëtare për aderimin në Bashkimin 
Evropian.	 Detyrimet	 e	 Bankës	 së	 Shqipërisë	 në	 kuadër	 të	 procesit	 të	
integrimit evropian janë përfshirë në objektivat afatmesëm të zhvillimit 
të	 Bankës	 së	 Shqipërisë.	 Ajo	 koordinon	 kapitullin	 4	 “Lëvizja	 e	 lirë	 e	
kapitalit”	 dhe	 kapitullin	 17	 “Politika	 ekonomike	 dhe	 monetare”,	 dhe	
është kontribuuese në 6 kapituj të tjerë të acquis. Banka e Shqipërisë ka 
përmbushur	detyrimet	që	rrjedhin	nga	Marrëveshja	e	Stabilizim-Asociimit,	
Plani	Kombëtar	për	Integrimin	Evropian	dhe	rekomandimet	e	Komisionit	
Evropian.	Konkretisht,	ajo	ka	vijuar	zbatimin	e	masave	për:	 (i)	uljen	e	
nivelit të kredive me probleme, (ii) uljen e nivelit të euroizimit në sistemin 
financiar; (iii) përafrimin e kuadrit rregullator mbikëqyrës me kërkesat 
e Bazel III dhe Bazel IV; (iv) përafrimin e direktivave për shërbimet e 
pagesave; dhe (v) rritjen e transparencës së politikës monetare.
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Si pjesë e këtij raportimi, dua të ndalem në një moment të rëndësishëm 
të garantimit të mirëqeverisjes së institucionit: sistemet e kontrollit të 
brendshëm.	Kontrolli	i	brendshëm	është	i	pavarur	nga	administrimi	dhe	
kjo pavarësi sigurohet nëpërmjet Inspektorit të Përgjithshëm, të emëruar 
nga	Kuvendi.

6. FORCIMI I SISTEMEVE DHE PROCEDURAVE TË BRENDSHME TË 
KONTROLLIT E MONITORIMIT

Viti 2018 shënoi një konsolidim dhe maturim 
të funksionit të administrimit të rrezikut 
operacional, një funksion i ri ky në Bankën 
e	 Shqipërisë.	 Ai	 mbështetet	 në	 standardet	
ndërkombëtare	 të	 Administrimit	 të	 Rrezikut	
si dhe të praktikave më të mira të bankave 
qendrore. Në vlerësimin e fundit, niveli i 
Administrimit	 të	 Rrezikut	Operacional	 është	
rritur, nga ‘ad-hoc’ në ‘i menaxhuar’, duke 
kapërcyer nivelin ‘bazik’ dhe duke tejkaluar 
objektivin e Bankës së Shqipërisë.

Këtë	 vit	 ka	 vijuar	 projekti	 për	 “Hartimin	
dhe implementimin e programit të Menaxhimit të Vijueshmërisë së 
Veprimtarisë në Bankën e Shqipërisë”, i cili aktualisht është në fazën 
finale të përfundimit. Qëllimi i këtij projekti është të sigurojë vazhdimësinë 
e proceseve kritike si dhe të rimëkëmbë veprimtarinë normale të aktivitetit 
të Bankës sa më shpejt të jetë e mundur, në rast të një situate krize apo 
emergjence.

Auditimet	 e	 kryera	 gjatë	 vitit	 2018	 janë	 fokusuar	 në:	 (i)	 dhënien	
e opinionit mbi mjaftueshmërinë e kontrolleve të brendshme të 
vendosura	nga	Drejtimi	për	funksionet/proceset	e	audituara,	përfshirë	
dhe aplikacionet mbështetëse për kryerjen e aktiviteteve; dhe (ii) 
angazhime të tjera audituese dhe joaudituese të paplanifikuara me 
kërkesë	të	veçantë	nga	Administratorët	apo	institucione	të	tjera	jashtë	
Bankës.

“Viti 2018 shënoi një 
konsolidim dhe maturim të 
funksionit të administrimit 

të rrezikut operacional, 
një funksion i ri ky në 

Bankën e Shqipërisë. Ai 
mbështetet në standardet 

ndërkombëtare të 
Administrimit të Rrezikut 

si dhe të praktikave 
më të mira të bankave 

qendrore.”
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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 institucionale.

Perspektivat e zhvillimit të vendit mbeten pozitive, por sfidat që kemi 
përpara	nuk	mungojnë.	Adresimi	i	tyre	kërkon	vëmendjen	dhe	angazhimin	
e të gjithë politikëbërësve dhe agjencive rregullatore në vend.

Ekonomia, sistemi financiar dhe publiku shqiptar, si dhe partnerët tanë 
institucionalë të brendshëm e të jashtëm, do të vijojnë të gjejnë te Banka 
e Shqipërisë një aktor 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  institucionale. Ekonomia, 

sistemi financiar dhe publiku shqiptar, si dhe partnerët tanë institucionalë të brendshëm 
e të jashtëm, do të vijojnë të gjejnë te Banka e Shqipërisë një aktor të besueshëm, 

profesional dhe transparent.”
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO GJATË 
PREZANTIMIT TË RAPORTIT VJETOR TË 

BANKËS SË SHQIPËRISË PËR VITIN 2018 
NË KUVENDIN E SHQIPËRISË

-8 maj 2019-

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

Banka e Shqipërisë i kushton një vëmendje të veçantë ndërtimit të 
marrëdhënieve	institucionale	me	Kuvendin	e	Shqipërisë,	të	bazuara	në	
frymën e llogaridhënies dhe të transparencës, si dhe të ushqyera nga 
dialogu i vazhdueshëm e reciprok.

Për këtë arsye, ju falënderoj për ftesën dhe mundësinë që më jepni 
për	t’i	prezantuar	Kuvendit,	në	seancë	plenare,	konkluzionet	kryesore	të	
Raportit tonë Vjetor për vitin 2018.

Më lejoni të theksoj që në fillim se Banka e Shqipërisë ka shënuar progres 
në përmbushjen e të tre premisave kryesore ku bazohet puna jonë:
•	 objektivave	dhe	detyrave	institucionale,	të	përcaktuara	në	kuadrin	

ligjor dhe nënligjor;
•	 objektivave	 tanë	 të	 brendshëm,	 të	 përcaktuar	 në	 Strategjinë	

Afatmesme	të	Zhvillimit;	dhe,
•	 rekomandimeve	të	dhëna	nga	Kuvendi,	në	Rezolutën	“Për	vlerësimin	

e veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë për vitin 2017”.

Banka e Shqipërisë vlerëson se viti 2018 ishte një vit progresi për 
ekonominë	 dhe	 sistemin	 financiar	 shqiptar.	 Aktiviteti	 ekonomik	 dhe	
punësimi vijuan të zgjerohen, pagat dhe presionet e brendshme 
inflacioniste erdhën në rritje, treguesit kryesorë të shëndetit të sektorit 
bankar shënuan përmirësim, dhe një sërë treguesish të balancave të 
brendshme dhe të jashtme ekonomike erdhën drejt forcimit.

Banka e Shqipërisë vlerëson se viti 2018 ishte një vit progresi për ekonominë dhe sistemin 
financiar shqiptar. Aktiviteti ekonomik dhe punësimi vijuan të zgjerohen, pagat dhe presionet 
e brendshme inflacioniste erdhën në rritje, treguesit kryesorë të shëndetit të sektorit bankar 
shënuan përmirësim, dhe një sërë treguesish të balancave të brendshme dhe të jashtme 
ekonomike erdhën drejt forcimit.
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Më lejoni t’ju paraqes disa tregues për ilustrim.

•	 Sipas	të	dhënave	të	INSTAT-it,	ritmi	i	rritjes	ekonomike	u	përshpejtua	
në 4.1% gjatë vitit 2018. Rritja ekonomike pati bazë të gjerë. 
Ajo	pasqyroi	kontribute	pozitive	nga	zgjerimi	 i	konsumit	 familjar,	
investimeve të biznesit dhe eksporteve.

•	 Po	sipas	 të	dhënave	 të	 INSTAT-it,	punësimi	në	ekonomi	u	 rrit	me	
1.6% gjatë vitit të shkuar, ndërsa norma e papunësisë në fund të 
vitit u ul në nivelin 12.3%, nga 13.4% një vit më parë.

•	 Pozicioni	 i	 jashtëm	 i	ekonomisë	u	përmirësua:	deficiti	 i	 llogarisë	
korrente zbriti në 6.7% të PBB-së gjatë vitit 2018, ndërsa treguesit 
e qëndrueshmërisë së borxhit të jashtëm u forcuan.

•	 Deficiti	buxhetor	dhe	borxhi	publik	vijuan	të	shënojnë	një	tendencë	
rënëse, duke pasqyruar si kursin konsolidues të politikës fiskale, 
ashtu dhe rritjen ekonomike e forcimin e kursit të këmbimit.

•	 Së	 fundi,	 treguesit	 kryesorë	 të	 shëndetit	 të	 sektorit	 bankar,	 e	 në	
veçanti ai i likuiditetit, i përfitueshmërisë dhe i kapitalizimit, mbetën 
në nivele të kënaqshme.

Kjo	 dinamikë	 zhvillimesh	 pasqyron,	 në	 një	 masë	 jo	 të	 vogël,	 efektin	
e politikave, masave dhe instrumenteve, të adoptuara në vazhdimësi 
nga Banka e Shqipërisë. Në vijim të fjalës time do të ndalem më në 
detaje në masat e marra nga Banka e Shqipërisë në drejtim të politikës 
monetare, të rregullimit e të mbikëqyrjes bankare, si dhe të zhvillimit të 
tregut financiar.

1. POLITIKA MONETARE GJATË VITIT 2018

Në përputhje me objektivin e saj primar: arritjen edhe ruajtjen e stabilitetit 
të çmimeve, - politika jonë monetare ka ruajtur, e madje forcuar, kahun e 
saj	stimulues	gjatë	vitit	2018.	Ky	qëndrim	është	konsistent	me	pozicionin	
ciklik të ekonomisë dhe i harmonizuar me kahun konsolidues të politikës 
fiskale.

Me gjithë ecurinë pozitive të ekonomisë, inflacioni i vitit 2018 rezultoi 
mesatarisht 2.0%, duke mbetur në nivel të njëjtë me vitin paraardhës 
dhe poshtë objektivit tonë prej 3%. Ecuria e inflacionit pasqyroi veprimin 
e dy efekteve me kahe të kundërta: rritja e presioneve të brendshme 
inflacioniste, e gjeneruar nga rritja e punësimit, pagave dhe kostove të 
prodhimit, u neutralizua nga mbiçmimi i shpejtë i monedhës vendase.
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Përtej faktorëve fondamentalë, ky mbiçmim pasqyroi efektin e goditjeve 
specifike, të cilat sollën zhbalancimin e përkohshëm të kërkesës 
dhe ofertës për valutë, dhe ndikuan në ndryshimin e sjelljes së disa 
operatorëve	 të	 ekonomisë.	 Ato	 iniciuan	 një	 spirale	 të	 shpejtë	 forcimi	
të kursit të këmbimit të lekut në tremujorin e dytë dhe u shoqëruan me 
çrregullim të funksionimit të tregut të brendshëm valutor.

Në	këto	rrethana,	Këshilli	Mbikëqyrës	gjykoi	se	ritmi	i	shpejtë	i	forcimit	të	
kursit rrezikonte përmbushjen e objektivit të inflacionit në afatin e mesëm. 
Rrjedhimisht, në përputhje të plotë me objektivin e stabilitetit të çmimeve 
dhe pa cenuar regjimin e lirë të kursit të këmbimit, në muajin qershor, 
Këshilli	vendosi:

•	 reduktimin	e	normës	bazë	të	interesit,	nga	niveli	1.25%	në	nivelin	
1.00%, duke synuar lehtësimin e mëtejshëm të kushteve monetare 
në ekonomi; dhe,

•	 fillimin	e	një	programi	blerjesh	valute,	me	synim	 frenimin	e	 ritmit	
të forcimit të kursit të këmbimit dhe krijimin e premisave për 
një	 aktivitet	 normal	 tregtimi	 në	 tregun	 e	 brendshëm	 valutor.	 Ky	
program, i përqendruar në periudhën e verës, ishte një instrument 
i përkohshëm dhe i jashtëzakonshëm i politikës monetare. Me 
përmbushjen e objektivave, Banka e Shqipërisë nuk ka ndërhyrë 
më në treg dhe qëndrueshmëria e kursit të këmbimit ka pasqyruar 
ekuilibrin e tregut.

Politika monetare stimuluese e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka 
rezultuar e suksesshme në nxitjen e rritjes ekonomike, në shfrytëzimin më 
të mirë të kapaciteteve prodhuese dhe në rritjen e presioneve inflacioniste 
në ekonomi. Përcjellja e stimulit monetar vërehet në disa drejtime.

•	 Së	 pari,	 stimuli	 monetar	 ka	 ndihmuar	 zgjerimin	 e	 konsumit	 dhe	
të investimeve private, nëpërmjet uljes së kostove të financimit 
dhe	nxitjes	 së	 kreditimit.	Kredia	në	 lekë	për	 sektorin	privat	 u	 rrit	
mesatarisht me 6.7% gjatë vitit 2018.

•	 Së	 dyti,	 politika	monetare	 lehtësuese	 ka	 sjellë	 uljen	 e	 kostos	 së	
shërbimit të borxhit ekzistues, duke lehtësuar bilancet e bizneseve 
dhe familjeve kredimarrëse dhe duke inkurajuar më tej zgjerimin e 
kërkesës agregate.

•	 Së	 treti,	 politika	 monetare	 lehtësuese	 ka	 mbështetur	 stabilitetin	
financiar të vendit, nëpërmjet përmirësimit të aftësisë paguese të 
sektorit privat dhe inkurajimit të ristrukturimit të kredive.
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Gra�k 5. Ndikimi i mbiçmimit të kursit real të këmbimit në rritjen ekonomike (majtas) dhe 
në in�acion (në pikë përqindje)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Në këtë mënyrë, masat e politikës monetare të ndërmarra nga Banka 
e Shqipërisë kanë kontribuar në nxitjen e rritjes ekonomike. Vlerësimet 
tona sugjerojnë se politika monetare lehtësuese ka kontribuar pozitivisht, 
mesatarisht	me	0.5	pikë	përqindje,	në	rritjen	ekonomike	të	dy	viteve	të	
fundit. Gjithashtu, kursi stimulues i politikës monetare ka kontribuar në 
qëndrueshmërinë	e	monedhës	vendase.	Të	dy	këto	kanale	transmetimi,	
kanë ndihmuar e do të vijojnë të ndihmojnë stabilitetin e çmimeve në 
vend.

2. MBIKËQYRJA BANKARE DHE STABILITETI FINANCIAR

Veprimtaria e sektorit bankar gjatë vitit 2018 u paraqit e qëndrueshme 
dhe me tregues të mirë të performancës dhe të rezistencës financiare. 
Rezultati financiar i sistemit ishte pozitiv: norma e kthimit nga aktivet 
(RoA)	 rezultoi	 në	nivelin	1.3%	dhe	norma	e	 kthimit	 nga	kapitali	 (RoE)	
arriti në nivelin 13%. Po ashtu, nivelet e kapitalizimit dhe të likuiditetit 
rezultuan mbi kërkesat rregullatore përkatëse.

Banka e Shqipërisë vlerëson se aftësia e sektorit bankar për të përballuar 
rreziqet është e lartë. Rreziku i kredisë vijon të përfaqësojë rrezikun 
kryesor të aktivitetit të sektorit bankar, por cilësia e kredisë është rritur 
në krahasim me një vit më parë. Në fund të vitit 2018, raporti i kredive 
me probleme shënoi 11.1% nga 13.2% një vit më parë, ndërkohë që 
teprica e kredive me probleme u zvogëlua me 20%.
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Gra�k 6. Ecuria e portofolit të kredive me probleme dhe e portofolit të kredive, krahasuar 
me tremujorin paraardhës (në përqindje)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gjatë vitit 2018 kanë ndodhur disa 
ndryshime strukturore të pronësisë në 
sistemin bankar, të cilat e çuan numrin 
e bankave në sistem në 14 në fund të 
vitit.	 Duke	 faktorizuar	 dhe	 ndryshimet	
e pronësisë të ndodhura në vitin 2019, 
ky numër është aktualisht 12. Banka e 
Shqipërisë vlerëson se konsolidimi i sistemit 
bankar është një zhvillim i mirëpritur, i cili 
do të sjellë gjallërimin e aktivitetit, do të 
rrisë eficiencën e industrisë bankare, si 
dhe do të mbështesë politika zhvilluese 
dhe inovative kreditimi e pagesash.

Drejtimet	 kryesore	 të	 punës	 për	 ruajtjen	
e stabilitetit financiar kanë qenë: forcimi i qëndrueshmërisë së sistemit 
bankar, rritja e rezistencës së tij në përballimin e goditjeve, si dhe 
adoptimi i standardeve ndërkombëtare në fushën e mbikëqyrjes dhe 
rregullimit. Më konkretisht:

•	 Banka	 e	 Shqipërisë	 ka	 punuar	 për	 përmbushjen	 e	 detyrimeve	
të saj në kuadër të planit kombëtar për reduktimin e kredive 
me probleme. Në funksion të këtij qëllimi, ne: (i) kemi hartuar 
projektrregulloren për adresimin jashtëgjyqësor të kredimarrësve; 
(ii) kemi shtrirë kërkesat për përdorimin e pasqyrave financiare 
zyrtare në vlerësimin e rrezikut të kredisë për të gjitha kategoritë e 

“Gjatë vitit 2018 kanë ndodhur 
disa ndryshime strukturore të 
pronësisë në sistemin bankar, 

të cilat e çuan numrin e bankave 
në sistem në 14 në fund të 

vitit 2018. Banka e Shqipërisë 
vlerëson se konsolidimi i sistemit 

bankar është një zhvillim i 
mirëpritur, i cili do të sjellë 

gjallërimin e aktivitetit, do të 
rrisë eficiencën e industrisë 

bankare, si dhe do të mbështesë 
politika zhvilluese dhe inovative 

kreditimi e pagesash.”
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huamarrësve; (iii) kemi marrë masa për përmirësimin e Regjistrit të 
Kredive;	si	dhe,	(iv) kemi nisur punën për harmonizimin e raportimit 
të kredive në përputhje me standardet ndërkombëtare.

•	 Banka	e	Shqipërisë	ka	ndërmarrë	masa	konkrete	për	 inkurajimin	
e përdorimit të monedhës kombëtare në sistemin tonë financiar, 
si dhe ka vijuar punën për zhvillimin e instrumenteve të politikës 
makroprudenciale dhe për ndërtimin e sistemeve të paralajmërimit 
të hershëm të rreziqeve sistemike.

•	 Një	vëmendje	të	madhe	ka	marrë	mbikëqyrja	e	zbatimit	të	masave	
për parandalimin e pastrimit të parave, e kryer në bashkëpunim 
me	DPPPP-në.	Në	 raportin	 përfundimtar	 të	 vlerësimit	 të	 Komitetit	
të Ekspertëve për Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave 
dhe	Financimit	 të	Terrorizmit	 (MONEYVAL),	subjektet	financiare	u	
vlerësuan	në	nivelin	“substantial” (i konsiderueshëm) të efektivitetit. 
Veçanërisht, bankat paraqesin një njohje të mirë të detyrimeve të 
tyre ligjore dhe të rreziqeve, si dhe kanë marrë përgjithësisht masat 
e duhura, në raport të drejtë me nivelin e rrezikut. Procesi i vlerësimit 
u shoqërua me një plan masash për adresimin e problematikave 
kryesore, përmbushja e të cilave do të vijojë dhe gjatë vitit 2019.

•	 Në	cilësinë	e	Autoritetit	 të	Ndërhyrjes	së	Jashtëzakonshme,	gjatë	
vitit 2018, Banka e Shqipërisë ka hartuar kuadrin rregullator dhe 
procedural për planifikimin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 
si dhe ka filluar hartimin e planeve individuale të ndërhyrjes. 
Gjithashtu, gjatë vitit 2018, është themeluar Fondi i Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme	dhe	është	ngritur	procedura	për	administrimin	e	
tij.

Në mbyllje, gjej me vend të theksoj dhe një herë se ruajtja e stabilitetit 
financiar është detyrë e përgjegjësi jo vetëm e Bankës së Shqipërisë, por 
edhe e agjencive të tjera rregullatore dhe e qeverisë shqiptare. Politikat 
dhe masat për ruajtjen e stabilitetit financiar dhe forcimin e rezistencës 
së sistemit bankar, kërkojnë vijimin e përpjekjeve të koordinuara, 
ndërinstitucionale dhe multidimensionale.

3. PËRMIRËSIMI I TREGJEVE FINANCIARE DHE SISTEMEVE TË 
PAGESAVE

Në përmbushje të detyrave dhe angazhimeve të saj, Banka e Shqipërisë 
ka vijuar punën për nxitjen e zhvillimit të tregut financiar dhe për 
përmirësimin e mëtejshëm të sistemit të pagesave.
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Më konkretisht, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë, ka vijuar me sukses projekti për nxitjen e përmirësimit të 
tregut	primar	dhe	sekondar	 të	 letrave	me	vlerë	 të	qeverisë.	Ky	projekt	
synon t’i hapë rrugë thellimit të tregut financiar, zgjerimit dhe diversifikimit 
të bazës së investitorëve në borxhin qeveritar, si dhe uljes së kostos së 
tij në afatin e gjatë.

Po ashtu, Banka e Shqipërisë i ka kushtuar vëmendje të veçantë garantimit 
të sigurisë dhe efikasitetit të infrastrukturës bazë të pagesave në lekë, si 
nëpërmjet rolit të saj si operator i sistemit, ashtu edhe nëpërmjet rolit 
si mbikëqyrës dhe katalizator. Një nga arritjet kryesore në drejtim të 
përmirësimit	të	kuadrit	ligjor	është	finalizimi	i	projektligjit	“Për	shërbimet	e	
pagesave”, i cili realizon transpozimin e direktivës përkatëse të Bashkimit 
Evropian	(PSD2).	Miratimi	dhe	zbatimi	i	tij	pritet	të	nxisë	konkurrencën	
dhe inovacionin në fushën e pagesave me vlerë të vogël, të ulë kostot, 
të rrisë transparencën e këtyre shërbimeve, si dhe të ofrojë një kuadër 
për mbrojtjen e konsumatorit.

Gra�k 7. Ecuria e numrit të instrumenteve të pagesave në vite (majtas) dhe përdorimi në 
numër i instrumenteve të pagesave, gjatë vitit 2018, nga individët dhe bizneset (djathtas) 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Paralelisht	 me	 të,	 Komiteti	 Kombëtar	 i	 Sistemit	 të	 Pagesave,	 i	 cili	
kryesohet nga Banka e Shqipërisë dhe mbledh aktorë publikë e privatë 
me	interesa	në	 fushën	e	pagesave,	miratoi	Strategjinë	Kombëtare	për	
Pagesat me Vlerë të Vogël në Shqipëri për periudhën 2018-2023. 
Qëllimi i strategjisë është përmirësimi i tregut të pagesave me vlerë të 
vogël, nxitja e përdorimit të instrumenteve elektronike të pagesave dhe 
zgjerimi i përfshirjes financiare të popullsisë.
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4. QEVERISJA E INSTITUCIONIT DHE AKTIVITETE TË TJERA

Përmbushja e objektivave tanë kryesorë të zhvillimit është dëshmi e 
punës profesionale të stafit të Bankës së Shqipërisë dhe e kujdesit të 
vazhdueshëm	të	Këshillit	Mbikëqyrës,	si	organ	drejtues	dhe	kontrollues	i	
aktivitetit të Bankës.

Përtej politikës monetare dhe çështjeve të lidhura me stabilitetin financiar, 
vendime	të	tjera	të	rëndësishme	të	Këshillit	Mbikëqyrës	gjatë	vitit	2018	
ishin dhe: (i) miratimi i politikës së mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave 
dhe të shlyerjes; (ii) miratimi i politikave kontabël sipas Standardeve 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar; dhe (iii) miratimi i Strategjisë 
Afatmesme	 të	Zhvillimit	 të	Bankës	së	Shqipërisë	për	periudhën	2019-
2021. Strategjia ruajti të pandryshuar misionin, vizionin dhe vlerat e 
Bankës së Shqipërisë, por rifreskoi listën e detyrave për përmbushjen 
e	 tyre.	Paralelisht	me	 to,	Këshilli	Mbikëqyrës	ka	mbajtur	në	monitorim	
qeverisjen e institucionit dhe ka punuar për përmirësimin e saj.

Në përfundim, gjej me vend të theksoj se Banka e Shqipërisë ka 
përmbushur detyrat e angazhimet edhe në fushat e tjera të aktivitetit të 
saj, të cilat prekin direkt apo indirekt jetën ekonomike dhe financiare të 
vendit. Më konkretisht, progres është shënuar në:

•	 mbështetjen	 e	 proceseve	 të	 integrimit	 evropian,	 si	 nëpërmjet	
kontributit specifik në kapitujt përkatës, ashtu dhe nëpërmjet 
dialogut të vazhdueshëm me partnerët evropianë;

•	 administrimin	e	qarkullimit	të	monedhës	kombëtare	dhe	përshtatjen	
e strukturës së saj me nevojat e ekonomisë;

•	 administrimin	 e	 rezervës	 valutore,	 në	 përputhje	 me	 objektivat	 e	
mbajtjes së rezervës dhe në prani të një ambienti të huaj financiar 
sfidues;

•	 përmirësimin	e	kërkimit	shkencor,	në	mbështetje	të	një	vendimmarrjeje	
sa më të informuar dhe sa më eficiente;

•	 përmirësimin	sasior	e	cilësor	të	statistikave	financiare,	në	përputhje	
me standardet më të mira të fushës;

•	 vijimin	 e	 edukimit	 financiar	 të	 publikut,	 nëpërmjet	 rritjes	 së	 rolit	
të Muzeut të Bankës së Shqipërisë dhe vijimit të programeve të 
shënjestruara edukative;

•	 rritjes	së	transparencës	institucionale,	nëpërmjet	zgjerimit	të	gamës	
së informacionit të publikuar dhe në interes të përmirësimit të 
besueshmërisë dhe reputacionit të institucionit.
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I nderuar zoti Kryetar,

Të nderuar zonja dhe zotërinj deputetë,

Perspektivat e zhvillimit të vendit mbeten pozitive, por sfidat që kemi 
përpara	nuk	mungojnë.	Adresimi	i	tyre	kërkon	vëmendjen	dhe	angazhimin	
e të gjithë politikëbërësve dhe agjencive rregullatore në vend.

Në veçanti, në opinionin e Bankës 
së Shqipërisë, garantimi i rritjes së 
qëndrueshme dhe afatgjatë kërkon ruajtjen 
e fokusit mbi politika monetare dhe fiskale të 
orientuara drejt stabilitetit, duke përdorur në 
mënyrë të zgjuar dhe eficiente, hapësirat e 
disponueshme për stimulimin e ekonomisë, 
pa cenuar qëndrueshmërinë e financave 
publike dhe atë të sektorit financiar. Paralelisht 
me to, politikat zhvillimore të vendit duhet të 
kujdesen për uljen e rreziqeve, si dhe për 
zbutjen e dobësive strukturore të ekonomisë.

Në afatin e gjatë, përshpejtimi i mëtejshëm i 
ritmit të rritjes ekonomike dhe shpërndarja sa më e drejtë e fryteve të saj 
në kategori të ndryshme ekonomike e sociale, do të kërkojë vazhdimin 
dhe përshpejtimin e axhendës së reformave strukturore.

Në çdo rast, 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 dhe angazhimeve tona institucionale.

Ju faleminderit për vëmendjen!

“Në opinionin e Bankës së 
Shqipërisë, garantimi i rritjes 
së qëndrueshme dhe afatgjatë 
kërkon ruajtjen e fokusit mbi 
politika monetare dhe fiskale 
të orientuara drejt stabilitetit, 
duke përdorur në mënyrë të 

zgjuar dhe eficiente hapësirat 
e disponueshme për stimulimin 

e ekonomisë, pa cenuar 
qëndrueshmërinë e financave 
publike dhe atë të sektorit 

financiar.”
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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, 6 shkurt 2019

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 28 mars 2019

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 8 maj 2019

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 6 qershor 2019

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 3 korrik 2019

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 7 gusht 2019

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 2 tetor 2019

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 6 nëntor 2019

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 18 dhjetor 2019
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË 
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË 

INTERESIT NË NIVELIN 1.0%
-6 shkurt 2019-

Të nderuar përfaqësues të medias,

Sot,	në	mbledhjen	e	datës	6	shkurt	2019,	Këshilli	Mbikëqyrës	i	Bankës	
së	Shqipërisë	mori	në	shqyrtim	dhe	miratoi	Raportin	Tremujor	të	Politikës	
Monetare.

Informacioni i ri ekonomik dhe monetar i marrë në analizë, sugjeron se 
ekonomia	shqiptare	vijon	të	ndjekë	një	trend	pozitiv	zhvillimi.	Kërkesa	
agregate ka vijuar të rritet në gjysmën e dytë të vitit të shkuar, duke sjellë 
rritjen e prodhimit, zgjerimin e punësimit dhe përmirësimin e ekuilibrave 
kryesorë ekonomikë dhe financiarë të vendit.

Politika jonë monetare ka vijuar të japë një kontribut pozitiv, nëpërmjet 
gjenerimit të një ambienti financiar me norma të ulëta interesi, si dhe 
nëpërmjet frenimit të presioneve mbiçmuese mbi kursin e këmbimit.

Banka e Shqipërisë vlerëson se informacioni i ri ka qenë përgjithësisht 
në përputhje me pritjet tona.

Inflacioni shënoi një rënie të lehtë në tremujorin e fundit të vitit 2018. 
Norma mesatare e tij zbriti në 1.8% gjatë tremujorit të katërt, kundrejt 
vlerës	2.2%	 të	 shënuar	 në	 tremujorin	 paraardhës.	 Kjo	 rënie	 pasqyroi	
goditje të përkohshme të ofertës dhe përcjellje më të plotë në inflacion 
të	efektit	frenues	që	vjen	nga	mbiçmimi	i	kursit	të	këmbimit.	Ky	efekt	do	të	
vijojë të jetë i pranishëm edhe gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2019, 
por ai pritet të shuhet në periudhën pasuese.

•	Ekonomia	shqiptare	vijon	të	ndjekë	një	trend	pozitiv	zhvillimi
•	Politika	monetare	stimuluese	e	Bankës	së	Shqipërisë	ka	vijuar	të	kontribuojë	në	rritjen	e				
   ekonomisë dhe forcimin e presioneve inflacioniste
•	Parashikimet	për	zhvillimet	e	ardhshme	ekonomike	mbeten	pozitive
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Gra�k 8. In�acioni total dhe objektivi për in�acionin

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Banka e Shqipërisë vlerëson se presionet e brendshme inflacioniste, 
afatmesme dhe afatgjata, janë drejt forcimit, sikundër ilustrohet nga 
treguesi i inflacionit bazë. Me gjithë luhatjet, ky tregues shfaq një 
tendencë	 graduale	 konvergimi	 drejt	 ekuilibrit.	 Kjo	 ecuri	 diktohet	 nga	
përmirësimi i mëtejshëm i pozicionit ciklik të vendit, i pasqyruar si në 
tendencën rënëse të normës së papunësisë, ashtu dhe në përmirësimin e 
shkallës së shfrytëzimit të kapaciteteve.

Sipas	të	dhënave	të	INSTAT-it,	ekonomia	shqiptare	u	rrit	me	4.45%,	gjatë	
tremujorit	të	tretë	të	vitit	të	shkuar.	Kjo	rritje	është	ushqyer	nga	zgjerimi	
i mëtejshëm i konsumit privat, investimeve dhe eksporteve, si dhe nga 
rritja	vjetore	e	prodhimit	 të	energjisë	elektrike.	Ajo	është	pasqyruar	në	
zgjerimin e aktivitetit në sektorët e industrisë, shërbimeve dhe ndërtimit. 
Të	dhënat	e	disponuara	sugjerojnë	se	ekonomia	ka	vijuar	të	rritet	edhe	
në tremujorin e katërt, ndonëse me një ritëm më të ngadaltë se ai i 
tremujorëve	 paraardhës.	 Analizat	 tona	 sugjerojnë	 se	 ky	 ngadalësim	
pasqyron një kontribut më të ulët të prodhimit të energjisë elektrike dhe 
pritet të jetë i përkohshëm.

Projeksionet tona afatmesme nuk kanë pësuar ndryshime të ndjeshme. 
Trendet	aktuale	të	zhvillimit	ekonomik	dhe	faktorët	ekonomikë	e	financiarë	
mbështetës të tyre, sugjerojnë se si ekonomia dhe presionet inflacioniste 
do të vijnë në rritje gjatë periudhës në vijim.
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Gra�k 9. 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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Ndonëse paqartësitë dhe rreziqet mbeten të pranishme, ambienti i huaj 
shfaqet	përgjithësisht	i	favorshëm	për	rritjen	ekonomike	në	vend.	Kërkesa	
në rritje e ekonomisë botërore vijon të favorizojë rritjen e eksporteve 
shqiptare dhe kostot e financimit mbeten relativisht të ulëta.

Paralelisht me të, miksi i politikave të brendshme mbetet stimulues.

Si pasojë e kursit stimulues të politikës monetare, normat e interesit të 
depozitave, kredive dhe letrave me vlerë të qeverisë, mbeten në nivele të 
ulëta historike. Po ashtu, situata e likuiditetit në tregjet financiare ka ardhur 
në	përmirësim	dhe	primet	e	rrezikut	kanë	ardhur	në	rënie.	Kursi	i	këmbimit	
u shfaq i qëndrueshëm gjatë muajit janar, në sajë të një balancimi më të 
mirë të kërkesës dhe ofertës për valutë, si dhe të reagimit të Bankës së 
Shqipërisë. Së fundmi, sektori bankar vijon të karakterizohet nga nivele 
të mira likuiditeti, kapitali dhe përfitueshmërie, ndërkohë që bilancet e tij 
vijojnë të përmirësohen. Në veçanti, raporti i kredisë me probleme zbriti 
në 11.1% në fund të vitit 2018, duke ilustruar trendin e qëndrueshëm të 
progresit të bërë në këtë drejtim.

Në përgjigje të tyre, kredia për sektorin privat ka shfaqur shenja rigjallërimi, 
ndonëse stoku i raportuar në rënie i saj vijon të pasqyrojë efektin e pastrimit 
të	bilanceve	nga	kreditë	me	probleme	dhe	atë	të	kursit	të	këmbimit.	Duke	
përjashtuar këto dy efekte, kredia për sektorin privat shënoi një rritje vjetore 
prej	5.9%,	në	fund	të	vitit	2018.	Rritja	e	kredisë	vijon	të	jetë	më	e	shpejtë	në	
segmentin e kredisë në lekë dhe në atë të kredisë për konsum. Ndërkohë, 
kredia për biznese shfaqi një rritje të shpejtë në muajin dhjetor, pavarësisht 
politikave më konservatore të kreditimit të aplikuara nga bankat në këtë 
segment.
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Politika	fiskale	ka	vijuar	të	ndjekë	një	kurs	konsolidues.	Të	dhënat	fiskale	
sugjerojnë se deficiti buxhetor zbriti në 1.6% të PBB-së në fund të vitit 
2018, duke qenë 0.4 pikë përqindjeje më i ulët se niveli i planifikuar. Në 
përputhje me të, edhe stimuli direkt fiskal në ekonomi ka qenë më i ulët se 
niveli i pritur. Nga ana tjetër, ulja e huamarrjes totale të sektorit publik, si 
dhe mbështetja në tregun e huaj për financimin e një pjese të madhe të 
saj gjatë vitit të shkuar, kanë rritur hapësirat për kreditimin e sektorit privat.

Në përputhje me këto trende, Banka e Shqipërisë vlerëson se ekonomia 
shqiptare do të vijojë të rritet gjatë tre viteve të ardhshme. Zgjerimi i kërkesës 
agregate do të sjellë rritje të mëtejshme të punësimit, duke krijuar premisa 
për rritje të pagave dhe të inflacionit të gjeneruar në vend. Paralelisht 
me të, frenimi i mbiçmimit të kursit të këmbimit do të reduktojë presionet 
dezinflacioniste të ardhura prej tij. Në përputhje me këtë skenar zhvillimesh, 
inflacioni pritet të kthehet në objektiv në gjysmën e dytë të vitit 2020.

Paralelisht	me	zhvillimet	pozitive	të	pritura	sipas	skenarit	bazë,	Këshilli	
Mbikëqyrës konstaton se balanca e rreziqeve vijon të mbetet e shmangur 
në kahun e poshtëm. Në veçanti, ambienti i jashtëm, ecuria e kursit të 
këmbimit dhe ritmi i rritjes së kreditimit, mund të shmangin inflacionin në 
kahun e poshtëm të pritjeve tona.

Duke	gjykuar	mbi	 këta	 faktorë,	Këshilli	Mbikëqyrës	 konstaton	 se	 kursi	
aktual stimulues 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	

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

Politika monetare do të vijojë të mbetet stimuluese edhe gjatë horizontit 
afatmesëm, ndonëse intensiteti i stimulit do të përshtatet me shpejtësinë 
dhe qëndrueshmërinë e përmirësimit të aktivitetit ekonomik.

Së	 fundi,	 Këshilli	 Mbikëqyrës	 gjen	 me	 vend	 të	 përsërisë	 thirrjen	 për	
vijimin e reformave strukturore, si instrumenti më i mirë për nxitjen e rritjes 
së qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit.

“Politika monetare do të vijojë të mbetet stimuluese edhe gjatë horizontit afatmesëm, 
ndonëse intensiteti i stimulit do të përshtatet me shpejtësinë dhe qëndrueshmërinë e 

përmirësimit të aktivitetit ekonomik.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË 
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË 

INTERESIT NË NIVELIN 1.0%
-28 mars 2019-

Të nderuar përfaqësues të medias,

Sot,	në	mbledhjen	e	datës	28	mars	2019,	Këshilli	Mbikëqyrës	i	Bankës	
së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e ndërmjetëm të 
Politikës Monetare.

Të	 dhënat	 e	 reja	 të	 përftuara	 gjatë	 dy	 muajve	 të	 fundit	 kanë	 qenë	
përgjithësisht në linjë me parashikimet tona. Po ashtu, pritjet tona për të 
ardhmen nuk kanë pësuar ndryshime të ndjeshme, ndonëse rreziqet në 
mjedisin e brendshëm dhe të huaj janë shtuar.

Në	 këto	 rrethana,	 Këshilli	 Mbikëqyrës	 vlerësoi	 se	 qëndrimi	 aktual	 i	
politikës monetare është i përshtatshëm për përmbushjen e objektivave të 
Bankës së Shqipërisë. Stimuli monetar, i transmetuar nëpërmjet normave 
të ulëta të interesit dhe komunikimit të kahut të ardhshëm të politikës 
monetare, mbetet i nevojshëm për nxitjen e rritjes ekonomike dhe për 
kthimin e inflacionit në objektiv.

Ambienti	i	huaj	paraqet	një	ngadalësim	të	ritmeve	të	rritjes	dhe	reduktim	
të nivelit aktual e të pritur të inflacionit, si në kontekstin evropian dhe në 
atë global. Në përgjigje të tyre, bankat qendrore kryesore kanë riparë 
qëndrimin e politikës monetare, drejt lehtësimit të mëtejshëm ose drejt 
shtyrjes në kohë të normalizimit të saj. Nga ana tjetër, tregjet e huaja 
financiare shfaqen relativisht të qeta.

Në përputhje me pritjet tona, inflacioni në vend pësoi rënie gjatë dy 
muajve të parë të vitit 2019. Inflacioni mesatar i kësaj periudhe shënoi 
vlerën 1.8%, duke pasqyruar përcjelljen më të plotë të efektit frenues 

•		Qëndrimi	aktual	i	politikës	monetare	është	i	përshtatshëm	për	përmbushjen	e	objektivave	të	
    Bankës së Shqipërisë
•		Presionet	e	brendshme	inflacioniste	paraqiten	ende	të	pamjaftueshme	për	kthimin	e	inflacionit	
    në objektiv
•		Efekti	frenues	i	forcimit	të	kursit	të	këmbimit	në	inflacion,	do	të	kulmojë	gjatë	gjysmës	së	
    parë të vitit 2019 dhe do të shuhet gradualisht gjatë tremujorëve në vazhdim
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të forcimit të kursit të këmbimit. Sipas vlerësimeve tona, ky efekt do të 
kulmojë gjatë gjysmës së parë të vitit 2019 dhe do të shuhet gradualisht 
gjatë tremujorëve në vazhdim.

Paralelisht me këtë efekt, presionet e brendshme inflacioniste paraqiten 
ende të pamjaftueshme për kthimin e inflacionit në objektiv. Ndonëse 
zgjerimi i vazhduar i kërkesës agregate ka sjellë rritje të punësimit dhe 
të pagave, kostot e prodhimit dhe normat e fitimit nuk janë ende të 
mjaftueshme për të përmbushur objektivin tonë të inflacionit.

Sipas të dhënave të tërthorta të disponuara, ritmi i rritjes ekonomike duket 
të jetë ngadalësuar disi gjatë dy tremujorëve të fundit. Në një masë të 
madhe, ky ngadalësim pasqyron ecurinë e prodhimit të energjisë elektrike 
dhe, si i tillë, nuk vlerësohet se do të ndikojë trendet afatmesme të rritjes.

Nga ana tjetër, faktorët përcaktues afatmesëm e afatgjatë të kërkesës 
agregate dhe të rritjes ekonomike, duken më të qëndrueshëm. Po sipas 
të dhënave të tërthorta të disponuara, konsumi dhe investimet private kanë 
vijuar të shënojnë rritje në këtë periudhë, duke pasqyruar përmirësimin e të 
ardhurave të disponueshme dhe të bilanceve financiare, rritjen e shkallës së 
shfrytëzimit të kapaciteteve, dhe kushtet e favorshme të financimit. Eksportet 
shqiptare të mallrave kanë shënuar rritje në tremujorin e katërt të vitit të 
shkuar	dhe	ngadalësim	në	dy	muajt	e	parë	të	vitit	2019.	Ky	ngadalësim	
pasqyroi efektin bazë të eksportit të lartë të energjisë elektrike gjatë së njëjtës 
periudhë të vitit të shkuar, si dhe koniunkturën jo të favorshme ndërkombëtare 
për disa kategori të eksporteve tona. Së fundi, politika fiskale ka ruajtur 
qëndrimin e saj konsolidues, edhe gjatë dy muajve të parë të vitit 2019.

Gra�k 10. Norma bazë e interesit (majtas) dhe ecuria ditore e kursit të këmbimit eur/lek (djathtas)

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.
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Stimuli monetar dhe konsolidimi fiskal kanë krijuar një ambient të 
favorshëm financiar për nxitjen e kërkesës.

Në përgjigje të tyre, normat e interesit dhe kostot e financimit të sektorit 
publik e privat shfaqen pranë minimumeve të tyre historike. Po ashtu, kursi 
i këmbimit shfaqet relativisht i qëndrueshëm, duke pasqyruar balancimin 
më të mirë të kërkesës dhe ofertës për valutë.

Zgjerimi i aktivitetit ekonomik është mbështetur nga – dhe pasqyruar në 
–	trendin	gradual	rritës	 të	kredisë	për	sektorin	privat.	Duke	përjashtuar	
efektin kontabël të kursit të këmbimit, si dhe atë të nxjerrjes së kredive 
të humbura jashtë bilanceve, kredia për sektorin privat shënoi një rritje 
vjetore	prej	 rreth	6%	gjatë	dy	muajve	 të	parë	 të	vitit	2019.	Kjo	rritje,	
ndonëse ende e moderuar, përbën një sinjal pozitiv për gjallërimin e 
kërkesës dhe përmirësimin e ofertës për kredi.

Gra�k 11. Portofoli i kredisë* sipas monedhës dhe agjentëve ekonomikë (ndryshim vjetor në %)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
*Të dhënat e kredisë janë rregulluar për kreditë e nxjerra jashtë bilancit dhe kursin e këmbimit.
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Konsolidimi	në	proces	i	sektorit	bankar,	si	dhe	përmirësimi	i	vazhdueshëm	
i bilanceve të tij, krijojnë parakushte për një përmirësim më të shpejtë të 
ofertës	dhe	të	ritmit	të	kreditimit	në	vend.	Trendi	i	vazhdueshëm	rënës	i	
raportit të kredive me probleme tregon se rreziku i kreditit në vend është 
reduktuar ndjeshëm. Banka e Shqipërisë gjykon se këto premisa pozitive 
duhet të pasqyrohen më me konsekuencë në politikat dhe standardet e 
kreditimit të sektorit bankar.

Duke	gjykuar	mbi	trendet	aktuale	të	zhvillimit,	si	dhe	faktorët	përcaktues	
të tyre, Banka e Shqipërisë vlerëson se kërkesa agregate do të vijë 
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në rritje gjatë horizontit afatmesëm. Rritja e konsumit, investimeve dhe 
eksporteve, do të mundësojë zgjerimin e mëtejshëm të punësimit, rritjen 
e pagave dhe të normave të fitimit, si dhe forcimin gradual të presioneve 
të brendshme inflacioniste. Paralelisht edhe me shuarjen e plotë të efektit 
frenues të kursit të këmbimit, këto zhvillime do të mundësojnë kthimin e 
inflacionit në objektiv brenda vitit 2020.

Këshilli	 Mbikëqyrës	 vlerësoi	 se	 ruajtja	 e	 kahut	 stimulues	 të	 politikës	
monetare është një parakusht i rëndësishëm i plotësimit të këtij 
parashikimi. 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	

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

Paralelisht	me	rikonfirmimin	e	skenarit	bazë	të	pritjeve,	Këshilli	Mbikëqyrës	
vlerëson se rreziqet e kahut të poshtëm janë forcuar gjatë vitit 2019. 
Përkeqësimi i ambientit të huaj, situata e tensionuar politike në vend, si 
dhe përputhshmëria në kohë e ritmit të përmirësimit të ofertës me atë të 
kërkesës për kredi, janë faktorë të cilët mund t’i zhvendosin zhvillimet 
ekonomike poshtë pritjeve të skenarit bazë.

Politika monetare do të vijojë të mbetet stimuluese edhe gjatë horizontit 
afatmesëm, por intensiteti i stimulit do të përshtatet me shpejtësinë dhe 
qëndrueshmërinë e përmirësimit të aktivitetit ekonomik. Në veçanti, 
Këshilli	Mbikëqyrës	vlerëson	se	materializimi	i	faktorëve	të	rrezikut,	mund	
të kërkojë shtyrjen në kohë të normalizimit të politikës monetare.

“Politika monetare do të vijojë të mbetet stimuluese edhe gjatë horizontit afatmesëm, 
por intensiteti i stimulit do të përshtatet me shpejtësinë dhe qëndrueshmërinë e 

përmirësimit të aktivitetit ekonomik.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË 
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË 

INTERESIT NË NIVELIN 1.0%
-8 maj 2019-

Të nderuar përfaqësues të medias,

Sot,	në	mbledhjen	e	datës	8	maj	2019,	Këshilli	Mbikëqyrës	i	Bankës	
së	Shqipërisë	mori	në	shqyrtim	dhe	miratoi	Raportin	Tremujor	të	Politikës	
Monetare.

Informacioni i ri i marrë në analizë në këtë Raport ka qenë përgjithësisht 
në	linjë	me	pritjet	tona.	Ky	informacion	sugjeron	se	ekonomia	shqiptare	
vijon të ndjekë një trajektore pozitive rritjeje, e cila ka mundësuar 
shfrytëzimin më të plotë të kapaciteteve prodhuese dhe ka mbështetur 
rritjen e presioneve të brendshme inflacioniste. Po ashtu, ky informacion 
konfirmoi pritjet tona për reduktimin e ritmeve të rritjes ekonomike në 
tremujorin e katërt të vitit 2018 dhe të inflacionit në muajt e parë të vitit 
2019.

Gra�k 12. In�acioni total dhe objektivi për in�acionin (majtas); kontributet e grupeve “ushqimore” e 
“joushqimore” te norma e in�acionit, në pikë përqindje (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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•		Ekonomia	shqiptare	vijon	të	ndjekë	një	trajektore	pozitive	rritjeje
•		Të	dhënat	e	reja	konfirmuan	pritjet	tona	për	reduktimin	e	ritmeve	të	rritjes	ekonomike	dhe	të	
    niveleve të inflacionit
•		Parashikimet	për	të	ardhmen	mbeten	pozitive,	por	përkeqësimi	i	mjedisit	të	jashtëm	ka	shtyrë	
    në kohë kthimin e ekonomisë në ekuilibër dhe të inflacionit në objektiv



- 44 -

KAPITULLI II - Konferenca për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare

Ngadalësimi inflacionit i detyrohet kryesisht veprimit të faktorëve të 
ofertës, por ai rezultoi disi më i fortë se pritjet.

Parashikimet	 tona	 për	 të	 ardhmen	 mbeten	 pozitive.	 Ato	 projektojnë	
rritjen e mëtejshme të aktivitetit ekonomik dhe forcimin e presioneve të 
brendshme inflacioniste. Megjithatë përkeqësimi i mjedisit të jashtëm ka 
shtyrë në kohë vlerësimin tonë për kthimin e ekonomisë në ekuilibër dhe 
të inflacionit në objektiv.

Këto	zhvillime	konfirmojnë	përshtatshmërinë	e	qëndrimit	aktual	të	politikës	
monetare, si dhe theksojnë nevojën për vazhdimin e politikës monetare 
akomoduese në horizontin afatmesëm.

Në vijim do të paraqes më në detaje konkluzionet e raportit dhe arsyet 
për këtë vendimmarrje.

Inflacioni regjistroi një normë mesatare vjetore prej 1.6% në tremujorin e 
parë të vitit, duke u reduktuar nga vlera e shënuar në tremujorin paraardhës. 
Rritja që pësuan çmimet e qirave dhe ujit, një vit më parë, u shua në fillim të 
këtij	viti,	duke	sjellë	uljen	e	kontributit	të	këtyre	grupeve	në	inflacion.	Krahas	
këtij efekti, rritja e çmimeve të shërbimeve u ngadalësua dhe inflacioni i 
çmimeve bujqësore shënoi një reduktim të fortë në muajin mars.

Në këndvështrimin makroekonomik, ngadalësimi i inflacionit pasqyroi 
përcjelljen më të plotë të mbiçmimit të kursit të këmbimit, ngadalësimin 
e inflacionit në vendet partnere, si dhe efektin e goditjeve të ofertës në 
çmimet bujqësore. Nga ana tjetër, rritja ekonomike ka sjellë forcimin 
e presioneve të brendshme inflacioniste, ndërkohë që presionet nga 
ambienti i huaj paraqiten në rënie.

Sipas	të	dhënave	të	INSTAT-it,	aktiviteti	ekonomik	u	zgjerua	me	3.1%	në	
tremujorin e katërt të vitit 2018, duke shënuar ngadalësim në krahasim 
me tremujorët paraardhës. Rritja ekonomike e vitit 2018 shënoi vlerën 
4.1%.	Ajo	ka	gjetur	mbështetje	në	kërkesën	e	sektorit	privat,	e	cila	përfitoi	
nga rritja e punësimit, përmirësimi i besimit dhe kushtet e favorshme të 
financimit. Nga ana tjetër, politika fiskale ka vijuar të ndjekë një kurs 
konsolidues, të shprehur në vlera pozitive të balancës buxhetore, duke 
dhënë një kontribut të ulët në rritjen e ekonomisë.

Zgjerimi i kërkesës agregate ka sjellë reduktimin e kapaciteteve të 
pashfrytëzuara	në	ekonomi.	Po	sipas	INSTAT-it,	punësimi	ka	ardhur	në	
rritje dhe norma e papunësisë qëndron në nivele të ulëta historike. Po 
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ashtu, të dhënat e marra nga vrojtimi i bizneseve sugjerojnë për një 
intensitet më të lartë përdorimi të kapaciteteve prodhuese. Në përgjigje 
të këtyre zhvillimeve, paga mesatare në ekonomi ka ardhur në rritje, 
ndonëse ritmi i rritjes vijon të jetë ende i ulët. Paralelisht me të, ecuria 
e inflacionit bazë dëshmon se konvergjenca graduale e ekonomisë 
drejt potencialit nuk është shoqëruar ende me presione inflacioniste të 
mjaftueshme për kthimin e inflacionit në objektiv.

Politika jonë monetare ka mundësuar krijimin e kushteve të favorshme të 
financimit.	Tregjet	e	brendshme	financiare	operojnë	të	qeta,	me	norma	
të ulëta interesi, prime të ulëta rreziku dhe një tendencë stabilizimi të 
kursit të këmbimit.

Gra�k 13. Interesi i kredisë së re 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Në përgjigje të tyre, ritmet e rritjes së kredisë janë përmirësuar. I rregulluar 
për kursin e këmbimit dhe kreditë e nxjerra nga bilanci, portofoli i kredisë 
për sektorin privat shënoi një rritje vjetore prej 6% në tremujorin e parë 
të	vitit.	Kjo	ecuri	vazhdon	të	mbështetet	nga	zgjerimi	i	kredisë	në	lekë,	e	
cila zë rreth 48% të kredisë në total. Paralelisht me të, zhvillimet e muajve 
të fundit tregojnë një ecuri më të balancuar të portofolit të kredisë, me 
kontribut në rritje si nga individët, ashtu dhe nga bizneset.

Në vlerësimin tonë, konsolidimi në proces i sektorit bankar, reduktimi 
i vazhdueshëm i rrezikut të kredisë dhe rritja e pritur e kërkesës për të, 
krijojnë premisa për rritje të qëndrueshme të kredisë në të ardhmen. 
Megjithatë, materializimi i këtij projeksioni kërkon një përqasje më 
aktive të bankave ndaj kredidhënies.
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Duke	 gjykuar	 mbi	 tendencat	 aktuale	 të	 zhvillimit	 dhe	 balancën	 e	
faktorëve mbështetës, Banka e Shqipërisë vlerëson se perspektiva 
ekonomike afatmesme është pozitive. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik 
do të mundësojë rritjen e mëtejshme të punësimit, shfrytëzimin më të 
plotë të kapaciteteve prodhuese dhe rritjen më të shpejtë të pagave 
dhe	të	kostove	të	prodhimit.	Këto	zhvillime	do	të	mundësojnë	kthimin	e	
inflacionit në objektiv në fillim të vitit 2021.

Në raport me parashikimet e kaluara, kthimi i ekonomisë në ekuilibër 
dhe	i	inflacionit	në	objektiv	janë	shtyrë	lehtë	në	kohë.	Ky	rishikim	është	
ndikuar më së shumti nga parashikimet më pesimiste për ekonominë e 
huaj. Po ashtu, ai reflekton nevojën për absorbimin e plotë të goditjeve 
të ofertës në inflacion dhe shuarjen e plotë të efekteve frenuese që vijnë 
nga kursi i këmbimit.

Rreziqet	e	kahut	të	poshtëm	mbizotërojnë	horizontin	e	parashikimit.	Ato	
lidhen më së shumti me pasiguritë në ambientin e jashtëm, kohëzgjatjen 
dhe impaktin e forcimit të kursit të këmbimit në inflacion, qëndrueshmërinë 
e rikuperimit të kredisë bankare dhe, së fundi, me situatën e tensionuar 
politike në vend.

Nisur	 nga	 këto	 konsiderata,	 Këshilli	 Mbikëqyrës	 vlerëson	 se	 politika	
monetare do të vijojë të mbetet stimuluese edhe gjatë horizontit 
afatmesëm. Në këtë mbledhje, ai vendosi:

•	 të	mbajë	të	pandryshuar	normën	bazë	të	interesit	në	nivelin	aktual	
prej 1.00%; dhe,

•	 të	mbajë	 të	pandryshuara	normat	e	 interesit	 të	depozitës	dhe	 të	
kredisë njëditore, përkatësisht në nivelet 0.1% dhe 1.9%.

Gjithashtu, duke gjykuar mbi skenarin bazë dhe balancën e rreziqeve, 
Këshilli	Mbikëqyrës	vlerëson	se	normalizimi	i	politikës	monetare	do	të	jetë	
mjaft i kujdesshëm. Në çdo rast, intensiteti i stimulit do të përshtatet me 
shpejtësinë dhe qëndrueshmërinë e përmirësimit të aktivitetit ekonomik, 
ndërkohë që Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme të reagojë ndaj 
goditjeve të mundshme.

“Intensiteti i stimulit do të përshtatet me shpejtësinë dhe qëndrueshmërinë e 
përmirësimit të aktivitetit ekonomik, ndërkohë që Banka e Shqipërisë mbetet e 

gatshme të reagojë ndaj goditjeve të mundshme.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË 
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË 

INTERESIT NË NIVELIN 1.0%
-3 korrik 2019-

Të nderuar përfaqësues të medias,

Sot,	në	mbledhjen	e	datës	3	korrik	2019,	Këshilli	Mbikëqyrës	i	Bankës	
së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e Ndërmjetëm të 
Politikës Monetare.

Informacioni i ri i marrë në analizë ka qenë në kahun e poshtëm të pritjeve 
tona. Ekonomia shqiptare ka vijuar të rritet gjatë dy tremujorëve të parë, 
por me ritme më të ngadalta krahasuar me vitin e kaluar. Inflacioni vijon 
të mbetet nën objektiv, kryesisht si pasojë e efektit frenues që vazhdon 
të japë forcimi i shpejtë i kursit të këmbimit gjatë vitit të shkuar. Nga ana 
tjetër, kushtet monetare paraqiten stimuluese dhe aktiviteti kreditues ka 
shfaqur shenja rikuperimi. Parashikimet tona për të ardhmen nuk kanë 
pësuar ndryshime të ndjeshme, ndonëse rreziqet e kahut të poshtëm 
janë rritur.

Në	këto	rrethana,	Këshilli	Mbikëqyrës	gjykoi	se	qëndrimi	aktual	stimulues	
i politikës monetare mbetet i përshtatshëm për të garantuar kthimin e 
inflacionit në objektiv, brenda një horizonti kohor afatmesëm.

Në vijim do të trajtoj më në detaje mesazhet kryesore të shtjelluara më 
sipër.

Në përputhje me pritjet tona, inflacioni ndoqi një trajektore rritëse në 
muajt	prill	dhe	maj,	duke	shënuar	përkatësisht	vlerat	1.4%	dhe	1.5%.	
Ecuria e inflacionit gjatë muajve të fundit ka pasqyruar kryesisht luhatjet 
e çmimeve të ushqimeve dhe të naftës.

•		Parashikimet	tona	për	të	ardhmen	nuk	kanë	pësuar	ndryshime	të	ndjeshme,	ndonëse	rreziqet	
    e kahut të poshtëm janë rritur
•		Kushtet	e	favorshme	të	kreditimit	janë	përkthyer	në	rritje	të	qëndrueshme	të	kredisë	për		
    sektorin privat
•		Inflacioni	parashikohet	të	kthehet	në	objektiv	në	gjysmën	e	parë	të	vitit	2021



- 48 -

KAPITULLI II - Konferenca për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare

Në këndvështrimin makroekonomik, niveli nën objektiv i inflacionit 
vazhdon të pasqyrojë rritjen ende të ngadaltë të pagave dhe të kostove 
të prodhimit në ekonomi, inflacionin e ulët në partnerët tanë tregtarë, 
dhe efektin prapaveprues të forcimit të kursit të këmbimit gjatë vitit 2018. 
Duke	u	bazuar	në	trendet	e	vëzhguara,	Këshilli	Mbikëqyrës	gjykon	se	
presionet e brendshme dhe ato të importuara inflacioniste do të kthehen 
gradualisht në linjë me objektivin tonë të inflacionit gjatë dy viteve të 
ardhshme.

Sipas të dhënave të Instat-it, aktiviteti ekonomik në vend u rrit me 2.2% 
në tremujorin e parë të vitit. Ngadalësimi i ritmit të rritjes erdhi kryesisht 
si	pasojë	e	tkurrjes	së	prodhimit	dhe	eksportit	të	energjisë	elektrike.	Të	
dhënat e tërthorta të disponuara sugjerojnë se ekonomia shqiptare ka 
pasur një ecuri të ngjashme dhe në tremujorin e dytë. Në terma të 
kërkesës agregate, rritja ekonomike vijon të mbështetet nga konsumi 
dhe investimet, ndërkohë që deficiti i shkëmbimeve tregtare me jashtë 
është zgjeruar dhe politika fiskale vijon të ruajë një kah konsolidues. Në 
tërësi, rritja ekonomike e vitit 2019 pritet të jetë më e ngadaltë se ajo e 
një viti më parë, duke pasqyruar goditjen e ofertës që vjen nga rënia e 
prodhimit të energjisë elektrike.

Gra�k 14. Produkti i brendshëm bruto nga ana e prodhimit

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. *Të dhënat janë gjysmëpërfundimtare. **Një vlerësim i parë.
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Pavarësisht ngadalësimit të ritmit të rritjes, punësimi dhe pagat kanë 
ardhur në rritje në tremujorin e parë. Sipas të dhënave të Instat-it, norma 
e papunësisë zbriti në nivelin 12.1%, ndërsa paga mesatare shënoi 
një	 rritje	 vjetore	prej	4.9%.	Kjo	 ecuri	 krijon	premisa	për	 një	 rritje	më	
të shpejtë të inflacionit të gjeneruar në vend, duke ndihmuar kthimin e 
inflacionit në objektiv.
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Gra�k 15. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, shkalla e punësimit dhe shkalla e papunësisë në 
ekonomi

Burimi: INSTAT.
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Politika monetare lehtësuese është harmonizuar me konsolidimin fiskal 
dhe ka krijuar një ambient financiar të karakterizuar nga norma të ulëta 
interesi, likuiditet i bollshëm dhe prime rreziku në rënie. Stimuli monetar 
ka reduktuar kostot e financimit të sektorit privat, ka mbështetur rritjen e 
kreditimit, të konsumit dhe të investimeve, si dhe ka krijuar premisa për 
një	ecuri	të	qetë	të	kursit	të	këmbimit.	Ky	i	fundit,	ka	ndjekur	një	trend	të	
lehtë mbiçmues gjatë tremujorit të dytë, duke qenë në linjë me sjelljen e 
tij sezonale. Megjithatë, të dhënat e tregtisë së jashtme dhe funksionimi 
i qetë i tregut valutor sugjerojnë se kohëzgjatja dhe intensiteti i forcimit 
të kursit të këmbimit do të mbeten të kufizuar. Për rrjedhojë, dhe efekti 
frenues i tij në inflacion do të vijë drejt reduktimit.

Kushtet	e	favorshme	të	kreditimit	janë	përkthyer	në	rritje	të	qëndrueshme	
të kredisë për sektorin privat. E rregulluar për kreditë e nxjerra jashtë 
bilancit dhe kursin e këmbimit, kredia për sektorin privat ka shënuar një 
rritje vjetore prej rreth 6.7% në muajt prill e maj. Zgjerimi i portofolit të 
kredisë ka qenë më i balancuar, si në drejtim të strukturës së monedhave 
ashtu dhe në drejtim të destinacionit të saj, duke regjistruar zgjerim të 
portofolit si në kredinë për individë dhe në atë për biznese. Ndonëse 
e moderuar, rritja e kredisë për biznese është një sinjal pozitiv për 
përmirësimin e kërkesës dhe ofertës për kredi. Rikthimi i treguesit të 
kredisë me probleme në trend rënës, sikundër ilustrohet nga ulja e tij në 
nivelin 11.37% gjatë muajit maj, jep sinjale inkurajuese për përmirësimin 
e mëtejshëm të ambientit të kreditit dhe të bilanceve të sektorit bankar.

Duke	gjykuar	mbi	trendet	aktuale	të	zhvillimit,	si	dhe	faktorët	përcaktues	
të tyre, Banka e Shqipërisë vlerëson se kërkesa agregate do të vijë 
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në rritje gjatë horizontit afatmesëm. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik do 
të mundësojë shfrytëzimin e plotë të kapaciteteve prodhuese dhe pritet 
të gjenerojë rritje të punësimit e rritje më të shpejtë të pagave dhe 
të kostove të prodhimit. Inflacioni parashikohet të kthehet në objektiv 
gjysmën e parë të vitit 2021.

Rreziqet e kahut të poshtëm mbeten mbizotëruese dhe janë forcuar më 
tej.	Ato	lidhen	me	ambientin	e	jashtëm,	me	ecurinë	e	kursit	të	këmbimit	
dhe ndikimin e tij në inflacion, me aftësinë që oferta për kredi do të ketë 
për t’iu përgjigjur përmirësimit të pritur të kërkesës, dhe së fundmi me 
situatën politike në vend. Zgjatja e mosmarrëveshjeve politike në vend 
do të reflektohet në klimën e biznesit dhe mund të godasë aktivitetin 
ekonomik.

Nisur	 nga	 këto	 konsiderata,	 Këshilli	 Mbikëqyrës	 vlerëson	 se	 politika	
monetare do të vijojë të mbetet stimuluese edhe gjatë horizontit 
afatmesëm. Në këtë mbledhje, ai vendosi:

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

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

Politika monetare do të vijojë të mbetet stimuluese gjatë horizontit 
afatmesëm. Intensiteti i stimulit monetar do të përshtatet me shpejtësinë 
dhe qëndrueshmërinë e përmirësimit të aktivitetit ekonomik. Banka e 
Shqipërisë mbetet e gatshme të reagojë ndaj goditjeve të mundshme, 
me qëllim sigurimin e arritjes së objektivit të inflacionit.

“Politika monetare do të vijojë të mbetet stimuluese gjatë horizontit afatmesëm. 
Intensiteti i stimulit monetar do të përshtatet me shpejtësinë dhe qëndrueshmërinë e 

përmirësimit të aktivitetit ekonomik.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË 
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË 

INTERESIT NË NIVELIN 1.0%
-7 gusht 2019-

Të nderuar përfaqësues të medias,

Sot,	në	mbledhjen	e	datës	7	gusht	2019,	Këshilli	Mbikëqyrës	i	Bankës	
së	Shqipërisë	mori	në	shqyrtim	dhe	miratoi	Raportin	Tremujor	të	Politikës	
Monetare.

Informacioni i ri i marrë në analizë tregon një ngadalësim të rritjes 
ekonomike në gjysmën e parë të vitit dhe një rënie të normës mesatare 
të	inflacionit	në	tremujorin	e	dytë.	Kahu	i	këtyre	zhvillimeve	ishte	i	pritur	
nga Banka e Shqipërisë, por ngadalësimi i ritmit të rritjes rezultoi më i 
lartë se pritjet tona.

Analiza	e	informacionit	të	disponuar	sugjeron	se	kjo	dinamikë	pasqyron,	
në masën më të madhe, goditje oferte, efekti i të cilave pritet të jetë 
afatshkurtër. Banka e Shqipërisë vijon të presë përmirësim të ritmit të rritjes 
në afatin e mesëm, përmirësim i cili do të ndihmojë kthimin e ekonomisë 
në ekuilibër dhe të inflacionit në objektiv brenda këtij horizonti kohor.

Këshilli	Mbikëqyrës	gjykon	se	qëndrimi	aktual	i	politikës	monetare	është	
i përshtatshëm për të garantuar përmbushjen e objektivit tonë.

Megjithatë, rritja e pasigurive në ambientin e brendshëm e të jashtëm 
ekonomik dhe shtimi e forcimi i rreziqeve të kahut të poshtëm, mund të 
bëjnë të nevojshëm një lehtësim të mëtejshëm të qëndrimit të politikës 
monetare në të ardhmen.

•		Informacioni	i	ri	tregon	një	ngadalësim	të	rritjes	ekonomike	dhe	një	rënie	të	normës	mesatare	
    të inflacionit
•		Kjo	dinamikë	pasqyron,	në	masën	më	të	madhe,	goditje	oferte,	efekti	i	të	cilave	pritet	të	jetë	
    afatshkurtër
•		Banka	e	Shqipërisë	vijon	të	presë	përmirësim	të	ritmit	të	rritjes	në	afatin	e	mesëm
•		Rritja	e	pasigurive	në	ambientin	e	brendshëm	e	të	jashtëm	ekonomik	dhe	shtimi	i	rreziqeve	
    të kahut të poshtëm mund të bëjnë të nevojshëm një lehtësim të mëtejshëm të qëndrimit 
    të politikës monetare
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Në vijim do të paraqes më në detaje konkluzionet e raportit dhe arsyet 
për këtë vendimmarrje.

Inflacioni shfaqi tendenca të lehta rënieje në tremujorin e dytë. Norma 
mesatare e tij rezultoi 1.4%, kundrejt nivelit 1.6% të regjistruar në 
tremujorin paraardhës. Në këndvështrimin e kompozimit të shportës, 
rënia e inflacionit pasqyroi rënien e inflacionit të ushqimeve, një fenomen 
ky i pranishëm dhe në partnerët e huaj tregtarë. Në këndvështrimin 
e faktorëve makroekonomikë, rënia e inflacionit pasqyroi rënien e 
inflacionit të artikujve të importit.

Gra�k 16. In�acioni total dhe objektivi (majtas); in�acioni në vendet e rajonit dhe në BE (djathtas)

Burimi: INSTAT, baza e të dhënave Tradings Economics dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. www.tradingseconomics.com 
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Në një horizont më afatgjatë kohor, vlerat e ulëta dhe nën objektiv të 
inflacionit pasqyrojnë nivelin ende të pamjaftueshëm të presioneve të 
brendshme inflacioniste - të diktuar nga shfrytëzimi ende jo i plotë i 
kapaciteteve prodhuese - dhe presionet e ulëta që vijnë nga inflacioni i 
importuar, të diktuara në një masë të madhe nga kursi ende i mbiçmuar 
i këmbimit.

Banka e Shqipërisë gjykon se efekti frenues i këtyre faktorëve do të vijë 
gradualisht drejt shuarjes gjatë dy viteve të ardhshme.

Sipas	të	dhënave	të	INSTAT-it,	ekonomia	shqiptare	u	rrit	me	2.2%	gjatë	
tremujorit	 të	parë.	Kjo	ecuri	pasqyron	një	ngadalësim	 të	ndjeshëm	 të	
ritmit të rritjes, si në krahasim me tremujorin paraardhës ashtu dhe në 
krahasim me të njëjtin tremujor të një viti më parë.
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Analiza	e	të	dhënave	të	disponuara	sugjeron	se	ngadalësimi	i	ritmit	të	
rritjes ka ardhur kryesisht si pasojë e rënies së prodhimit të energjisë 
elektrike,	në	përgjigje	të	kushteve	jo	të	favorshme	klimaterike.	Ky	faktor	
ngadalësues pati një efekt negativ prej 1.6 pikësh përqindjeje në 
rritjen ekonomike të tremujorit të parë. Ndonëse jo në këtë intensitet, 
ndikimi i këtij faktori pritet të jetë i pranishëm edhe në pjesën e mbetur 
të vitit.

Nga ana tjetër, komponentët kryesorë të kërkesës agregate – konsumi 
dhe investimet private – kanë vijuar të rriten, balanca e shkëmbimeve 
tregtare me jashtë është përkeqësuar, po ashtu si pasojë e rënies së 
prodhimit të energjisë elektrike, ndërsa politika fiskale ka pasur një 
natyrë konsoliduese në tremujorin e parë dhe lehtësuese në tremujorin 
e dytë.

Zgjerimi i kërkesës agregate ka vijuar të mundësojë rritje të punësimit, 
rënie të normës së papunësisë dhe rritje të vazhdueshme pagash, gjatë 
viteve	të	fundit.	Ky	trend	ishte	i	pranishëm	dhe	në	tremujorin	e	parë	të	
vitit aktual.

Ndonëse nuk janë favorizuar nga klima e tensionuar politike, konsumi 
dhe investimet private janë zgjeruar në përgjigje të rritjes së të ardhurave 
të disponueshme, të nevojës për zgjerimin e kapaciteteve prodhuese, si 
dhe të kushteve të favorshme të financimit.

Politika monetare stimuluese ka krijuar një ambient financiar të 
karakterizuar nga norma të ulëta interesi dhe prime të reduktuara rreziku, 
duke nxitur rritjen e kreditimit, të konsumit dhe të investimeve.

Normat e interesit të kredisë vijuan të mbeten pranë niveleve më të 
ulëta historike dhe në tremujorin e dytë, duke mundësuar përmirësimin e 
mëtejshëm	të	aktivitetit	kreditues.	Ky	përmirësim	vihet	re	si	në	përshpejtimin	
në 6.8% të ritmit të rritjes së kredisë, ashtu dhe në zgjerimin e bazës 
së kësaj rritjeje. Reduktimi i vazhduar i kredive me probleme, procesi i 
konsolidimit të sektorit bankar, si dhe trendi rritës i kërkesës, kanë krijuar 
premisa për një kreditim gjithnjë e më të lartë në të ardhmen.
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Gra�k 17. Ecuria e kredive me probleme

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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Kursi	i	këmbimit	ka	shfaqur	tendenca	të	lehta	mbiçmuese	gjatë	muajve	
të verës, në gjykimin tonë, si pasojë e rritjes sezonale të prurjeve të 
valutës. Megjithatë, norma e mbiçmimit vjetor të tij ka ardhur drejt rënies 
dhe efekti frenues që ai prodhon në ekonomi dhe inflacion po vjen drejt 
reduktimit.

Banka e Shqipërisë vlerëson se rritja ekonomike do të vijojë të mbetet në 
territor pozitiv në afatin e mesëm. Rënia e prodhimit të energjisë elektrike 
do të sjellë një ngadalësim të përkohshëm të rritjes gjatë vitit 2019. 
Më tej, kushtet e favorshme të financimit dhe bilancet e përmirësuara të 
agjentëve privatë, pritet të sjellin zgjerimin e kërkesës së brendshme dhe 
shfrytëzimin më të plotë të kapaciteteve prodhuese.

Duke	i	projektuar	këto	trende	në	të	ardhmen,	Banka	e	Shqipërisë	pret	
që ekonomia shqiptare të kthehet në ekuilibër gjatë vitit të ardhshëm, 
duke krijuar premisa për rritje më të shpejtë të pagave dhe të kostove 
të brendshme të prodhimit. Së bashku me stabilizimin e pritur të kursit 
nominal të këmbimit, ato do të ndihmojnë në kthimin e inflacionit në 
objektiv në gjysmën e dytë të vitit 2021.

Në veçanti, Banka e Shqipërisë konstaton se luhatjet e prodhimit të 
energjisë kanë krijuar luhatje të shtuara në ritmin e rritjes ekonomike 
gjatë tre viteve të fundit. Megjithatë, ato nuk kanë pasur efekte në trendin 
afatmesëm e afatgjatë të saj apo në kostot e prodhimit. Për rrjedhojë, 
ato nuk ndikojnë vlerësimin tonë mbi pozicionin ciklik të vendit dhe nuk 
duhet të jenë subjekt i reagimit të politikës monetare.
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Duke	gjykuar	mbi	këto	parashikime	dhe	konsiderata,	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	aktual	
prej 1.00%; dhe,

•	 të	mbajë	 të	pandryshuara	normat	e	 interesit	 të	depozitës	dhe	 të	
kredisë njëditore, përkatësisht në nivelet 0.1% dhe 1.9%.

Këshilli	Mbikëqyrës	vlerësoi	se	përmbushja	e	parashikimeve	të	skenarit	
bazë do të kërkojë ruajtjen e kahut stimulues të politikës monetare edhe 
në	 afatin	 e	 mesëm.	 Ky	 skenar	 parashikon	 se	 normalizimi	 i	 politikës	
monetare do të jetë mjaft gradual dhe – në çdo rast – fillimi i tij nuk do 
të jetë më i hershëm se tremujori i dytë i vitit 2020.

Nga	ana	tjetër,	Këshilli	Mbikëqyrës	konstatoi	se	pasiguritë	e	shtuara	në	
ekonomi kanë shtyrë momentin kohor të kthimit të pritur të inflacionit në 
objektiv.	Po	ashtu,	Këshilli	Mbikëqyrës	konstatoi	se	 rreziqet	e	kahut	 të	
poshtëm janë shtuar në numër dhe janë rritur në probabilitet.

Këto	 rreziqe	 burojnë	 si	 nga	 ambienti	 i	 jashtëm,	 ku	 ekonomia	 e	
Eurozonës po shfaqet në ngadalësim të vazhdueshëm, ashtu dhe nga 
ai i brendshëm, ku tensioni politik vazhdon të induktojë pasiguri dhe ku 
goditje të papritura në kursin e këmbimit mund ta shmangin atë më tej 
nga ekuilibri.

Përkeqësimi i skenarit tonë bazë apo materializimi i goditjeve të rrezikut, 
mund të kërkojë një rishikim në kahun lehtësues të qëndrimit të politikës 
monetare.

Së	fundi,	Këshilli	Mbikëqyrës	gjen	me	vend	të	përsërisë	thirrjen	e	tij	për	
vijimin e reformave strukturore, të cilat kanë qenë dhe mbeten instrumenti 
kryesor i përshpejtimit të ritmit të rritjes dhe integrimit në Bashkimin 
Evropian.

“Përmbushja e parashikimeve të skenarit bazë do të kërkojë ruajtjen e kahut stimulues 
të politikës monetare edhe në afatin e mesëm. Ky skenar parashikon se normalizimi i 

politikës monetare do të jetë mjaft gradual dhe – në çdo rast – fillimi i tij nuk do të jetë 
më i hershëm se tremujori i dytë i vitit 2020.”
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ANËTARËT E KËSHILLIT MBIKËQYRËS 
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË 
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË 

INTERESIT NË NIVELIN 1.0%
-2 tetor 2019-

Të nderuar përfaqësues të medias,

Në	 mbledhjen	 e	 datës	 2	 tetor	 2019,	 Këshilli	 Mbikëqyrës	 i	 Bankës	
së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e Ndërmjetëm të 
Politikës Monetare.

Këshilli	Mbikëqyrës	konstatoi	se	informacioni	i	ri	ekonomik	dhe	financiar	
ka qenë përgjithësisht në linjë me pritjet. Inflacioni shënoi një rritje të lehtë 
në muajt korrik e gusht, norma e rritjes ekonomike vijoi të pasqyrojë efektin 
e goditjeve afatshkurtra, ndërsa kushtet financiare mbeten stimuluese.

Këshilli	Mbikëqyrës	vlerësoi	se,	pavarësisht	goditjeve	të	ofertës,	trendi	i	
zhvillimit	të	ekonomisë	shqiptare	mbetet	pozitiv.	Kjo	ecuri	ilustrohet	nga	
shfrytëzimi më i plotë i kapaciteteve prodhuese, nga rritja e punësimit 
dhe pagave, si dhe nga përshpejtimi i kreditimit.

Bazuar	 mbi	 sa	 më	 sipër,	 Këshilli	 Mbikëqyrës	 rikonfirmoi	 pritjet	 mbi	
ecurinë pozitive të ekonomisë në të ardhmen, por konstatoi se rreziqet e 
kahut të poshtëm janë shtuar.

Në	këto	rrethana,	Këshilli	vlerësoi	se	qëndrimi	aktual	i	politikës	monetare	
është i përshtatshëm.

Inflacioni	shënoi	një	vlerë	mesatare	prej	1.5%	në	muajt	korrik	–	gusht,	
kundrejt	 vlerës	 mesatare	 prej	 1.4%	 të	 tremujorit	 të	 dytë.	 Luhatjet	 e	
inflacionit gjatë muajve të fundit kanë pasqyruar luhatjet e çmimit të 
ushqimeve, ndërkohë që inflacioni i artikujve të tjerë të shportës ka qenë 
përgjithësisht i stabilizuar ose me një tendencë të lehtë rritëse. Në terma 
makroekonomikë, ecuria e inflacionit ka pasqyruar forcimin e presioneve 
të brendshme inflacioniste, ndërkohë që inflacioni i importuar ka ardhur 

•	 Inflacioni	shënoi	një	rritje	të	lehtë	në	muajt	korrik	e	gusht,	norma	e	rritjes	ekonomike	vijoi	
të pasqyrojë efektin e goditjeve afatshkurtra, ndërsa kushtet financiare mbeten stimuluese

•	 Pavarësisht goditjeve të ofertës, trendi i zhvillimit të ekonomisë shqiptare mbetet pozitiv
•	 Në përgjigje të stimulit tonë monetar, tregjet financiare dhe kushtet monetare mbeten 

akomoduese për nxitjen e kërkesës agregate dhe për kthimin e inflacionit në objektiv



- 58 -

KAPITULLI II - Konferenca për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare

në	rënie.	Ky	i	fundit	është	ndikuar	nga	tendenca	rënëse	e	inflacionit	dhe	
e çmimeve të lëndëve të para në tregjet botërore.

Sipas	të	dhënave	të	INSTAT-it,	prodhimi	i	brendshëm	bruto	u	rrit	me	2.3%	
gjatë	tremujorit	të	dytë.	(Paralelisht	me	të,	INSTAT-i	ka	rishikuar	për	lart	
normën e rritjes për tremujorin e parë, duke e rivlerësuar atë në 2.4%).

Gra�k 18. Produkti i brendshëm bruto nga ana e prodhimit

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. *Të dhënat janë gjysmë-përfundimtare. **Një vlerësim i parë.
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Nga këndvështrimi i prodhimit, rritja ekonomike në tremujorin e dytë 
është diktuar nga zgjerimi i aktivitetit në sektorët e shërbimeve dhe të 
bujqësisë, ndërkohë që sektori i industrisë dhe ai i ndërtimit kanë shfaqur 
rënie. Nga këndvështrimi i kërkesës agregate, rritja e aktivitetit ekonomik 
ka pasqyruar zgjerimin e konsumit, ndërkohë që investimet dhe bilanci i 
shkëmbimeve tregtare me jashtë kanë pasur efekt negativ.

Të	dhënat	paraprake	të	disponuara	për	tremujorin	e	tretë	sugjerojnë	një	
ecuri të ngjashme me tremujorin paraardhës.

Ngadalësimi i ritmit të rritjes në gjysmën e parë të vitit pasqyron kryesisht 
reduktimin e prodhimit të energjisë elektrike dhe pjesërisht efektin e 
përfundimit të projekteve të mëdha energjetike. Sa më sipër, Banka e 
Shqipërisë pret që këto goditje oferte të mbeten kalimtare. Efekti i tyre 
do të jetë i dukshëm në normën e rritjes së vitit 2019, por ai nuk ndikon 
vlerësimin tonë mbi gjendjen ciklike të ekonomisë dhe pritjet tona mbi 
trendet afatmesme të zhvillimit të vendit.

Në këtë kontekst, rritja e punësimit në tremujorin e dytë, paralelisht me 
rënien	në	11.5%	të	normës	së	papunësisë	dhe	me	rritjen	me	4.5%	të	
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pagës mesatare, sugjerojnë se zgjerimi i kërkesës agregate është i 
mjaftueshëm për të siguruar shfrytëzim në rritje të kapaciteteve prodhuese.

Gra�k 19. Tregues të pagës mesatare në ekonomi 

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Ky	trend	pozitiv	zhvillimesh	pasqyron	dhe	efektin	e	politikës	tonë	monetare	
stimuluese. Në përgjigje të stimulit monetar, tregjet financiare dhe kushtet 
monetare mbeten akomoduese për nxitjen e kërkesës agregate dhe për 
kthimin e inflacionit në objektiv.

Tregjet	financiare	vijojnë	të	karakterizohen	nga	norma	të	ulëta	interesi,	
situatë e mirë likuiditeti, qëndrueshmëri në rritje e kursit të këmbimit dhe 
një trend rritës kreditimi.

Në veçanti, kredia për sektorin privat ka vijuar të përshpejtojë ritmin e 
rritjes, duke shënuar një normë mesatare rritjeje prej 7.4% në dy muajt e 
parë të tremujorit të tretë.

Rritja e kredisë vijon të shfaqë një bazë të gjerë, duke pasqyruar si 
përshpejtimin e kreditimit në segmentin e bizneseve dhe individëve, 
ashtu dhe zgjerimin e kredisë në segmentin e lekut dhe të valutës.

Trendi	pozitiv	i	kreditimit	ka	përfituar	nga	rritja	e	kërkesës	dhe	e	ofertës	
për kredi. Përmirësimi i ofertës dëshmon rrezikun në rënie të kreditimit 
në vend, sikundër ilustrohet nga rënia në 11% e nivelit të kredive me 
probleme në muajin gusht, si dhe efektin pozitiv të ristrukturimit të sektorit 
bankar, nëpërmjet hyrjes së aktorëve të rinj në treg. Në reflektim të 
informacionit të mësipërm, përditësimi i parashikimeve tona të rritjes 
ekonomike dhe të inflacionit nuk solli ndryshime të ndjeshme nga raundi 
paraardhës.
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Në skenarin tonë bazë, Banka e Shqipërisë pret një rritje të vazhdueshme 
të	ekonomisë	gjatë	horizontit	afatmesëm.	Tejkalimi	i	efektit	të	goditjeve	të	
ofertës pritet të shoqërohet me një përshpejtim të ritmeve të rritjes gjatë 
dy viteve në vijim. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik do të ushqehet nga 
kushtet e favorshme financiare dhe nga zgjerimi i mëtejshëm i kreditimit, 
si dhe do të mbështetet nga bilancet e shëndetshme financiare të sektorit 
privat dhe nga përmirësimi i besimit.

Bazuar në projeksionet tona, Banka e Shqipërisë pret kthimin e 
qëndrueshëm të inflacionit në objektiv në gjysmën e dytë të vitit 2021.

Duke	 gjykuar	 mbi	 këto	 parashikime,	 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	aktual	

prej 1.00%; dhe,
•	 të	mbajë	 të	pandryshuara	normat	e	 interesit	 të	depozitës	dhe	 të	

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

Këshilli	Mbikëqyrës	vlerësoi	se	përmbushja	e	parashikimeve	të	skenarit	
bazë do të kërkojë ruajtjen e kahut stimulues të politikës monetare 
përgjatë	gjithë	horizontit	afatmesëm.	Ky	skenar	parashikon	se	normalizimi	
i politikës monetare do të jetë mjaft gradual dhe – në çdo rast – fillimi i tij 
nuk do të jetë më i hershëm se tremujori i dytë i vitit 2020.

Nga	ana	tjetër,	Këshilli	Mbikëqyrës	vijon	të	konstatojë	se	rreziqet	e	kahut	
të	poshtëm	janë	forcuar	më	tej.	Këto	rreziqe	burojnë	si	nga	ambienti	i	
jashtëm, ku ekonomia e Eurozonës shfaqet në ngadalësim, ashtu dhe 
nga ai i brendshëm, ku tensioni politik vazhdon të induktojë pasiguri.

Nisur	 nga	 sa	më	 sipër,	Këshilli	Mbikëqyrës	 thekson	 se	materializimi	 i	
goditjeve të rrezikut mund të kërkojë një rishikim në kahun lehtësues të 
qëndrimit të politikës monetare.

Banka e Shqipërisë bën thirrje për vijimin dhe përshpejtimin e reformave 
strukturore, si instrumenti kryesor i rritjes së produktivitetit, zgjerimit 
të potencialit ekonomik, rritjes së rezistencës ndaj goditjeve, dhe 
konvergimit me standardet e Bashkimit Evropian.

“Përmbushja e parashikimeve të skenarit bazë do të kërkojë ruajtjen e kahut stimulues të 
politikës monetare edhe në afatin e mesëm. Ky skenar parashikon se normalizimi i politikës 

monetare do të jetë mjaft gradual dhe – në çdo rast – fillimi i tij nuk do të jetë më i hershëm se 
tremujori i dytë i vitit 2020.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË 
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË 

INTERESIT NË NIVELIN 1.0%
-6 nëntor 2019-

Të nderuar përfaqësues të medias,

Sot,	në	mbledhjen	e	datës	6	nëntor	2019,	Këshilli	Mbikëqyrës	i	Bankës	
së	Shqipërisë	mori	në	shqyrtim	dhe	miratoi	Raportin	Tremujor	të	Politikës	
Monetare.

Informacioni i ri i marrë në analizë ka qenë përgjithësisht në linjë me 
pritjet tona. Rritja ekonomike vijoi të jetë e ngadaltë në tremujorin e 
dytë, në linjë me ecurinë e vënë re gjatë tremujorit paraardhës, ndërsa 
inflacioni mbeti në nivele të ulëta dhe poshtë objektivit në tremujorin e 
tretë.

Në	opinionin	e	Këshillit,	kjo	ecuri	është	diktuar	më	së	shumti	nga	goditje	
të përkohshme të ofertës. Si e tillë, ajo nuk ndryshon në mënyrë të 
ndjeshme pritjet tona për ecurinë e ekonomisë në afatin e mesëm.

Parashikimet tona, në skenarin e tyre bazë, sugjerojnë se ritmi i rritjes 
ekonomike do të vijë në përmirësim gjatë dy viteve të ardhshme, duke 
mundësuar kthimin e inflacionit në objektiv brenda këtij horizonti kohor. 
Në këto rrethana, qëndrimi aktual stimulues i politikës sonë monetare 
vlerësohet të jetë i përshtatshëm.

Megjithatë,	 Këshilli	Mbikëqyrës	 vëren	 se	 rreziqet	 e	 kahut	 të	 poshtëm	
janë forcuar dhe se materializimi i tyre mund të diktojë një lehtësim të 
mëtejshëm të politikës monetare.

Në vijim do të paraqes më në detaje konkluzionet e raportit dhe arsyet 
e vendimmarrjes.

•	 Informacioni	i	ri	i	marrë	në	analizë	ka	qenë	përgjithësisht	në	linjë	me	pritjet	tona
•	 Ritmi i rritjes ekonomike pritet të vijë në përmirësim gjatë dy viteve të ardhshme, duke 

mundësuar kthimin e inflacionit në objektiv brenda këtij horizonti kohor
•	 Këshilli Mbikëqyrës vëren se rreziqet e kahut të poshtëm janë forcuar
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Inflacioni mesatar i tremujorit të tretë rezultoi në vlerën 1.4%, nivel ky 
i	 njëjtë	 me	 atë	 të	 regjistruar	 në	 tremujorin	 paraardhës.	 Kontributi	 në	
rënie i inflacionit të mallrave të konsumit joushqimor dhe i shërbimeve të 
strehimit u kompensua nga inflacioni më i lartë i artikujve të kategorisë 
së shërbimeve dhe i mallrave të konsumit afatgjatë.

Gra�k 20. Kontributet sipas kategorive ushqimore dhe joushqimore në in�acionin vjetor total

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Në planin makroekonomik, ecuria e çmimeve ka pasqyruar forcimin e 
presioneve të brendshme inflacioniste dhe rënien e inflacionit në vendet 
partnere.	 Duke	 parë	 nga	 e	 ardhmja,	 Banka	 e	 Shqipërisë	 gjykon	 se	
rritja e pagave dhe e kostove të prodhimit, si dhe stabilizimi i kursit të 
këmbimit, do të krijojnë premisa për kthimin gradual të inflacionit në 
objektiv.

Sipas	 të	dhënave	 të	 INSTAT-it,	ekonomia	shqiptare	u	 rrit	me	2.3%	në	
tremujorin e dytë të vitit. Rritja ekonomike është mbështetur nga zgjerimi 
i konsumit publik dhe privat, ndërkohë që eksportet neto dhe investimet 
kanë shënuar rënie.

Ashtu	si	dhe	në	tremujorin	e	parë,	ngadalësimi	i	ritmit	të	rritjes	pasqyron	
rënien e prodhimit dhe të eksportit të energjisë elektrike, efektet tranzitore 
të mbylljes së lojërave të fatit dhe hyrjen në fazën përfundimtare të 
punimeve	në	një	projekt	madhor	energjetik.	Këto	efekte	do	 të	 jenë	 të	
pranishme edhe në gjysmën e dytë të vitit. Për rrjedhojë, ritmi i rritjes 
ekonomike në këtë periudhë pritet të jetë i krahasueshëm me atë të 
gjysmës së parë, por të vijë në përshpejtim dy vitet në vazhdim.
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Zgjerimi i vëllimit të aktivitetit ekonomik ka pasqyruar kostot e ulëta të 
financimit të konsumit dhe investimeve, bilancet e përmirësuara të agjentëve 
ekonomikë,	si	dhe	rritjen	e	të	ardhurave	nga	aktiviteti	i	turizmit.	Kombinimi	i	
stimulit monetar, konsolidimit fiskal dhe forcimit të shëndetit të sektorit bankar, 
ka prodhuar një ambient makroekonomik të favorshëm për rritje.

Në veçanti, ambienti i brendshëm financiar paraqitet stimulues, në 
përgjigje të politikës monetare të ndjekur nga Banka e Shqipërisë. Ecuria 
e kursit të këmbimit shfaqet relativisht e stabilizuar: raporti i këmbimit të 
lekut me euron është më afër ekuilibrit, ndërsa luhatjet e tij duket se 
janë diktuar nga faktorë sezonalë. Primet e rrezikut në tregjet financiare 
janë të ulëta, ndërsa gjendja e likuiditetit është e kënaqshme. Normat e 
interesit të kredive, depozitave dhe të letrave me vlerë të qeverisë janë 
pranë niveleve minimale, duke nxitur rritjen e kredisë dhe duke inkurajuar 
rritjen e konsumit dhe të investimeve.

Kredia	 për	 sektorin	 privat	 shënoi	 një	 rritje	 mesatare	 prej	 7.5%	 në	
tremujorin e tretë. Përshpejtimi i ritmit të rritjes i dedikohet si zgjerimit 
të	 kërkesës,	ashtu	dhe	përmirësimit	 të	ofertës	 së	kredisë	bankare.	Kjo	
e fundit, pasqyron jo vetëm përmirësimin e vazhdueshëm të ambientit 
të kreditit dhe të bilancit të sektorit bankar sikundër tregohet nga rënia 
në nivelin 10.6% e raportit të kredive me probleme – por edhe rritjen 
e konkurrencës në sistem, me përfundimin e procesit të konsolidimit 
të sektorit bankar. Nga pikëpamja e kompozimit, përshpejtimi i ritmit 
të rritjes së kredisë ka pasur një bazë të gjerë, në terma të strukturës 
valutore,	të	përfituesve,	si	dhe	të	destinacionit	të	saj.	Ky	është	një	sinjal	
tjetër inkurajues për zgjerimin e kredisë në të ardhmen.
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Gra�k 21. Kredia për sektorin privat 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Politika fiskale vijon të ruajë kahun e saj konsolidues, por intensiteti i 
konsolidimit	fiskal	është	ulur.	Ky	zhvillim	pasqyron	rritjen	më	të	shpejtë	të	
shpenzimeve në raport me të ardhurat publike, ndonëse deficiti buxhetor 
vijon të mbetet në nivele të ulëta. Banka e Shqipërisë vijon të theksojë 
rëndësinë e forcimit të shëndetit të financave publike, nëpërmjet ruajtjes 
së fokusit në kontrollin e deficitit buxhetor dhe nëpërmjet reformave të 
mëtejshme për përmirësimin e administrimit të financave publike.

Zgjerimi i mëtejshëm i kërkesës agregate ka mundësuar rritjen e 
vazhdueshme	 të	punësimit	dhe	 rënien	e	normës	së	papunësisë.	Kjo	e	
fundit	shënoi	vlerën	11.5%	në	tremujorin	e	dytë,	duke	regjistruar	nivelet	
minimale historike të këtij treguesi. Rritja e kërkesës për punë ka krijuar 
premisa për rritjen e pagave dhe të kostove të prodhimit. Sipas të 
dhënave	të	INSTAT-it,	niveli	i	pagës	mesatare	në	ekonomi	u	rrit	me	4.5%	
në tremujorin e dytë, duke vijuar trendin pozitiv të nisur prej vitit 2017.

Banka e Shqipërisë gjykon se ekonomia shqiptare do të vijojë të 
qëndrojë në një trend pozitiv rritjeje gjatë horizontit afatmesëm, duke 
siguruar një shfrytëzim gjithnjë e më të plotë të kapaciteteve prodhuese.

Projeksionet e skenarit tonë bazë sugjerojnë se ekonomia shqiptare do 
të kthehet në ekuilibër gjatë vitit të ardhshëm, duke krijuar premisa për 
rritje më të shpejtë të pagave dhe të kostove të prodhimit. Së bashku me 
stabilizimin e pritur të kursit nominal të këmbimit, ato do të ndihmojnë në 
kthimin e inflacionit në objektiv në gjysmën e dytë të vitit 2021.

Duke	 gjykuar	 mbi	 këto	 parashikime,	 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	aktual	
prej 1.00%; dhe,

•	 të	mbajë	 të	pandryshuara	normat	e	 interesit	 të	depozitës	dhe	 të	
kredisë njëditore, përkatësisht në nivelet 0.1% dhe 1.9%.

Këshilli	Mbikëqyrës	vlerësoi	se	përmbushja	e	parashikimeve	të	skenarit	
bazë do të kërkojë ruajtjen e kahut stimulues të politikës monetare edhe 
në	 afatin	 e	 mesëm.	 Ky	 skenar	 parashikon	 se	 normalizimi	 i	 politikës	
monetare do të jetë mjaft gradual dhe – në çdo rast – fillimi i tij nuk do 
të jetë më i hershëm se tremujori i dytë i vitit 2020.
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Nga	 ana	 tjetër,	 Këshilli	 Mbikëqyrës	 konstaton	 se	 rreziqet	 e	 kahut	 të	
poshtëm	mbeten	 të	 pranishme.	 Këto	 rreziqe	 burojnë	 si	 nga	 ambienti	
i jashtëm, ku ekonomia e Eurozonës po shfaqet në ngadalësim të 
vazhdueshëm, ashtu dhe nga ai i brendshëm, ku tensioni politik vazhdon 
të induktojë pasiguri dhe ku goditje të papritura në kursin e këmbimit 
mund	ta	shmangin	atë	më	tej	nga	ekuilibri.	Këshilli	Mbikëqyrës	vlerëson	
se materializimi i këtyre goditjeve mund të kërkojë një rishikim në kahun 
lehtësues të qëndrimit të politikës monetare.

Së fundi, në dritën e zhvillimeve të fundit në procesin e integrimit të 
vendit	 në	 Bashkimin	 Evropian,	 Këshilli	 Mbikëqyrës	 gjen	 me	 vend	 të	
theksojë nevojën e ruajtjes së ankorave aktuale të politikave ekonomike 
dhe të vijimit e përshpejtimit të mëtejshëm të reformave strukturore.

“Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se materializimi i këtyre goditjeve mund të kërkojë një 
rishikim në kahun lehtësues të qëndrimit të politikës monetare.”
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BANKA E SHQIPËRISË MBAN TË 
PANDRYSHUAR NORMËN BAZË TË 

INTERESIT NË NIVELIN 1.0%
-18 dhjetor 2019-

Të nderuar përfaqësues të medias,

Më lejoni ta filloj disi më ndryshe këtë komunikim, duke shprehur, në radhë 
të	parë	dhe	në	emër	 të	Këshillit	Mbikëqyrës	 të	Bankës	së	Shqipërisë,	
keqardhjen më të thellë për të gjithë ata që humbën të afërmit dhe për 
ata që pësuan dëme fizike dhe materiale nga tërmeti i datës 26 nëntor. 
Fatkeqësi kombëtare të këtyre përmasave kërkojnë kurajë, solidaritet dhe 
punë të përbashkët, për adresimin e pasojave dhe për rimëkëmbjen e 
plotë të bizneseve, familjeve dhe komuniteteve të prekura.

Të nderuar përfaqësues të medias,

Sot,	në	mbledhjen	e	datës	18	dhjetor	2019,	Këshilli	Mbikëqyrës	i	Bankës	
së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e Ndërmjetëm të 
politikës monetare.

Informacioni i disponueshëm nuk dikton nevojën për ndryshim të qëndrimit 
të	 politikës	 monetare.	 Këshilli	 Mbikëqyrës	 vlerësoi	 se	 përmbushja	 e	
objektivit të stabilitetit të çmimeve dhe mbështetja e rritjes ekonomike e 
bëjnë të nevojshme ndjekjen e një politike monetare stimuluese.

Megjithatë,	 Këshilli	Mbikëqyrës	 vëren	 se	 vlerësimi	 i	 plotë	 i	 pasojave	
ekonomike	të	tërmetit	kërkon	ende	kohë.	Ky	vlerësim	do	t’i	hapë	rrugë	
rishikimit të parashikimeve tona afatmesme dhe gjykimit mbi politikën 
monetare që do të ndjekim në të ardhmen.

Të	dhënat	e	disponuara	tregojnë	se	inflacioni	i	tremujorit	të	katërt	ka	qëndruar	
në	 nivele	pothuajse	 të	 njëjta	me	ato	 të	 tremujorit	 paraardhës.	 Luhatjet	 e	

•	 Fatkeqësi kombëtare të këtyre përmasave (si tërmeti i 26 nëntorit 2019) kërkojnë 
kurajë, solidaritet dhe punë të përbashkët, për adresimin e pasojave dhe për rimëkëmbjen 
e plotë të bizneseve, familjeve dhe komuniteteve të prekura

•	 Këshilli Mbikëqyrës vëren se vlerësimi i plotë i pasojave ekonomike të tërmetit kërkon 
ende kohë

•	 Në planin makroekonomik, ecuria e çmimeve vijon të reflektojë presionet e ulëta 
inflacioniste që vijnë nga ekonomia e huaj edhe ajo vendase
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inflacionit janë diktuar në masën më të madhe nga luhatjet e çmimeve të 
ushqimeve, të cilat vijojnë të japin dhe kontributin kryesor në inflacion.

Në planin makroekonomik, ecuria e çmimeve vijon të reflektojë presionet 
e ulëta inflacioniste që vijnë nga ekonomia e huaj edhe ajo vendase. 
Rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare është e ngadaltë, ndërsa 
përcjellja e saj në tregun vendas është frenuar dhe më tej nga forcimi i 
kursit të këmbimit gjatë vitit 2018. Po ashtu, rritja e kërkesës agregate, 
e punësimit dhe e pagave në Shqipëri, nuk është përkthyer ende në 
presione inflacioniste të mjaftueshme për kthimin e inflacionit në objektiv.

Të	 dhënat	 e	 tërthorta	 të	 disponuara	 sugjerojnë	 se	 rritja	 ekonomike	 e	
tremujorit të tretë ka qenë në nivele të përafërta me atë të tremujorit 
paraardhës. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik duket se është mbështetur nga 
rritja e konsumit dhe investimeve private dhe, në veçanti, nga zgjerimi i 
të ardhurave të turizmit.

Ecuria e ekonomisë është pasqyruar dhe në të dhënat e tregut të punës 
për tremujorin e tretë, të cilat tregojnë rritjen me 3.3% të punësimit në 
terma vjetorë, rënien në 11.4% të normës së papunësisë dhe rritjen me 
3.5%	të	pagës	mesatare	në	ekonomi.

Trendi	 përmirësues	 i	 treguesve	 të	 kërkesës	 agregate	 dhe	 i	 shkallës	 së	
shfrytëzimit të kapaciteteve ka pasqyruar dhe efektin e politikës sonë monetare 
stimuluese.	Kjo	politikë	ka	siguruar	një	ambient	financiar	 të	karakterizuar	
nga norma të ulëta interesi, nga prime të kontrolluara rreziku dhe volatilitet i 
ulët, duke ndihmuar dhe qëndrueshmërinë e kursit të këmbimit.

Gra�k 22. Ecuria e normave të interesit në tregun ndërbankar

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Ambienti	i	favorshëm	financiar	dhe	përmirësimi	i	kërkesës	dhe	ofertës	për	
kredi kanë diktuar një përmirësim të mëtejshëm të kreditimit. Në veçanti, 
konsolidimi i sektorit bankar dhe reduktimi i rrezikut të kreditit, sikundër 
ilustrohet	nga	rënia	në	nivelin	9.5%	e	raportit	 të	kredive	me	probleme	
në muajin nëntor, kanë diktuar një përqasje më aktive të bankave drejt 
kreditimit.

Gra�k 23. Ecuria e kredive me probleme

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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E pastruar nga efekti i kursit të këmbimit dhe ai i nxjerrjes së kredive 
të humbura jashtë bilancit, kredia për sektorin privat regjistroi një rritje 
vjetore	prej	8%	në	muajin	tetor.	Kjo	rritje	ka	shfaqur	një	bazë	të	gjerë.	
Ajo	është	ushqyer	nga	zgjerimi	i	kreditimit	si	në	segmentin	e	individëve	
dhe në atë të bizneseve. Në këtë kontekst, vlen të theksohet se rritja e 
kredive për qëllime investimi ndaj biznesit jep sinjale inkurajuese për 
një mbështetje në rritje të nevojave për fonde të ekonomisë nga sektori 
bankar. Po ashtu, sinjale inkurajuese në drejtim të rritjes së efektivitetit të 
politikës monetare vijnë nga zgjerimi progresiv i peshës së kredisë në 
lekë	ndaj	totalit.	Ky	tregues	shënoi	vlerën	48%	në	muajin	tetor.

Parashikimet tona të mëparshme kanë sugjeruar se inflacioni do të ndjekë 
një trajektore rritëse në horizontin afatmesëm, për t’u kthyer në objektiv në 
gjysmën	e	dytë	të	vitit	2021.	Ky	parashikim	mbështetej	në	përmirësimin	
e pritur të ritmit të rritjes ekonomike, çka do të rriste pagat dhe kostot e 
prodhimit, dhe në një qëndrueshmëri më të lartë të kursit të këmbimit, çka 
do të lehtësonte përcjelljen e presioneve të huaja inflacioniste.

Në	konsistencë	me	këto	parashikime,	Këshilli	Mbikëqyrës	ka	theksuar	se	
qëndrimi aktual i politikës monetare ka qenë i përshtatshëm, se politika 
monetare do të vijojë të mbetet akomoduese në afatin e mesëm, dhe se 
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intensiteti i stimulit monetar do të rregullohet në përputhje me shpejtësinë 
e kthimit të inflacionit në objektiv.

Në	terma	të	përgjithshme,	Këshilli	Mbikëqyrës	gjykon	se	–	edhe	në	prani	
të pasojave të tërmetit të datës 26 nëntor – ky kuadër projeksionesh 
mbetet i vlefshëm për afatin e mesëm. Megjithatë, këto pasoja janë – në 
shumicën e tyre – negative dhe mund të diktojnë një vonesë kohore në 
kthimin e ekonomisë në ekuilibër dhe të inflacionit në objektiv.

Sa	më	sipër,	Këshilli	Mbikëqyrës	vëren:

-  Së pari, në mungesë të vlerësimeve të plota zyrtare mbi shkallën dhe 
madhësinë e dëmit, është pothuaj e pamundur të bëhen vlerësime 
të sakta mbi ndikimin e pritur në ekonomi. Në veçanti, rëndësi ka 
evidentimi i dëmeve në kapacitetet prodhuese të biznesit, qofshin 
këta operatorë të sektorit të turizmit apo të sektorëve të tjerë të 
ekonomisë, për të vlerësuar kostot e rindërtimit dhe të ardhurat e 
mundshme të munguara në ekonomi.

-  Së dyti, pasojat e tërmetit pritet të jenë – në tërësi – negative, 
ndonëse ato do të jenë të përqendruara në një zonë të kufizuar 
gjeografike	 dhe	 jo	 të	 njëjta	 në	 sektorët	 e	 ekonomisë.	 Kanalet	
kryesore të transmetimit do të jenë tkurrja e mundshme e konsumit 
dhe investimeve private në zonat e prekura, si dhe rënia e 
mundshme e prodhimit në to – sidomos në sektorin e turizmit. Nga 
ana tjetër, programi i rindërtimit pritet t’i japë një stimul pozitiv këtij 
sektori. Intensiteti i goditjeve dhe shkalla e kompensimit të tyre nga 
programi i rindërtimit do përcaktojnë dhe efektin tërësor të tërmetit 
në ekonomi.

-  Së treti, efekti i tërmetit do të varet dhe nga forma dhe intensiteti 
i	 përgjigjes.	 Këshilli	Mbikëqyrës	 vëren	 se	 adresimi	me	 shpejtësi	
i dëmeve do të lehtësonte ndikimin e tyre në ekonomi. Po ashtu, 
ndikim do të ketë dhe struktura e financimit të këtij programi 
rindërtimi dhe pesha relative e granteve dhe donacioneve, rritjes 
së huamarrjes, dhe rialokimit të shpenzimeve.

- Së katërti, Banka e Shqipërisë është në proces vlerësimi të 
pasojave të tërmetit në treguesit e sektorit bankar. Për këtë arsye, 
kemi kërkuar informacionin e nevojshëm pranë bankave dhe jemi 
në pritje të vlerësimeve paraprake.
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Së	fundi,	Këshilli	Mbikëqyrës	thekson	se	dhe	testimi	i	skenarëve	ekstremë	
sugjeron se:

-  norma e rritjes ekonomike pritet të mbetet në territor pozitiv për vitin 
2020 e më tej;

-  stabiliteti monetar dhe financiar i vendit mbetet i paprekur.

Duke	marrë	në	konsideratë	sa	më	sipër,	Këshilli	Mbikëqyrës	vendosi:

-		 Të	mbajë	të	pandryshuar	normën	bazë	të	interesit	në	nivelin	aktual	
prej 1.00%; dhe,

-		 Të	mbajë	të	pandryshuara	normat	e	interesit	 të	depozitës	dhe	të	
kredisë njëditore, përkatësisht në nivelet 0.1% dhe 1.9%.

Këshilli	Mbikëqyrës	vlerësoi	se	përmbushja	e	objektivit	tonë	të	stabilitetit	
të çmimeve do të kërkojë ruajtjen e kahut stimulues të politikës monetare 
edhe në afatin e mesëm. Qartësimi i pasojave të tërmetit do të 
mundësojë një tablo më të saktë mbi zhvillimet e pritura në të ardhmen 
dhe qëndrimin e politikës monetare. Në veçanti, materializimi i goditjeve 
të forta negative mund të kërkojë një lehtësim të mëtejshëm të saj.

“Përmbushja e objektivit tonë të stabilitetit të çmimeve do të kërkojë ruajtjen e kahut 
stimulues të politikës monetare edhe në afatin e mesëm. Qartësimi i pasojave të 

tërmetit do të mundësojë një tablo më të saktë mbi zhvillimet e pritura në të ardhmen 
dhe qëndrimin e politikës monetare.”
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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-në,	
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 Misionit 
të FMN-së dhe Ministrin e Financave dhe Ekonomisë, 6 maj 2019
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
KONFERENCËN E PËRBASHKËT PËR 

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

EKONOMISË
-6 maj 2019-

MBI DISKUTIMET ME MISIONIN E FMN-SË NË KUADËR TË 
MONITORIMIT POST-PROGRAMOR 

Të nderuar përfaqësues të medias,

Më lejoni, në radhë të parë, të falënderoj Misionin e FMN-së për 
diskutimet e frytshme që kemi pasur gjatë dy javëve të fundit. Siç mund 
të jeni në dijeni, këto diskutime zhvillohen në kuadrin e Monitorimit Post-
Programor që FMN i bën vendit tonë.

Më lejoni, po ashtu, të theksoj se me Misionin kemi ndarë pikëpamje të 
ngjashme mbi stadin e zhvillimit të vendit, sfidat që kemi përpara dhe 
politikat e masat e nevojshme për adresimin e tyre.

Në vijim, dëshiroj të ndaj me ju opinionin e Bankës së Shqipërisë mbi 
këto tre tema.

Në vlerësimin tonë, pozicioni ciklik dhe ekuilibrat e përgjithshëm të ekonomisë 
shqiptare kanë vijuar të përmirësohen. Zgjerimi i kërkesës agregate, i ardhur 
kryesisht si pasojë e rritjes së konsumit dhe investimeve private, ka mundësuar 
ruajtjen e trendit pozitiv të rritjes ekonomike dhe shfrytëzimin gjithnjë e më 
të plotë të kapaciteteve prodhuese. Paralelisht me to, balancat e jashtme të 
ekonomisë kanë ardhur në përmirësim, borxhi 
i brendshëm është reduktuar dhe bilancet 
financiare të sektorit privat janë forcuar.

Rritja e punësimit dhe e pagave ka sjellë 
forcimin e presioneve të brendshme 
inflacioniste. Megjithatë, norma e inflacionit 
mbetet ende nën objektiv, si pasojë e forcimit 
të kursit të këmbimit dhe e faktit se kërkesa 
agregate është ende e pamjaftueshme për 
të siguruar kthimin e inflacionit në objektiv.

“Trendet e zhvillimit kanë 
pasqyruar: (i) përmirësimin 
e ambientit të jashtëm; (ii) 
harmonizimin e konsolidimit 
fiskal me stimulin monetar 
dhe politikat e stabilizimit 
dhe zhvillimit të sektorit 

financiar; si dhe (iii) reformat 
strukturore të ndërmarra 

gjatë kësaj periudhe.”
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Tregjet	 e	 brendshme	 financiare	 shfaqen	 të	 qeta	 dhe	 të	 përshtatshme	
për	mbështetjen	e	rritjes	ekonomike.	Likuiditeti	në	sektorin	bankar	është	
i bollshëm, normat e interesit të kredive janë në nivele të ulëta dhe kursi 
i këmbimit paraqitet relativisht i qëndrueshëm. Po ashtu, kredia bankare 
ka shënuar përmirësim të ritmeve të rritjes dhe diversifikim gradual të 
strukturës	së	portofolit.	Treguesit	kryesorë	të	shëndetit	të	sektorit	bankar	
– likuiditeti, kapitalizimi, përfitueshmëria – mbeten në nivele të larta, 
ndërsa treguesi i kredisë me probleme ka një trend të qartë rënës. Së 
bashku me konsolidimin në proces të sektorit bankar, ato i hapin rrugë 
një qëndrimi më aktiv të tij në kreditim.

Këto	 trende	 zhvillimi	 kanë	 pasqyruar:	 (i) përmirësimin e ambientit të 
jashtëm; (ii) harmonizimin e konsolidimit fiskal me stimulin monetar 
dhe politikat e stabilizimit dhe zhvillimit të sektorit financiar; si dhe (iii) 
reformat strukturore të ndërmarra gjatë kësaj periudhe.

Sa i takon Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2018, ne kemi vijuar e madje 
forcuar stimulin monetar, duke ulur më tej kostot e financimit dhe duke zbutur 
luhatjet e tregut valutor. Po ashtu, gjatë vitit 2018, Banka e Shqipërisë:

•	 ka	punuar	për	zbatimin	e	planit	të	masave	për	reduktimin	e	kredive	
me probleme;

•	 ka	ndërmarrë	veprime	konkrete	për	zbatimin	e	programit	kombëtar	
për rritjen e përdorimit të lekut në jetën ekonomike dhe financiare 
të vendit;

•	 ka	 punuar	 për	 përmirësimin	 e	 kuadrit	 rregullator,	 të	 praktikave	
mbikëqyrëse të sektorit bankar dhe për forcimin e rrjeteve të 
sigurisë së sistemit financiar; si dhe,

•	 ka	 ushtruar	 më	 tej	 kompetencat	 e	 veta	 për	 zhvillimin	 e	 tregut	
financiar dhe të sistemeve të pagesave.

Perspektivat e zhvillimit të vendit mbeten pozitive. Në mungesë të 
goditjeve, ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet në afatin e mesëm, 
duke nxitur rritjen e punësimit e të pagave, kthimin e inflacionit në 
objektiv dhe përmirësimin e mëtejshëm të ekuilibrave të përgjithshëm 
makroekonomikë.

Materializimi i këtyre parashikimeve dhe përmbushja e objektivave tona 
kërkon ruajtjen e kahut aktual të politikave ekonomike: stimulit monetar, 
konsolidimit fiskal dhe kujdesit ndaj stabilitetit financiar. Në veçanti, 
normalizimi i politikës monetare do të jetë i kujdesshëm dhe intensiteti i 
stimulit monetar do të përshtatet me balancën e presioneve inflacioniste.
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Nga ana tjetër, sikundër e kemi thënë dhe më parë, balanca e 
rreziqeve paraqitet e zhvendosur dukshëm në kahun e poshtëm. Në 
veçanti, përkeqësimi i ndjeshëm i ambientit të huaj dhe tensioni i rritur 
politik në vend, mund të sjellin pasoja negative në ekonomi. Banka e 
Shqipërisë po monitoron me vëmendje zhvillimet e huaja, duke synuar 
të identifikojë reagimin e duhur dhe ta ndërmarrë në kohë atë. Po ashtu, 
ne gjykojmë se çdo përpjekje në funksion të qetësimit të situatës politike 
do të kontribuonte në ruajtjen e trendit pozitiv të zhvillimeve ekonomike.

Në çdo rast, reagimi i Bankës së Shqipërisë 
nëpërmjet instrumenteve të saj kryesore: 
politikës monetare dhe rregullimit e 
mbikëqyrjes bankare, do të jetë koherent me 
sfidat që kemi përpara dhe konsistent me 
përmbushjen e objektivave tona.

Në afatin e gjatë, Banka e Shqipërisë vijon të 
konstatojë se vendi ka nevojë për vazhdimin 
e	reformave	strukturore.	Këto	reforma	duhet	të	
synojnë rritjen e produktivitetit dhe të konkurrueshmërisë, përshpejtimin 
e ritmit të rritjes dhe të ritmit të konvergjencës me Bashkimin Evropian, 
si dhe rritjen e qëndrueshmërisë së ekonomisë dhe sistemit financiar 
shqiptar.

Reformat strukturore duhet të vijojnë të jenë largpamëse, ambicioze dhe 
gjithëpërfshirëse.	Ato	duhet	të	ankorohen	gjithnjë	e	më	tepër	në	procesin	
e integrimit evropian dhe të synojnë një konsensus sa më të gjerë politik 
e social.

Brenda fushës së saj të ekspertizës, Banka e Shqipërisë ka qenë dhe 
do të mbetet një partner i angazhuar dhe serioz në çuarjen përpara të 
axhendës së zhvillimit të vendit.

Ju faleminderit!

“Reagimi i Bankës së 
Shqipërisë nëpërmjet 
instrumenteve të saj 

kryesore: politikës monetare 
dhe rregullimit e mbikëqyrjes 

bankare, do të jetë 
koherent me sfidat që kemi 
përpara dhe konsistent me 
përmbushjen e objektivave 

tona.”
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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 promovimit të librit “Paraja, bankat dhe shoqëria. 

Bashkudhëtimi historik që nga fillesat deri në kohët moderne”, 22 shkurt 2019
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit midis 

Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) dhe Bankës së Shqipërisë, 1 
mars 2019

•	 Fjala përshëndetëse e Guvernatorit Sejko në takimin e Komitetit Rajonal për Evropën të Organizatës 
Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave, 4 prill 2019

•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	Konferencën	e	Tretë	 të	Shoqatës	Shqiptare	 të	Bankave,	14	maj	
2019

•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin e diskutimit me drejtues të sektorit bankar, 29 maj 2019
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e prezantimit të serisë së re të kartëmonedhave 

shqiptare, 12 shtator 2019
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në Mbledhjen e Pestë të Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave, 

1 tetor 2019
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në Konferencën Vjetore të Bankës së Shqipërisë, 11 tetor 2019
•	 Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në ceremoninë e diplomimit të 

studentëve	të	Fakultetit	Ekonomik,	Universiteti	i	Tiranës,	7	nëntor	2019
•	 Fjala	e	Guvernatorit	Sejko	në	Workshop-in	XIII	të	Kërkimeve	Ekonomike	në	Evropën	Juglindore	të	

organizuar nga Banka e Shqipërisë, 5 dhjetor 2019
•	 Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në takimin me gazetarë, analistë dhe 

drejtues të medias, 13 dhjetor 2019
•	 Fjala e Guvernatorit Sejko në Ceremoninë e Prezantimit të Projektit të Binjakëzimit “Forcimi 

i kapaciteteve të Bankës së Shqipërisë në kuadër të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit 
Evropian”, 19 dhjetor 2019



- 80 -

KAPITULLI I - Prezantime në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave



- 81 -

KAPITULLI IV - Fjalime dhe prezantime në konferenca

FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
CEREMONINË E PROMOVIMIT TË LIBRIT 

“PARAJA, BANKAT DHE SHOQËRIA. 
BASHKUDHËTIMI HISTORIK QË NGA 
FILLESAT DERI NË KOHËT MODERNE”

-22 shkurt 2019-

Të nderuar profesorë, 
Të nderuar pjesëmarrës,
Të nderuar zonja dhe zotërinj,

Është kënaqësi dhe ndihem i nderuar të çel këtë aktivitet krejtësisht të 
veçantë, tejet i ndryshëm nga ata që organizohen më së shpeshti në 
këtë holl historik të Bankës Shqipërisë, pasi del jashtë kornizave të së 
përditshmes sonë.

Sot kemi nderin të mirëpresim miq të nderuar për të prezantuar librin 
“Paraja,	 bankat	 dhe	 shoqëria.	 Bashkudhëtimi	 historik	 që	 nga	 fillesat	
deri në kohët moderne”. Një vepër me mjaft vlera, e publikuar nga dy 
figura të shquara dhe me kontribut të rëndësishëm akademik në studimin 
dhe	diskutimin	e	ekonomisë	dhe	financave,	Prof.	Dr.	Aristotel	Pano	dhe	
Akademik	Prof.	Dr.	Anastas	Angjeli.

Ajo	 çka	 e	 bën	 të	 rëndësishëm	 këtë	 libër,	 janë	 vlerat	 analitike,	
jashtëzakonisht njohëse e historike që ai shpalos dukshëm në çdo faqe 
të tij; e nuk do ta teproja, nëse do të thosha se kemi të bëjmë me një 
qëmtim shkencor të trinomit para-bankë-shoqëri.

Përpos sa përmenda, ky libër merr një rëndësi 
të veçantë edhe nga një këndvështrim tjetër, 
ai i edukimit financiar të publikut, që është një 
ndër objektivat tanë institucionalë kryesorë, në 
të cilin Banka e Shqipërisë është angazhuar 
fuqishëm prej disa vitesh, duke e kthyer atë në 
një konstante të punës së saj.

“Ky libër merr një rëndësi 
të veçantë edhe nga një 
këndvështrim tjetër, ai 
i edukimit financiar të 
publikut, që është një 
ndër objektivat tanë 

institucionalë kryesorë, në 
të cilin Banka e Shqipërisë 
është angazhuar fuqishëm 

prej disa vitesh, duke 
e kthyer atë në një 

konstante të punës së saj.”
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Të nderuar miq,

Sot ndihem dyfish i nderuar, jo vetëm si mikpritës i këtij eventi, por edhe 
si kontribues në parathënien e këtij libri.

Nëpërmjet	tij,	profesorët	Pano	dhe	Angjeli	na	
kanë sjellë një analizë të plotë të sistemeve 
monetare e financiare, të përshkruar në formën 
e një udhëtimi historik që nga lashtësia e deri 
në ditët tona. Paraja, banka dhe ndikimet e 
tyre në shoqëri janë tema që ngjallin interes 
dhe kuriozitet të përhershëm, pasi ato kanë 
qenë faktorë të rëndësishëm në të gjitha 
aspektet e zhvillimeve globale përgjatë të 
gjitha sistemeve shoqërore. Përmes fakteve 
dhe historive interesante të ilustruara me 
imazhe	të	zgjedhura	me	kujdes,	libri	“Paraja,	

banka dhe shoqëria”, është një burim i çmuar informacioni mbi rolin 
vendimtar që kanë luajtur sistemet e ndryshme monetare në historinë e 
Kontinentit	Evropian	dhe	rrjedhimisht	edhe	në	atë	të	vendit	tonë.

Ky	libër	vjen	në	një	moment	të	veçantë	dhe	të	rëndësishëm.	Ekonomia	
e financa ndjejnë nevojën për një analizë dhe reflektim të thellë, si në 
aspektin praktik, ashtu edhe në atë filozofik. Realitetet ne këto shkenca, 
shpeshherë janë larg supozimeve mbi të cilat është ngritur modelimi i 
tyre prandaj, është vërejtur një rigjallërim i interesit dhe rëndësisë së 
studimit të historisë ekonomike, monetare e financiare. Një gjë që ky 
libër e bën më së miri, në mënyrë të detajuar dhe përmes një komunikimi 
të thjeshtë.

Duke	trajtuar	me	qartësi	lindjen	dhe	evoluimin	e	parasë,	si	dhe	rolin	e	
saj në ndërtimin dhe funksionimin e sistemit monetar e financiar, autorët 
tregojnë se si ato kanë krijuar kushte për përparim dhe kanë ndryshuar 
botën	në	favor	të	dijes	dhe	zhvillimit	të	shoqërisë	njerëzore.	Libri	tregon	
se dëshira për prosperitet dhe stabilitet ekonomik janë forcat kryesore që 
kanë motivuar zhvillimin e parasë, formave të saj dhe si rrjedhojë, edhe 
të vetë sistemeve monetare. Ndryshimet, inovacionet apo përshtatjet 
që janë motivuar nga këto qëllime, kanë mbetur në histori dhe kanë 
kontribuar në prosperitetin e shoqërisë njerëzore.

Megjithatë, nuk duhet të harrojmë se sistemet monetare mund të 
garantojnë	 prosperitet	 e	 besueshmëri	 vetëm	 nëse	 ato	 “respektohen”.	

“Paraja, banka dhe 
ndikimet e tyre në shoqëri 

janë tema që ngjallin 
interes dhe kuriozitet 

të përhershëm, pasi ato 
kanë qenë faktorë të 

rëndësishëm në të gjitha 
aspektet e zhvillimeve 

globale përgjatë të gjitha 
sistemeve shoqërore.”
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Krizat	financiare	globale	apo	rajonale	nuk	janë	fenomene	të	reja	apo	
të panjohura. Shkaqet pas këtyre krizave janë të njëjta përgjatë gjithë 
historisë. Përfitimet afatshkurtra, duke u interpretuar si oportunitete apo 
produkte në dobi të shoqërisë dhe individit, mund të sjellin shqetësime 
serioze tek stabiliteti afatgjatë makroekonomik e financiar. Prandaj 
agjentët ekonomikë duhet të jenë të edukuar financiarisht që të mos bien 
pre e mashtrimeve me qëllim përfitimin nga palët e treta.

Libri	 “Paraja,	Banka	dhe	 shoqëria”	 është	 një	dëshmi	 se	ashtu	 si	 vetë	
shoqëria, edhe kjo shpikje (paraja) është në ndryshim të vazhdueshëm 
për t’iu përshtatur kushteve të reja që krijon shoqëria. Shpesh ky ndryshim 
është rrjedhojë e gjenialitetit të individëve të veçantë e herë të tjera i 
detyrohet ndryshimeve të nevojshme që kanë përcaktuar kushtet e kohës. 
Pavarësisht kësaj, me çdo ndryshim e zhvillim që kanë pësuar, paraja 
dhe sistemi financiar, i kanë dhënë një hov të ri tregtisë, shkëmbimit, 
inovacionit, e përmes tyre, zhvillimit të shoqërisë.

Libri	 sjell	 në	 vëmendje	 të	 lexuesit	 rëndësinë	
e madhe që ka njohja dhe kuptimi i këtyre 
zhvillimeve.	Ai	duhet	t’u	shërbejë	veçanërisht	
ekonomistëve dhe financierëve, të cilët duhet 
t’i kushtojnë vëmendje të posaçme efekteve 
anësore që vendimmarrja dhe reformat 
monetare e financiare kanë mbi ekonominë, 
bizneset dhe familjet, si në aspektin e 
prosperitetit ekonomik e financiar, ashtu edhe 
në aspektin e rishpërndarjes e të pabarazisë.

I shkruar si një bashkëpunim i dy prej 
profesorëve më të shquar të fushës së historisë 
monetare dhe financiare shqiptare, me një 
gjuhë të qartë dhe shpjegime e të dhëna lehtësisht të kuptueshme për të 
gjithë, libri është një kontribut i çmuar për të njohur, kuptuar dhe studiuar 
më tej historinë monetare dhe bankare në përgjithësi dhe atë shqiptare në 
veçanti.	Ai	është	një	vlerë	e	shtuar,	jo	vetëm	për	studiuesit	e	ekonomisë,	
financës, historisë e numizmatikës, por edhe për lexuesin e gjerë.

Me kënaqësinë e veçantë të të qenurit një ndër lexuesit e parë të 
tij, si dhe me bindjen e plotë se ky libër do të mirëpritet nga publiku 
profesionist dhe jo vetëm, më lejoni të uroj dhe përgëzoj profesorët e 
nderuar,	Aristotel	Pano	dhe	Anastas	Angjeli,	për	këtë	vepër	me	vlera	të	
padiskutueshme.

“Ky libër duhet t’u shërbejë 
veçanërisht ekonomistëve 

dhe financierëve, të 
cilët duhet t’i kushtojnë 
vëmendje të posaçme 
efekteve anësore që 

vendimmarrja dhe reformat 
monetare e financiare kanë 
mbi ekonominë, bizneset 

dhe familjet, si në aspektin 
e prosperitetit ekonomik 
e financiar, ashtu edhe në 
aspektin e rishpërndarjes e 

të pabarazisë.”
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Faleminderit edhe njëherë, profesorë të nderuar, për këtë libër dhe për 
të tjerë që jua urojmë me shumë dëshirë!

Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
CEREMONINË E NËNSHKRIMIT TË 

MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT 
MIDIS SEKRETARIATIT TË SHTETIT 

ZVICERAN PËR ÇËSHTJET EKONOMIKE 
(SECO) DHE BANKËS SË SHQIPËRISË

-1 mars 2019-

Të nderuar pjesëmarrës,

Jemi	mbledhur	sot	për	të	nënshkruar	fazën	e	dytë	të	bashkëpunimit	me	
Sekretariatin e Shtetit për Çështjet Ekonomike (SECO), i cili në emër 
të Qeverisë Zvicerane zhvillon programin e asistencës teknike në 
mbështetje të bankave qendrore.

Gjej rastin të shpreh vlerësimin e lartë dhe 
mirënjohjen për Qeverinë Zvicerane, që 
në vazhdim të asistencës së ofruar Bankës 
së Shqipërisë drejtpërdrejt apo nëpërmjet 
organizmave të tjerë financiarë në fushën 
e pagesave, të përfshirjes financiare dhe 
atë të politikës monetare, vjen sot me një 
marrëveshje të re bashkëpunimi, në përsosjen 
e analizës dhe vendimmarrjes. Zhvillimi 
dhe pasurimi i vazhdueshëm i kapaciteteve 
shkencore të stafit tonë të talentuar, si dhe 
zbatimi i metodologjive të kërkimit e analizës 
në funksion të vendimmarrjes dhe politikëbërjes janë prioritet për Bankën 
e Shqipërisë.

Në këtë kontekst, është kënaqësi dhe nder për mua, si Guvernator i 
Bankës	 së	 Shqipërisë,	 që	 së	 bashku	 me	 Sh.T.Z.	 Ambasador	Maître,	
të nënshkruaj këtë marrëveshje midis institucioneve tona. Më duhet të 
them se ne si institucion jemi shumë entuziastë për këtë bashkëpunim. 
Nënshkrimi i sotëm vjen pas mbylljes së një bashkëpunimi të ngjashëm 
dhe shumë të suksesshëm në periudhën 2013-2018, i cili solli një 
përmirësim të dukshëm në punën tonë analitike, kërkuese dhe teknike. 
Kam	kënaqësinë	të	them	me	plot	gojën	se	programi	ia	ka	arritur	plotësisht	
këtij	qëllimi.	Ai	ka	prekur	 tre	 fusha	shumë	 të	 rëndësishme	për	bankën	

“Zhvillimi dhe pasurimi 
i vazhdueshëm i 

kapaciteteve shkencore 
të stafit tonë të 

talentuar, si dhe zbatimi i 
metodologjive të kërkimit 

e analizës në funksion 
të vendimmarrjes dhe 

politikëbërjes janë 
prioritet për Bankën e 

Shqipërisë.”
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qendrore: kërkimin shkencor, politikën monetare dhe stabilitetin financiar. 
Kontributi	 i	 tij	qëndron	jo	vetëm	në	rritjen	e	njohurive,	ekspertizës	dhe	
aplikimit të metodave bashkëkohore të analizës ekonomike e financiare, 
por edhe në materializimin e produktit konkret për përmirësimin dhe 
zgjerimin	e	modeleve	të	vlerësimit,	të	parashikimit	dhe	të	analizës.	Këto	
modele janë aktualisht pjesë e rëndësishme e procesit të vendimmarrjes 
në Bankën e Shqipërisë.

Nga ky bashkëpunim kemi përfituar mbështetje teknike dhe financiare. 
Për të kuptuar më mirë plotësinë dhe impaktin e tij, po rendis disa 
statistika për fazën e parë. Gjatë periudhës 2013-2018, janë realizuar 
30 aktivitete me natyrë të ndryshme, ku janë përfshirë 360 punonjës 
të Bankës së Shqipërisë. Ndër to do të veçoja organizimin e 18 
seminareve me tematika të dedikuara për Bankën e Shqipërisë, ku kanë 
marrë pjesë 270 punonjës. Banka e Shqipërisë ka qenë pjesëmarrëse 
në 8 konferenca me karakter akademik, në të cilat 87 punonjës të saj 
kanë prezantuar punët kërkimore shkencore e njëkohësisht kanë marrë 
komente	 të	 vyera	për	përmirësimin	e	mëtejshëm	 të	punës	 së	 tyre.	 Tre	
punonjës tanë kanë pasur mundësinë të vizitojnë Institutin e Gjenevës 
për studime pasuniversitare për një periudhë deri në 6 muaj dhe për të 
zhvilluar projektet e tyre të kërkimit nën mbikëqyrjen dhe asistencën e 
profesorëve të Institutit.

Si institucion i ngarkuar me hartimin dhe zbatimin e politikës monetare, 
me rregullimin dhe mbikëqyrjen e sektorit bankar, me rregullimin dhe 
zhvillimin e sistemit të pagesave, si dhe me promovimin e stabilitetit 
financiar të vendit, përfitimet e këtij bashkëpunimi nuk janë thjesht e 
vetëm të natyrës akademike, por dhe konkrete në fusha të ndryshme. 
Zhvillimi i modeleve të parashikimit e analizës të politikës monetare ka 
mundësuar një rol më proaktiv të saj, sikundër u pa dhe në administrimin 
e suksesshëm të presioneve mbiçmuese që patëm mbi kursin e këmbimit 
gjatë vitit të shkuar. Falë projekteve të bashkëpunimit të financuar 
nga SECO, Banka e Shqipërisë ka tashmë modele e metodologji 
bashkëkohore për vlerësimin e nivelit të përshtatshëm të rezervës 
valutore – nivel, i cili aktualisht është rreth vlerës 3.3-3.4 miliardë euro, 
për administrimin e likuiditetit në sektorin bankar, si dhe për përballimin 
e skenarëve të ndryshëm të goditjes. Po ashtu, studimi i fenomeneve 
të ndryshme të funksionimit të sistemit financiar, i ka hapur rrugën 
zhvillimit e miratimit të një sërë rregulloresh, të cilat – ndër të tjera – kanë 
përshpejtuar procesin e reduktimit të kredive me probleme dhe do të 
krijojnë një ambient rregullator më të sigurt e më eficient në administrimin 
e goditjeve financiare. Së fundi, bashkëpunimi me SECO-n ka gjeneruar 
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një sërë projektesh, të cilat janë aktualisht në zbatim, edhe në fushën 
e	 sistemeve	 të	 pagesave.	 Këtu	 gjej	 me	 vend	 të	 përmend	 strategjinë	
kombëtare për nxitjen e përdorimit të pagesave me vlerë të vogël, e 
cila i shërben uljes së kostos së tyre, nxitjes së remitancave dhe rritjes së 
përfshirjes financiare.

Të nderuar pjesëmarrës,

Marrëveshja e re që nënshkruajmë sot, ashtu 
si edhe ajo e para, i mundëson Bankës së 
Shqipërisë, që të jetë pjesë e programit të 
asistencës dypalëshe të pasur, të thelluar dhe 
të larmishme në fushën e bankingut qendror. 
Qëllimi i këtij bashkëpunimi është që përmes 
kualifikimit dhe ngritjes së kapaciteteve 
njerëzore të ndihmojë në perfeksionimin e 
analizave, vendimmarrjes, e rrjedhimisht 
në procesin e politikëbërjes të Bankës së 
Shqipërisë. Unë mendoj se tashmë ne kemi 
ngritur themele të shëndosha, që sigurojnë një 
partneritet edhe më të fortë për fazën e dytë.

Pritshmëria jonë nga zbatimi i fazës së dytë është që vendimmarrja 
e politikës monetare të mbështetet nga kapacitete parashikuese të 
përmirësuara, që formulimi i politikës makroprudenciale të përdorë 
njohuri më të zgjeruara mbi rreziqe të ndryshme, që kërkimi të pasurohet 
më tej me metodologjitë dhe praktikat më të mira të kërkimit shkencor. 
Këto	synime	qëndrojnë	edhe	në	thelb	të	strategjisë	sonë	afatmesme.

Banka e Shqipërisë synon të rrisë impaktin e rezultateve të kërkimit 
shkencor në vendimmarrje, shtrirjen e aktivitetit kërkimor edhe në 
departamentet e tjera dhe përvetësimin e standardeve të larta të etikës 
dhe rigorozitetit në kërkimin shkencor, çka bën që ai të mbetet një nga 
prioritetet e bashkëpunimit.

Shumë nga zhvillimet e sfidat aktuale me të cilat përballen vende apo 
rajone të tjera mund të duken si të largëta e të huaja, por globalizimi 
dhe përfshirja ekonomike bën që të kapërcehen kufijtë dhe impakti 
e efekti i tyre të ndihen edhe tek ne. Problematikat e mbartura nga 
kriza financiare, vazhdimi i programeve të lehtësimeve sasiore dhe 
normaliteti i ri me të cilin përballet politika monetare, ndikojnë mënyrën e 
funksionimit të bankës qendrore. Nga ana tjetër, sfidat dhe oportunitetet 

“Qëllimi i këtij 
bashkëpunimi është që 
përmes kualifikimit dhe 
ngritjes së kapaciteteve 
njerëzore të ndihmojë 

në perfeksionimin 
e analizave, 

vendimmarrjes, e 
rrjedhimisht në procesin e 
politikëbërjes të Bankës 

së Shqipërisë.”
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që sjellin zhvillimet teknologjike për politikën dhe vendimmarrjen e 
bankës qendrore, përfshirjen financiare dhe instrumentet financiare, janë 
fenomene që prekin jo vetëm bankën qendrore por të gjithë shoqërinë. 
Është e nevojshme që këto fenomene të studiohen, analizohen e të 
adresohen bazuar në faktet dhe analizat më të mira shkencore. Ne 
vlerësojmë që bashkëpunimi ndërkombëtar në këto fusha është shumë i 
rëndësishëm në përballjen me këto sfida dhe ndërmarrjen e politikave 
vizionare.

Vlen të theksohet se formati i zgjedhur për 
dhënien e asistencës teknike mundëson 
që produktet e bashkëpunimit të jenë të 
përshtatura me karakteristikat e ekonomisë 
shqiptare dhe të dedikuara për Bankën e 
Shqipërisë dhe kuadrin e saj vendimmarrës 
e	 operacional.	 Asistenca	 teknike	 përmbledh	
një grup aktivitetesh që në vetvete përfshijnë 
gjithë fazat e metodat e të mësuarit, dhe 
njëkohësisht prek të gjitha proceset konkrete 
dhe fleksibile të politikëbërjes në një bankë 

qendrore. Programi mbulon që nga leksionet e deri te zbatimi praktik 
i njohurive dhe aplikimi i tyre në projekte të veçanta, në përshtatje me 
prioritetet e Bankës së Shqipërisë.

Përzgjedhja e një partneri serioz është një aspekt tjetër i rëndësishëm 
për suksesin e kësaj marrëveshjeje. Instituti i Gjenevës për Studime 
Pasuniversitare është bërë një partner i rëndësishëm për Bankën e 
Shqipërisë, duke kontribuar jo vetëm me stafin e vet akademik, por 
duke përzgjedhur si bashkëpunëtorë, profesorë dhe figura që kanë lënë 
gjurmë në studimet në fushën e ekonomiksit, financës dhe bankingut.

Kjo	marrëveshje	e	Bankës	së	Shqipërisë	me	SECO-n,	që	është	qendra	
e ekspertizës për politikat ekonomike në Zvicër por jo vetëm, është 
pikërisht në funksion të objektivave, detyrave dhe sfidave që ka Banka e 
Shqipërisë për të ardhmen.

Falenderoj	edhe	një	herë	z.	Maître,	si	dhe	Sekretariatin	e	Shtetit	Zviceran	
për Çështjet Ekonomike, për kontributin që SECO ka dhënë për Bankën 
e Shqipërisë, si dhe uroj që kjo marrëveshje të jetë akoma dhe më e 
frytshme edhe më e suksesshme se marrëveshja e parë!

Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen!

“Formati i zgjedhur për 
dhënien e asistencës 
teknike mundëson që 

produktet e bashkëpunimit 
të jenë të përshtatura 
me karakteristikat e 

ekonomisë shqiptare dhe 
të dedikuara për Bankën 
e Shqipërisë dhe kuadrin 

e saj vendimmarrës e 
operacional.”
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FJALA PËRSHËNDETËSE E 
GUVERNATORIT SEJKO NË TAKIMIN E 

KOMITETIT RAJONAL PËR EVROPËN TË 
ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË 

SIGURUESVE TË DEPOZITAVE
-4 prill 2019-

Të nderuar zonja dhe zotërinj, 
I nderuar z. Boccuzzi,
Të nderuar pjesëmarrës,

Mirëmëngjesi!	 Kam	 privilegjin	 dhe	 kënaqësinë	 t’ju	 uroj	 ngrohtësisht	
mirëseardhjen	në	Tiranë	dhe	në	Bankën	e	Shqipërisë	dhe	t’i	drejtohem	
kësaj audience me përfaqësues nga vende dhe organizma të ndryshme 
ndërkombëtare. Është kënaqësi e veçantë t’ju mirëpresim sot në ambientet 
e	Bankës	së	Shqipërisë	për	takimin	e	Komitetit	Rajonal	Evropian	(ERC)	të	
Shoqatës	Ndërkombëtare	të	Siguruesve	të	Depozitave	(IADI).	Më	pas,	
do	 të	 vijohet	me	Seminarin	e	Asistencës	 Teknike	gjatë	ditës	 së	 sotme	
në vazhdim dhe ditën e nesërme. Shpresoj të që kjo do të jetë një 
kohë e frytshme, me diskutime interesante dhe konstruktive. Gjej rastin 
të	 falënderoj	 Shoqatën	 Ndërkombëtare	 të	 Siguruesve	 të	 Depozitave	
(IADI)	dhe	Agjencinë	e	Sigurimit	 të	Depozitave	 (ASD)	në	Shqipëri	që	
mundësuan	organizimin	e	kësaj	veprimtarie	në	Tiranë.

Gjatë	të	gjitha	fazave	të	zhvillimit	të	ASD-së,	kontributi	dhe	informacioni	
i	 IADI-t	për	përcaktimin	e	standardeve	ka	qenë	tejet	 i	vlefshëm.	Lidhur	
me këtë, ajo ka luajtur një rol të rëndësishëm, si një forum ku siguruesit 
e depozitave nga e gjithë bota mblidhen dhe shkëmbejnë njohuri dhe 
ekspertizë.	 IADI	 ka	 ofruar	 gjithashtu	 trajnime	 dhe	 programe	 edukimi	
intensive, si edhe kërkime e udhëzime për çështje që lidhen me sigurimin 
e	depozitave.	Disa	prej	 tyre	përfshijnë:	krijimin	e	 sistemeve	 të	 reja	 të	
sigurimit të depozitave dhe forcimin e atyre ekzistuese, dhe kontributin për 
ruajtjen e stabilitetit të sistemeve financiare, duke nxitur bashkëpunimin 
ndërkombëtar dhe duke inkurajuar kontaktin e gjerë midis siguruesve të 
depozitave dhe palëve të tjera të interesuara në nivel ndërkombëtar. 
Të	gjitha	 këto	 përpjekje	 kanë	 ndihmuar	 që	 skema	 jonë	 e	 sigurimit	 të	
depozitave të rritet.
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Banka	e	Shqipërisë	ka	qenë	e	angazhuar	që	në	gjenezë	të	ASD-së	për	
ngritjen dhe ruajtjen e një skeme eficiente dhe të efektshme të garantimit 
të depozitave në Shqipëri. Një nga përgjegjësitë e para të Bankës së 
Shqipërisë ka qenë zhvillimi i një sistemi bankar të qëndrueshëm dhe 
të	 sigurt.	 Kështu,	 ajo	 ka	 punuar	 për	 ndërtimin	 e	 arkitekturës	 së	 re	 të	
sektorit bankar, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe parimet 
e mbrojtjes së konsumatorit, dhe në bashkërendim me qeverinë. Në 
kuadër	të	kësaj	pune,	ka	ndihmuar	për	ngritjen	e	Agjencisë	së	Sigurimit	
të	Depozitave.	Sipas	ligjit	për	ASD-në	të	miratuar	nga	Kuvendi	në	vitin	
2002,	Banka	e	Shqipërisë	është	autoriteti	mbikëqyrës	i	ASD-së.

Gra�k 24. Indeksi i Shëndetit Bankar*

*Rritja e vlerës së treguesit tregon stabilitet më të ulët. Gjerësia e çdo dimensioni nënkupton kontributin e tij ndaj rrezikut.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Roli që luajnë siguruesit e depozitave është thelbësor për parandalimin 
dhe administrimin e krizave, siç është provuar tashmë nga eksperienca 
gjatë	krizës	financiare	globale.	Ky	rol	ka	evoluar	në	mënyrë	pro-aktive	
drejt zbutjes së dobësive të pranishme në sistemin financiar, edhe në 
mungesë të rasteve të tërheqjes masive të depozitave apo të bankave 
që përballen me paaftësi paguese. Sot është fakt që skemat e sigurimit 
të depozitave e zbutën krizën e fundit financiare, duke përdorur çdo 
instrument në dispozicion të tyre, të tillë si rritja e kufirit të mbulimit 
të depozitave, zgjerimi i objektit të skemës së garantimit, dhe ofrimi 
i pagesave më të shpejta të depozitave të siguruara, madje edhe 
mbështetje me likuiditet. Rezultati i këtyre zhvillimeve është se, pas 
periudhës së krizës, u vendos një fokus i ri në lidhje me sigurimin e 
depozitave. Sigurimi i tyre konsiderohet tashmë si një instrument thelbësor 
për administrimin e krizave, si dhe një mjet i rëndësishëm për likuidimin 
me rregull të një institucioni financiar jo të shëndetshëm. Një skemë e 
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mirëndërtuar për garantimin e depozitave jep mbështetje të gjerë për 
stabilitetin financiar dhe zgjidhjen e krizave financiare, duke zbutur 
kështu rreziqet dhe duke ruajtur besimin në sistemin financiar.

Megjithatë, duke risjellë në vëmendje një nga mësimet e rëndësishme që 
kemi nxjerrë nga kriza financiare globale, pavarësisht nga mandati që 
i është dhënë çdo institucioni, asnjë aktor nuk mund të përballet i vetëm 
me një krizë sistemike apo me pasojat e efekteve të forta të përhapjes 
së krizës dhe të rreziqeve të kontaminimit.

Secili element i asaj që quhet rrjeta e 
sigurisë do të duhet të zhvillojë mekanizma 
të fortë që kanë për qëllim të shpëtojnë 
institucionet financiare dhe të stabilizojnë 
sistemin financiar, në mënyrë sa më të 
butë, duke minimizuar kostot në ekonomi. 
Për më tepër, ruajtja e stabilitetit financiar 
mund të arrihet vetëm nëpërmjet një rrjeti 
të mirëkoordinuar të sigurisë financiare, 
i cili mbështetet nga një kuadër ligjor i 
qëndrueshëm, nga instrumentet e duhura 
dhe nga një plan i kujdesshëm emergjence 
për secilin element.

Në 10 vitet e fundit, Banka e Shqipërisë i ka kushtuar një pjesë të 
madhe të kohës dhe punës së saj integrimit të mësimeve të nxjerra 
nga kriza e fundit financiare në një kuadër të ri rregullator. Rrjeta jonë 
e sigurisë financiare është përafruar më tej me praktikat më të mira 
ndërkombëtare, pasi ne bashkërendojmë rolet që kemi si autoritet 
mbikëqyrës, huadhënës i fundit në radhë, dhe së fundmi edhe si autoriteti 
i	ndërhyrjes	së	jashtëzakonshme.	Kuadri	ynë	rregullator	i	periudhës	së	
pas-krizës synon një sektor bankar më të fuqishëm, mbështetur në krijimin 
e një baze më solide të kapitalit që shërben për të ruajtur depozitat dhe 
paratë e taksapaguesve. Në këtë këndvështrim, Banka e Shqipërisë 
ka rritur pozicionin kapital të bankave nëpërmjet kërkesave më të larta 
për kapitalin bazë dhe po zhvillon kërkesa të reja për masat makro-
prudenciale me qëllim rritjen e kapaciteteve të bankave për të absorbuar 
humbjet në raste krizash financiare.

Për më shumë, rrjeta ekzistuese e sigurisë financiare u forcua më tej 
me një përgjegjësi tjetër për Bankën e Shqipërisë, atë të autoritetit 
të	 ndërhyrjes	 së	 jashtëzakonshme.	 I	 transpozuar	 nga	 Direktiva	 për	

“Një nga mësimet e 
rëndësishme që kemi nxjerrë 
nga kriza financiare globale, 
pavarësisht nga mandati që i 
është dhënë çdo institucioni, 

asnjë aktor nuk mund të 
përballet i vetëm me një 
krizë sistemike apo me 

pasojat e efekteve të forta 
të përhapjes së krizës dhe të 
rreziqeve të kontaminimit.”
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Ndërhyrjen	e	Jashtëzakonshme	dhe	Rimëkëmbjen,	ligji	i	ri	për	ndërhyrjen	
e jashtëzakonshme vendos në dispozicion të Bankës së Shqipërisë mjetet 
dhe instrumentet e nevojshme për të ndërhyrë në një bankë në vështirësi 
pa ndikuar në stabilitetin financiar.

Megjithatë, duke iu rikthyer mësimeve të rëndësishme të nxjerra nga 
kriza financiare, këto përpjekje do të jenë të pamjaftueshme nëse nuk 
ndërmerren në bashkëpunim me institucione dhe aktorë të tjerë përkatës 
të	platformës	për	administrimin	e	krizave.	Administrimi	efektiv	i	krizave	
kërkon në mënyrë të qartë komunikim dhe koordinim të vazhdueshëm 
midis mbikëqyrësve dhe autoriteteve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 
autoriteteve të tregut financiar, siguruesve të depozitave dhe qeverisë. 
Kështu,	Grupit	Këshillimor	të	Stabilitetit	Financiar	(GKSF)	i	është	ngarkuar	
roli i rëndësishëm për të ndihmuar në ruajtjen e stabilitetit të tregjeve 
financiare	në	Republikën	e	Shqipërisë.	GKSF-ja	u	krijua	në	vitin	2006	
dhe përfshin Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë, Bankën e 
Shqipërisë,	 Autoritetin	 e	 Mbikëqyrjes	 Financiare	 dhe	 Agjencinë	 e	
Sigurimit	 të	 Depozitave	 në	 Shqipëri.	 Në	 vitin	 2014,	 pjesëmarrësit	
nënshkruan	një	Memorandum	Mirëkuptimi,	i	cili	mbështet	punën	e	GKSF-
së për monitorimin e zhvillimeve dhe rreziqeve ndaj sistemit bankar 
dhe financiar; angazhimin në hartimin e planeve të emergjencës; 
dhe përgatitjen për raste krize me qëllim parandalimin dhe trajtimin e 
rreziqeve sistemike.

Si rezultat i masave prudenciale të ndërmarra 
në bashkëpunim me institucionet përkatëse, 
ekonomia shqiptare ka një sistem financiar 
të shëndetshëm, me banka të shëndetshme, 
likuiditet të bollshëm dhe sjellje të kujdesshme 
ndaj marrjes së rreziqeve. Sektori bankar 
vepron në një mjedis makroekonomik të 
shëndetshëm dhe të qëndrueshëm, i mbështetur 
nga një sistem financiar që funksionon mirë 
dhe	 me	 tregues	 të	 shëndetshëm.	 Jemi	 të	

kënaqur të vërejmë se cilësia e kredisë është përmirësuar në mënyrë të 
konsiderueshme dhe se sektori bankar është konsoliduar, ndonëse më 
shumë pritet për sa i përket thellimit financiar dhe rritjes së kreditimit. 
Nisur nga ky këndvështrim, përpjekjet tona në të ardhmen do të synojnë 
drejt ruajtjes së praktikave dhe politikave prudenciale të shëndetshme 
dhe zhvillimit të mëtejshëm të disiplinës së tregut, për të siguruar një 
sistem financiar të qëndrueshëm.

“Sektori bankar 
vepron në një mjedis 
makroekonomik të 
shëndetshëm dhe 
të qëndrueshëm, i 
mbështetur nga një 
sistem financiar që 

funksionon mirë dhe me 
tregues të shëndetshëm.”
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Në	këtë	linjë,	ndër	vite,	Banka	e	Shqipërisë	dhe	Agjencia	e	Sigurimit	
të	Depozitave	në	Shqipëri	e	kanë	 forcuar	vazhdimisht	bashkëpunimin	
midis tyre duke e shndërruar në një nga partneritetet më të forta, duke 
u mundësuar institucioneve tona të përmbushin me sukses misionet 
përkatëse, dhe në të njëjtën kohë të plotësojnë njëri-tjetrin.

Për Bankën e Shqipërisë, si dhe për shumë prej institucioneve 
përgjegjëse për stabilitetin financiar në vend, tema e përzgjedhur për 
Seminarin	 e	 Asistencës	 Teknike	 përbën	 shumë	 interes.	 Ne	 presim	 të	
dëgjojmë dhe të mësojmë mbi këndvështrimet dhe qasjet e ndryshme 
që do të shkëmbehen mbi këtë temë gjatë ditëve të seminarit. Sigurisht 
që kjo temë seminari bëhet akoma më e rëndësishme në kuadrin e 
zhvillimeve komplekse në kontekstin aktual global financiar, të cilat 
ndryshojnë me ritme të shpejta, si edhe në këndvështrimin e funksioneve 
të	reja	që	i	 janë	ngarkuar	Bankës	së	Shqipërisë	dhe	ASD-së	nga	ligji	
“Për	 rimëkëmbjen	 dhe	 ndërhyrjen	 e	 jashtëzakonshme	 në	 banka	 në	
Republikën	e	Shqipërisë”.	Ky	ligj	përcakton	se	Banka	e	Shqipërisë	është	
Autoriteti	i	Ndërhyrjes	së	Jashtëzakonshme,	ndërsa	Agjencia	e	Sigurimit	
të	Depozitave	në	Shqipëri	është	përgjegjëse	për	administrimin	e	Fondit	
të	 Ndërhyrjes	 së	 Jashtëzakonshme,	 çka	 përfshin	 investimin	 e	 këtij	
fondi	në	përputhje	me	politikën	e	miratuar	nga	Autoriteti	 i	Ndërhyrjes	
së	 Jashtëzakonshme.	Për	më	shumë,	 ligji	 i	 jep	një	 rol	 të	 ri	ASD-së	në	
Shqipëri, si partnere e rëndësishme në hartimin e planeve të ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme, dhe si një burim i ri financimi për ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në banka, duke rritur kështu burimet në dispozicion të 
Bankës së Shqipërisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme në ato banka që 
përballen me paaftësi paguese.

Në mbyllje, edhe një herë faleminderit për mundësinë për t’iu drejtuar 
kësaj audience të nderuar. Edhe njëherë, shpreh kënaqësinë që jeni me 
ne	sot	dhe	ju	uroj	t’ia	kaloni	sa	më	bukur	gjatë	qëndrimit	tuaj	në	Tiranë!

Ju uroj një takim të frytshëm e të suksesshëm! Faleminderit!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
KONFERENCËN E TRETË TË SHOQATËS 

SHQIPTARE TË BANKAVE
-14 maj 2019-

E nderuar zonja Ministre,
I nderuar zoti Kryetar i Shoqatës,
Të nderuar përfaqësues të sektorit bankar dhe të ftuar,

Më lejoni në radhë të parë të uroj Shoqatën Shqiptare të Bankave në 
20-vjetorin	 e	 krijimit	 të	 saj.	 Kjo	 shoqatë,	 e	 cila	 erdhi	 në	 jetë	 në	 një	
moment emancipimi të sektorit bankar, tashmë është shndërruar në një 
platformë të mirëfilltë komunikimi e koordinimi brenda industrisë dhe në 
një aktor të rëndësishëm në jetën ekonomike e financiare të vendit.

Po ashtu, dëshiroj të përgëzoj organizatorët për mundësimin e 
kësaj konference, e cila ndihmon sektorin bankar dhe rregullatorët e 
politikëbërësit të identifikojnë sfidat që kemi përpara dhe të eksplorojnë 
alternativat më të mira për trajtimin e tyre.

Të nderuar pjesëmarrës,

Sistemi bankar në Shqipëri ka bërë progres të konsiderueshëm gjatë 
dy	dekadave	të	fundit.	Do	të	doja,	për	ilustrim,	të	sillja	në	vëmendjen	
tuaj disa shifra e fakte. Në harkun e dy dekadave, portofoli i kredisë 
bankare	është	zgjeruar	ndjeshëm,	duke	kaluar	nga	5%	në	35%	të	PBB-së	
së vendit. Po ashtu, vëllimi i depozitave – apo, me fjalë të tjera, vëllimi 
i kursimeve të publikut shqiptar që administrohen nga sektori bankar 
–	 është	 rritur	 nga	 rreth	 45%	 në	 70%	 të	 PBB-së.	Në	 të	 njëjtën	 kohë,	
numri i individëve, depozitat e të cilëve janë mbuluar nga skema e 
sigurimit, është gjashtëfishuar, duke arritur në 2.4 milionë. Paralelisht me 
treguesit sasiorë, sektori bankar shqiptar ka shënuar zhvillim, sofistikim 
dhe progres të ndjeshëm në gamën e produkteve bankare dhe të 

Sfidat parësore të sektorit bankar:
•	 të përmbushë më mirë rolin e tij të ndërmjetësuesit të fondeve në ekonomi,
•	 të jetë më i vëmendshëm në alokimin eficient të fondeve,
•	 paralelisht me përmirësimin e alokimit të fondeve, më shumë punë duhet bërë për rritjen 

e përfshirjes financiare të popullsisë,
•	 modernizimi dhe inovacioni të jenë një prioritet i rëndësishëm afatgjatë i sektorit bankar.
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instrumenteve të pagesës që ofron. Së fundi, por po aq e rëndësishme 
sa treguesit e zhvillimit, ky sektor është shfaqur rezistent ndaj goditjeve 
dhe – në ndryshim nga mjaft eksperienca të tjera të vendeve të rajonit – 
nuk ka pasur nevojë për përdorim të fondeve publike.

Gra�k 25. Ecuria e kredisë në vite (sipas monedhave, indeks) dhe sipas klientëve 
(ndryshim vjetor, %)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Duke	nënvizuar	progresin	e	bërë,	gjej	me	vend	të	theksoj	se	zhvillimi	i	
sektorit bankar – dhe i sistemit financiar në përgjithësi – nuk ka qenë 
linear: sfidat me të cilat ai është përballur kanë qenë të vazhdueshme 
dhe	 të	 formave	 të	 ndryshme.	 Këto	 sfida	 kanë	 kërkuar	 kujdes	 dhe	
vendimmarrje	aktive,	inteligjente	e	kurajoze.	Jam	i	bindur	se	eksperienca	
e përbashkët mund dhe do të na ndihmojë në vendimmarrjen tonë në 
të ardhmen.

Për këtë arsye, e konsideroj këtë konferencë si një mundësi të shkëlqyer 
për të reflektuar mbi disa nga sfidat me të cilat do të përballemi në 
periudhën në vijim.

Së pari, më lejoni të bëj një ekspoze të shkurtër të situatës ekonomike e 
financiare, si dhe të perspektivave të zhvillimit të vendit.

Sikundër e kemi thënë në vazhdimësi, Banka e Shqipërisë gjykon se 
ekonomia shqiptare është në një udhë të qëndrueshme përmirësimi të 
pozicionit të saj ciklik. Zgjerimi i kërkesës agregate ka sjellë përshpejtimin 
e rritjes ekonomike, rritjen e punësimit e të pagave, shfrytëzimin më të 
mirë të kapaciteteve prodhuese, dhe përmirësimin e gjendjes financiare 
të bizneseve e familjeve.
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Paralelisht me të, bilancet e sektorit bankar janë të shëndosha dhe në 
përmirësim. Parametrat kryesorë të likuiditetit dhe kapitalizimit janë përtej 
kërkesave tona rregullatore, treguesi i kredive me probleme është në një 
trend të qartë rënës dhe sektori bankar shfaqet rentabël. Gjithashtu, 
konsolidimi në proces i sektorit bankar ka sjellë në treg aktorë të rinj 
– të cilët përfitoj nga rasti t’i përshëndes – dhe ka krijuar premisa për 
rritje të konkurrencës e të eficiencës në sistem. Së fundi, provat tona të 
rezistencës tregojnë se ky sektor është i aftë, në tërësi, për t’i bërë ballë 
goditjeve.

Ky	 progres	 është	 ankoruar	 në	 politika	 të	 kujdesshme	 ekonomike:	
stimul monetar, konsolidim fiskal dhe politika prudente mbikëqyrëse e 
rregullatore. Në veçanti, më lejoni të theksoj se Banka e Shqipërisë ka 
punuar me seriozitet:
•	 për	 përafrimin	 e	 rregulloreve	 tona	 me	 standardet	 e	 Bashkimit	

Evropian	dhe	kërkesat	e	Komitetit	të	Bazelit;
•	 për	përmirësimin	e	arkitekturës	së	mbikëqyrjes	së	sistemit	financiar	

dhe për forcimin e rrjeteve të sigurisë;
•	 për	 përmirësimin	 e	 ambientit	 të	 kreditit,	 nëpërmjet	 lehtësimit	 të	

zgjidhjes së çështjeve që lidhen me kreditë me probleme; si dhe,
•	 për	 zhvillimin	dhe	zgjerimin	e	mëtejshëm	 të	 tregut	 financiar	dhe	

sistemit të pagesave.

Të nderuar pjesëmarrës,

Sistemi bankar ka një rol kyç në ruajtjen e kursimeve të familjeve 
shqiptare, në ndërmjetësimin dhe alokimin e fondeve, si dhe në zgjerimin 
e instrumenteve të financimit, të administrimit të rrezikut dhe të pagesave. 
Shkalla e përmbushjes së këtyre funksioneve do të ketë një lidhje të 
ndërsjellë me ritmin e zhvillimit të vendit në horizontin afatgjatë.

Në këtë drejtim, më lejoni të identifikoj katër sfida parësore të sektorit:

Së pari, sektori bankar duhet të përmbushë më mirë rolin e tij të 
ndërmjetësuesit të fondeve në ekonomi. Përmirësimi i treguesve të 
shëndetit, reduktimi i rrezikut të kredisë dhe konsolidimi i sektorit bankar, 
duhet t’i hapin rrugë një përqasjeje më aktive të bankave në kredidhënie. 

Potenciali financiar i vendit duhet të pasqyrohet më mirë në kreditimin e 
bizneseve dhe familjeve shqiptare.
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Së dyti, sektori bankar duhet të jetë më i vëmendshëm në alokimin 
eficient të fondeve, drejt sektorëve produktivë dhe me potencial të lartë 
afatgjatë. Sistemi bankar, në përgjithësi, është maturuar mjaftueshëm për 
të dalluar midis kreditorëve të mirë dhe atyre të këqij, duke minimizuar 
problemet e rrezikut moral dhe të asimetrisë së informacionit. Megjithatë, 
financimi i vazhdueshëm dhe rialokimi i kapitalit janë baza e zhvillimit 
dhe e ristrukturimit të ekonomisë. Në këtë drejtim, është e nevojshme që 
bankat të identifikojnë drejt sektorët rentabël, të cilët mund të garantojnë 
vlerë të shtuar në ekonomi dhe punësim, dhe t’i mbështesin ato me 
fonde.

Së treti, paralelisht me përmirësimin e alokimit të fondeve, më shumë 
punë duhet bërë për rritjen e përfshirjes financiare të popullsisë. 
Përmirësimi i aksesit në financë, i kombinuar me iniciativa konkrete për 
thellimin e edukimit financiar të popullatës, me të cilin qëndron në një 
marrëdhënie tërësisht simbiotike, u mundëson bizneseve dhe individëve 
të kapitalizojnë potencialin e tyre të rritjes, duke gjeneruar fitime për vete 
dhe përfitime për ekonominë.

Së fundi, modernizimi dhe inovacioni duhet të jenë një prioritet i 
rëndësishëm afatgjatë i sektorit bankar. Evoluimi i vazhdueshëm do të 
siguronte një sektor konkurrues, eficient dhe në pararojë të zhvillimit 
teknologjik	në	vend.	Duke	faktorizuar	ndikimin	e	qenësishëm	që	sektori	
bankar ka pasur mbi avancimin dhe përhapjen e novacionit në sektorë 
të tjerë, ky investim nuk do të ishte i nevojshëm dhe fitimprurës vetëm për 
industrinë financiare, por edhe për shoqërinë shqiptare në tërësi.

Me vështrim nga e ardhmja, mbetem i bindur se sektori bankar do të dijë 
të ngrihet në lartësinë e këtyre sfidave dhe se konkluzionet e konferencës 
së sotme do të shërbejnë si një hap më tej në këtë drejtim.

Ju faleminderit!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
TAKIMIN E DISKUTIMIT ME DREJTUES TË 

SEKTORIT BANKAR
-29 maj 2019-

ROLI I INDUSTRISË BANKARE NË ZHVILLIMIN E ARDHSHËM TË 
VENDIT: SFIDAT DHE OPORTUNITETET

Të nderuar drejtues të sektorit bankar, 
Të nderuar të ftuar, miq e kolegë,

Më lejoni, në radhë të parë, t’ju shpreh mirëseardhjen dhe të shpreh 
kënaqësinë që jemi mbledhur sot së bashku për të trajtuar disa çështje 
me rëndësi të veçantë për sektorin bankar dhe për ekonominë shqiptare 
në tërësi.

Tema	e	takimit	të	sotëm	është	roli	i	sektorit	bankar	në	zhvillimin	e	vendit,	
e parë kjo në kontekstin e së ardhmes afatshkurtër, afatmesme dhe 
afatgjatë. Në këndvështrimin tonë, kjo është një çështje jo vetëm e 
interesit privat, por edhe e atij publik.

Më lejoni të shpreh bindjen time se nga diskutimet e kësaj tryeze do të 
dalë një produkt i prekshëm. Synimi ynë është adoptimi i një filozofie 
të përbashkët zhvillimi, e cila të orientojë industrinë bankare në të 
ardhmen, si dhe dakordimi i një plani masash, konkret dhe të detajuar, 
i cili të synojë përmirësimin sasior e cilësor të kreditimit dhe zgjerimin e 
gamës së produkteve financiare.

Ky	 takim	 vjen	 vetëm	 dy	 javë	 pas	 Konferencës	 së	 tretë	 të	 Shoqatës	
Shqiptare të Bankave, e cila iu dedikua zhvillimit të qëndrueshëm të 
sektorit	 bankar	 në	 të	 ardhmen.	Në	 këtë	 Konferencë,	 ku	 pata	 nderin	
dhe kënaqësinë të mbaj fjalën përshëndetëse, vlerësova kontributin 
e industrisë bankare në zhvillimin e vendit gjatë dy dekadave të 
fundit, si dhe identifikova disa sfida e oportunitete me të cilat do të 
përballemi së bashku në të ardhmen. Në vizionin tonë, këto sfida dhe 
oportunitete lidhen me shkallën dhe cilësinë e ndërmjetësimit të fondeve 
në ekonomi, apo me fjalë të tjera me vëllimin dhe strukturën e kredisë, 
si dhe me zgjerimin e gamës së produkteve financiare, në interes të 
rritjes së përfshirjes financiare të popullatës dhe të progresit të mëtejshëm 
teknologjik të ekonomisë.



- 100 -

KAPITULLI IV - Fjalime dhe prezantime në konferenca

Premisa e këtij takimi mbetet e njëjtë me sa parashtrova më lart.

Sektori bankar shqiptar ka pasur një zhvillim të vrullshëm gjatë dy 
dekadave	 të	 fundit.	 Tashmë,	 ky	 sektor	 administron	 rreth	 2.4	 milionë	
llogari bankare individësh dhe ofron kredi për rreth 327 mijë njësi 
ekonomike, nga të cilat rreth 307 mijë individë apo familje, rreth 19 
mijë biznese të vogla apo të mëdha, dhe pjesa e mbetur entitete të tjera 
publike apo private. Në terma makroekonomikë, vëllimi i kursimeve 
financiare të administruara nga sektori bankar zë rreth 70% të PBB-së, 
ndërsa	vëllimi	i	kredisë	së	dhënë	prej	tij	është	rreth	35%	e	PBB-së.	Po	
ashtu, në këto dy dekada, sektori bankar ka zgjeruar rrjetin e mbulimit të 
hapësirës territoriale të vendit, si dhe ka prezantuar produkte bankare e 
instrumente pagese në linjë me zhvillimet e sektorit në rang botëror.

Gra�k 26. Depozitat dhe kreditë ndaj PBB

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Në mënyrë të përmbledhur, industria bankare ka ndihmuar zhvillimin e 
ekonomisë shqiptare nëpërmjet inkurajimit të kursimeve dhe gjenerimit të 
kredisë, nëpërmjet kontributit në zhvillimin e tregjeve financiare dhe në 
zgjerimin e instrumenteve të pagesave, nëpërmjet ofrimit të këshillave dhe 
ekspertizës në administrimin e bizneseve, si dhe nëpërmjet diversifikimit 
të rrezikut në ekonomi.

Në këmbim të këtij kontributi, sektori bankar – tashmë tërësisht në pronësi 
private – ka gjeneruar vazhdimisht kthime pozitive dhe luhatje relativisht 
të	vogla	të	treguesve	të	rentabilitetit.	Ai	ka	ofruar	dhe	vijon	të	ofrojë	një	
perspektivë pozitive biznesi, për çdo investitor me vizion afatgjatë dhe 
të përkushtuar të shoqërojë Shqipërinë në udhën e saj të progresit dhe 
integrimit evropian.
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Gra�k 27. Pesha e segmenteve të sistemit �nanciar ndaj totalit të aktiveve të sistemit 
�nanciar, qershor 2019

Burimi: Banka e Shqipërisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
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Sektori bankar ka qenë dhe mbetet shtylla kryesore e sistemit financiar, 
si dhe segmenti më i zhvilluar e profesional i ekonomisë shqiptare. 
Jam	 i	 bindur	 se	 –	 pavarësisht	 trendit	 të	 zgjerimit	 dhe	 diversifikimit	 të	
segmenteve të tjera të tregut financiar – sektori bankar do të vijojë të ketë 
një rol të pazëvendësueshëm edhe në të ardhmen e afërt dhe të largët.

Në këtë kontekst, dëshiroj të ndaj me ju vizionin e Bankës së Shqipërisë 
mbi sfidat e zhvillimit.

1. KREDIA SI NJË INSTRUMENT PËRAFRIMI I INTERESAVE TË 
EKONOMISË DHE TË SEKTORIT BANKAR

Zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit bankar kërkon rritjen e vëmendjes 
ndaj rolit të tij primar: atë të transformimit të kursimeve në instrumente 
financimi për ekonominë. Në terma më praktikë, industria bankare 
duhet të kujdeset që oferta e kredisë t’i përgjigjet në kohë dhe në larmi 
nevojave të ekonomisë, duke faktorizuar, njëkohësisht, në mënyrë të 
drejtë e të përgjegjshme rrezikun.

Përpara se ta shtjelloj më tej këtë temë, më lejoni të theksoj dy momente 
të rëndësishme.

Momenti i parë ka të bëjë me një keqkuptim që e hasim shpesh në 
opinionin publik apo dhe në diskursin profesional: atë se sektori bankar 
shqiptar	nuk	jep	kredi.	Kjo	nuk	është	e	vërtetë.	Të	dhënat	tona	tregojnë	
se, duke përjashtuar efektet kontabël të kursit të këmbimit dhe të fshirjes 
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së kredive nga bilancet, portofoli i kredisë bankare ka shënuar një 
rritje vjetore rreth vlerës 6% gjatë vitit të fundit. Për më tepër, ritmi i 
rritjes ka shfaqur një trend përmirësimi, në linjë dhe me kontekstin e 
përgjithshëm të ecurisë ekonomike. Paralelisht me të, zgjerimi i portofolit 
të kredisë bankare ka shfaqur një kompozim më të balancuar, si në 
terma të strukturës valutore ashtu edhe në terma të destinacionit të 
fondeve. Gjithashtu, gjej me vend të theksoj se portofoli i kredisë 
bankare në vend ka një jetëgjatësi mesatare të ulët, çka nënkupton se 
ai	 rinovohet	 në	mënyrë	 të	 shpeshtë.	Kjo	do	 të	 thotë	 se	 –	pavarësisht	
ritmit të ndryshimit të madhësisë së portofolit – sektori bankar shqiptar 
vijon të japë kredi. Për ilustrim, vetëm gjatë vitit 2018, sektori bankar ka 
dhënë ekuivalentin e rreth 1.1 miliardë eurove kredi të re, në interes të 
financimit të investimeve të biznesit, financimit të blerjeve të banesave, 
si dhe financimit të konsumit.

Momenti i dytë ka të bëjë me përgjegjësinë dhe kujdesin që duhet 
të ketë sektori bankar në kredidhënie. Si administrues i kursimeve të 
publikut, përgjegjësia dhe kujdesi i duhur në kreditim janë kushte të 
panegociueshme. Masat e marra për nxitjen e zhvillimit afatshkurtër dhe 
afatmesëm të vendit nuk duhet të bien ndesh me qëndrueshmërinë e tij 
financiare në afat të gjatë.

Megjithatë, duke mbetur koherent me sa thashë më parë, gjykoj se sektori 
bankar	duhet	 t’i	 kushtojë	më	 shumë	vëmendje	 kreditimit.	Ky	 konstatim	
bazohet në dy premisa teorike dhe mundësohet nga një parakusht i 
rëndësishëm.

Së pari, një përqasje më aktive ndaj kreditimit 
është në interes të zhvillimit të qëndrueshëm 
dhe afatgjatë të industrisë bankare. Një 
nga problemet me të cilat përballet sektori 
bankar në Shqipëri, në rajon dhe më gjerë, 
janë normat e ulëta të kthimit nga aktivet. 
Këto	 norma	 të	 ulëta	 –	 të	 cilat	 në	 Shqipëri	
stimulohen dhe nga likuiditeti i bollshëm në 
valutë dhe do të vijojnë të favorizohen nga 
trendi i reduktimit të borxhit publik dhe i 
huamarrjes së brendshme të qeverisë – rritin 
cenueshmërinë e sektorit ndaj goditjeve. Në 
këto rrethana, sektori bankar duhet të rrisë 
orientimin ndaj kreditimit, si një instrument 
për përmirësimin e rentabilitetit të aktiveve 

“Një nga problemet me të 
cilat përballet sektori bankar 
në Shqipëri, në rajon dhe më 
gjerë, janë normat e ulëta 

të kthimit nga aktivet. Këto 
norma të ulëta – të cilat 

në Shqipëri stimulohen dhe 
nga likuiditeti i bollshëm 

në valutë dhe do të vijojnë 
të favorizohen nga trendi 

i reduktimit të borxhit 
publik dhe i huamarrjes së 

brendshme të qeverisë – rritin 
cenueshmërinë e sektorit ndaj 

goditjeve.”
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dhe rritjen e qëndrueshmërisë afatgjatë të tij. Në të njëjtën linjë, lënia 
jashtë vëmendjes e sektorëve apo klientëve potencialë, do t’i shtyjë ata 
drejt	 segmenteve	 të	 tjera	 të	 tregut	financiar.	Kjo	nënkupton	 të	ardhura	
më të pakta për sektorin bankar, jo vetëm në formën e të ardhurave të 
munguara nga kredia, por dhe në formën e të ardhurave të munguara 
nga produkte të tjera të paketës së shërbimeve që bankat i ofrojnë një 
klienti.

Së dyti, një përqasje më aktive ndaj kreditimit është në interes të zhvillimit 
të	qëndrueshëm	dhe	afatgjatë	të	ekonomisë	shqiptare.	Analizat	tona,	të	
bazuara në informacionin e disponuar dhe në rezultatet e vrojtimeve 
mbi aktivitetin kreditues në vend, sugjerojnë një divergjencë midis 
ritmit të përmirësimit të kërkesës dhe ofertës për kredi. Ndonëse kjo 
divergjencë nuk duket të ketë ende ndikim të qenësishëm në kreditim, 
thellimi i mëtejshëm i saj do të cenonte ecurinë e kreditimit dhe ritmin e 
rritjes ekonomike. Në këtë prizëm, gjej me vend të nënvizoj se një sërë 
studimesh, të brendshme dhe të huaja, evidentojnë faktin se ekonomia 
shqiptare do të përfitonte nga rritja e kreditimit, për sa kohë dhe me 
kushtin që kjo rritje të bazohet në premisa të qëndrueshme strukturore 
dhe	institucionale.	Detyra	jonë	e	përbashkët	është	mos	ta	humbim	këtë	
mundësi.

Ky	konstatim	më	sjell	natyrshëm	te	parakushti	që	përmenda	më	herët.

Ekonomia shqiptare ofron prospekte pozitive biznesi, të shoqëruara 
me	 potencial	 të	 lartë	 kreditimi	 dhe	 një	 rrezik	 të	 reduktuar	 kredie.	 Ky	
realitet dikton nevojën dhe mundësinë e një përqasjeje më kurajoze ndaj 
kreditimit.	Këndvështrimin	tonë	mbi	perspektivën	e	zhvillimit	ekonomik	të	
vendit	kam	pasur	 rast	 ta	shtjelloj	në	vazhdimësi.	Këtu	dua	 të	 risjell	në	
vëmendjen tuaj se, në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave 
dhe Qeverinë Shqiptare, ne kemi vënë në zbatim një plan ambicioz 
masash për reduktimin e kredive me probleme. Në një këndvështrim 
strategjik, objektivi i këtij plani nuk ishte thjesht e vetëm pastrimi i 
bilanceve të bankave, por përmirësimi cilësor i ambientit të kreditimit 
në vend. Në këtë kontekst, industria bankare tani ka një kuadër ligjor e 
rregullator më të përshtatshëm për mbrojtjen e interesave të kreditorit, për 
zotërimin e kolateralit dhe për ekzekutimin e tij, si dhe një ambient më 
transparent për vlerësimin e rrezikut të kredimarrësve individualë.

Duke	u	mbështetur	në	sa	thashë	më	lart,	Banka	e	Shqipërisë	gjykon	se	
sektori bankar duhet:
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•	 të	rrisë	vëmendjen	ndaj	kreditimit,	si	një	angazhim	me	përfitim	të	
ndërsjellë për të dhe për ekonominë shqiptare;

•	 të	 fuqizojë	 strukturat	 e	 brendshme	 dhe	 aftësitë	 e	 tij	 analitike	 e	
menaxheriale në kredidhënie;

•	 të	kujdeset	për	zbatimin	me	prioritet	 të	angazhimeve	 të	mbetura	
nga plani i masave për reduktimin e kredive me probleme; dhe, së 
fundi,

•	 të	bëhet	më	vokal	e	më	transparent	në	identifikimin	e	pengesave	
apo mangësive që konstaton në ambientin e kreditit, si në aspektin 
ligjor dhe në atë rregullator.

Këto	rekomandime	nuk	duhen	parë	të	veçuara	nga	sfida	e	dytë	që	kemi	
përpara.

2. ALOKIMI EFICIENT I KREDISË BANKARE, SI PARAKUSHT I ZHVILLIMIT 
TË QËNDRUESHËM DHE AFATGJATË

Rritja e vëmendjes ndaj kreditimit nuk nënkupton vetëm rritje të vëmendjes 
ndaj vëllimit të kredisë, por kujdes të shtuar dhe ndaj aspektit cilësor të 
saj.	Këto	dy	aspekte,	natyrisht,	janë	të	ndërthurura	dhe	jo-kontradiktore	
në afatin e gjatë.

Historiku	 i	kredisë	në	ekonomitë	në	 tranzicion,	përshi	dhe	Shqipërinë,	
ka pasur disa tipare problematike, të cilat ne duhet t’i shmangim në të 
ardhmen.

Së pari, kredia ka pasur një përqendrim të theksuar në sektorë që 
prodhojnë mallra e shërbime të patregtueshme, të tilla si ndërtimi 
rezidencial dhe shërbimi, të cilat janë të orientuara vetëm – apo 
kryesisht – ndaj tregut të brendshëm. Që të jemi të qartë, kjo tendencë 
pasqyron njëherazi mungesën e njohurive dhe aftësive menaxheriale në 
ekonominë shqiptare dhe sjelljen e bankave në kredidhënie. Megjithatë, 
ajo ka prodhuar dy pasoja negative. Nuk ka inkurajuar rritjen e 
produktivitetit dhe përmirësimin e ritmit të rritjes afatgjatë të vendit. Po 
ashtu, ka frenuar diversifikimin e bazës prodhuese të ekonomisë, duke 
kufizuar dhe fleksibilitetin e saj në përballimin e goditjeve të ndryshme.

Së dyti, një pjesë jo e neglizhueshme e portofolit të kredisë ka shkuar 
drejt kredimarrësve të ekspozuar dhe të pambrojtur ndaj luhatjeve të kursit 
të	këmbimit.	Këta	kredimarrës	shpesh	kanë	pasur	njohuri	të	mangëta	mbi	
rrezikun e luhatjeve të kursit të këmbimit dhe kanë vuajtur pasojat e tyre.
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Përtej aspekteve makroekonomike, këto mangësi strukturore të kredisë 
janë pjesërisht përgjegjëse edhe për rritjen e shpejtë të kredive me 
probleme në periudhën pasuese të krizës globale financiare.

Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë gjykon se sektori bankar duhet:

•	 të	zgjerojë	gamën	e	produkteve	të	kreditit,	sidomos	në	drejtim	të	
financimit të projekteve, për të siguruar një mbulim më të mirë të 
sektorëve të ekonomisë shqiptare dhe të nevojave të huamarrësve 
individualë;

•	 të	 rrisë	 vëmendjen	 ndaj	 sektorëve	 që	 ofrojnë	 potencial	 të	 lartë	
kthimi, edhe për arsye të përdorimit të pakët të levës financiare, si 
bujqësia apo biznese të reja e inovative në fushën e teknologjisë 
së informacionit;

•	 të	 plotësojë	 gamën	 e	 produkteve	 financiare	 me	 instrumente	
derivative të mbrojtjes ndaj rrezikut të kursit të këmbimit, sidomos 
për kredimarrës të ekspozuar ndaj tij.

3. ZGJERIMI I GAMËS SË PRODUKTEVE FINANCIARE DHE 
INSTRUMENTEVE TË PAGESAVE

Përtej funksionit të tij primar, atë të ndërmjetësimit të fondeve, sektori 
bankar ka një rol esencial në sigurimin e shërbimeve të pagesave 
në ekonomi. Shkalla dhe eficienca e përmbushjes së këtij roli ka një 
korrelacion të drejtë me shkallën e përfshirjes financiare të popullatës, 
me eficiencën e përgjithshme të ekonomisë, si edhe – pse jo – me nivelin 
e formalizimit të saj.

Në kuadër të rolit të saj si mbikëqyrës i sistemeve të pagesave, Banka e 
Shqipërisë ka ndërmarrë një sërë masash për përmirësimin e mëtejshëm 
të	 kuadrit	 ligjor	 dhe	 rregullator.	 Këto	 përmirësime	 kanë	 për	 qëllim	 të	
akomodojnë risitë teknologjike në fushën e pagesave, të rrisin efikasitetin 
nëpërmjet nxitjes së konkurrencës, si dhe të sigurojnë transparencë dhe 
mbrojtje për konsumatorin.

Duke	njohur	dhe	rolin	që	kanë	institucionet	e	tjera,	Banka	e	Shqipërisë,	
së	bashku	me	Komitetin	Kombëtar	 të	Sistemit	 të	 Pagesave,	hartoi	për	
herë	të	parë	Strategjinë	Kombëtare	për	Sistemin	e	Pagesave	me	Vlerë	
të Vogël, e cila identifikon nevojat e tregut dhe masat që nevojiten për 
ndërhyrje. Qëllimi i strategjisë është përmirësimi i tregut të pagesave me 
vlerë të vogël, duke u dhënë qytetarëve më shumë mundësi zgjedhjeje 
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për të kryer transaksionet e tyre të përditshme, në mënyrë të lehtë dhe 
me kosto efektive, si dhe rritja e përfshirjes financiare të popullatës. 
Strategjia përmban një plan veprimi të detajuar, për përmbushjen e të 
cilit Banka e Shqipërisë ka angazhim maksimal.

Në këtë kuadër, dua të nënvizoj si një arritje të spikatur përfundimin 
e	projektligjit	 “Për	 shërbimet	e	pagesave”,	 i	 cili	 transpozon	direktivën	
e	rishikuar	 të	Bashkimit	Evropian	(“Për	shërbimet	e	pagesave”	 -	PSD2)	
dhe është aktualisht në fazën e konsultimit publik. Miratimi i këtij 
projektligji krijon kushte për promovimin e risive, duke nxitur prezantimin 
e instrumenteve më efikase dhe me kosto më të ulët. Njëkohësisht, ai 
kontribuon në rritjen e sigurisë së shërbimeve të pagesave, duke adresuar 
rreziqet që mbart zbatimi i risive teknologjike në shërbimet e pagesave.

Në periudhën në vijim, do të vijojmë punën për përmirësimin e 
shërbimeve të pagesave, ku një nismë e rëndësishme është hartimi i 
projektligjit	 “Për	 llogarinë	 e	 pagesave”,	 i	 cili	 transpozon	 një	 tjetër	
Direktivë	 të	 Bashkimit	 Evropian.	Ai	 synon	 të	mbështesë	objektivat	 për	
rritjen e përfshirjes financiare të popullatës, e cila aktualisht mbetet ende 
në nivele krahasimisht të ulëta.

Kam	 bindjen	 e	 plotë	 se	 zgjerimi	 i	 përfshirjes	 financiare,	 pavarësisht	
kostove afatshkurtra të tij, do të kontribuojë ndjeshëm në nxitjen e 
aktivitetit tuaj ndërmjetësues në periudhën afatgjatë.

Përtej përmirësimeve rregullative, jemi angazhuar në një sërë projektesh 
nga	pikëpamja	e	përmirësimit	të	infrastrukturës.	Këtu	mund	të	përmend:

•	 krijimin	e	një	platforme	kombëtare	për	procesimin	e	pagesave	në	
kohë	reale.	Këto	lloj	platformash	kanë	rezultuar	tejet	efikase,	pasi	
realizojnë një pagesë në pak sekonda dhe mund të zëvendësojnë 
ose të plotësojnë hapësirat ku veprimtaria e pagesave me kartë 
nuk ka rezultuar efikase;

•	 krijimin	e	SWITCH-it	kombëtar,	 i	cili	nënkupton	procesimin	e	një	
pagese me kartë nëpërmjet një platforme të brendshme, pa cikle 
të tejzgjatura nëpërmjet procesorëve të kartave ndërkombëtare;

•	 krijimin	 e	 një	 sistemi	 për	 shlyerjen	 e	 pagesave	 në	 euro	 brenda	
vendit, me qëllim reduktimin e komisioneve aktuale tejet të larta 
për shkak të përdorimit të bankave korrespondente, të cilat janë të 
kushtueshme.
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Të	gjitha	këto	ndryshime	ligjore	dhe	module	teknologjike,	të	cilat	ju	vihen	
në dispozicion, duhet të pasohen me aksione konkrete nga ana juaj, për 
zgjerimin e gamës së instrumenteve dhe për uljen e kostos së tyre.

Të nderuar pjesëmarrës,

Sektori bankar ka pasur dhe do të vijojë të ketë një perspektivë pozitive 
zhvillimi në Shqipëri. Megjithatë kjo nuk do të thotë se sfidat përpara nesh 
mungojnë. Përkundrazi, ato janë të shumta, komplekse e dinamike, dhe 
shpesh të ndërlidhura me zhvillime të paparashikueshme, të brendshme 
apo të jashtme.

Detyra	 jonë,	 si	 aktorë	 dhe	 rregullatorë	 të	
kësaj industrie, është të reagojmë në kohë 
dhe me vendosmëri, për t’i kthyer sfidat 
e identifikuara tashmë, në oportunitete 
zhvillimi, si dhe për të rritur qëndrueshmërinë 
dhe fleksibilitetin e sektorit në përballimin e 
goditjeve të paparashikuara.

Në vijim, ju ftoj të gjithëve të ndani në 
mënyrë sa më të hapur mendimet tuaja mbi 
çështjet	 në	 fjalë.	 Jam	 i	 bindur	 se	 dialogu	
konstruktiv do të na mundësojë hartimin e 
një plani veprimi sa më konkret, realist, por 
– pse jo – dhe ambicioz.

Më lejoni t’ju rikujtoj se sektori bankar ka statusin e një pasurie kombëtare 
dhe	 sektori	 strategjik.	 Ky	 status	 i	 jep	 atij	 një	 zë	 të	 rëndësishëm	 në	
përcaktimin e politikave të zhvillimit, por dhe detyrimin për t’i shërbyer 
sa më mirë ekonomisë dhe shoqërisë.

“Detyra jonë, si aktorë dhe 
rregullatorë të kësaj industrie, 

është të reagojmë në kohë 
dhe me vendosmëri, për t’i 

kthyer sfidat e identifikuara 
tashmë, në oportunitete 
zhvillimi, si dhe për të 

rritur qëndrueshmërinë dhe 
fleksibilitetin e sektorit në 
përballimin e goditjeve të 

paparashikuara.”
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
CEREMONINË E PREZANTIMIT TË SERISË 

SË RE TË KARTËMONEDHAVE SHQIPTARE
-12 shtator 2019-

Të nderuar Ministra Denaj dhe Shalësi,  
Të nderuar ambasadorë,
Miq e të ftuar,

Është kënaqësi e veçantë t’ju kemi sot mes nesh në këtë ditë që shënon 
një moment të rëndësishëm në rrugëtimin e Bankës së Shqipërisë dhe të 
monedhës sonë kombëtare.

Historia	e	shtetit	modern	shqiptar	ka	pjesë	të	pandashme	të	saj	historinë	e	
krijimit dhe modernizimin e sistemit monetar dhe atij financiar. Monedha 
shqiptare është shoqëruesi emblematik i kësaj historie zhvillimi, duke 
mbartur kështu tiparet dalluese të çdo epoke nëpër të cilën ky zhvillim 
ka kaluar.

Ndaj nuk është aspak rastësore që përpjekjet e para për krijimin e 
një banke kombëtare me qëllim, ndër të tjera, edhe emetimin e 
kartëmonedhës shqiptare, vijnë menjëherë pas aktit madhor shtetkrijues 
të	Shpalljes	së	Pavarësisë.	Një	vit	pas	themelimit	të	saj	në	vitin	1925,	
Banka	Kombëtare	e	Shqipnis	prezanton	dhe	hedh	për	herë	të	parë	në	
qarkullim serinë e plotë të kartëmonedhave dhe monedhave shqiptare.

Zhvillimet e mëvonshme, në centralizimin e më pas modernizimin e 
shtetit shqiptar, diktuan nevojën për përmirësime 
të vazhdueshme të kartëmonedhës në përmbajtje 
dhe pamje, por duke mbetur në çdo rast 
përfaqësuese e stadit ekonomik, social dhe 
politik	 të	 vendit.	 Kjo	 për	 arsye	 se	 monedha	
kombëtare, përmes tematikës dhe stilizimit të saj 
artistik, mbetet një kumtuese besnike e zhvillimit, 
kulturës dhe historisë së një kombi. Nisur nga këto 
atribute, monedha përbën në vetvete një element 
të rëndësishëm të identitetit kombëtar.

“Monedha kombëtare, 
përmes tematikës dhe 
stilizimit të saj artistik, 
mbetet një kumtuese 
besnike e zhvillimit, 

kulturës dhe historisë 
së një kombi.”
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Seria aktuale e kartëmonedhave shqiptare, e krijuar përpara më shumë 
se 20 vitesh, ka si tematikë pasqyrimin e epokave historike nëpër të cilat 
ka kaluar historia e kombit shqiptar, nëpërmjet paraqitjes së portreteve 
të personaliteteve më përfaqësuese të tyre.

Kjo	 tematikë,	e	mishëruar	në	secilën	kartëmonedhë	përmes	portreteve	
të disa prej figurave më të ndritura kombëtare, evokon momentet më 
të rëndësishme të historisë së kombit tonë, në përpjekjet e tij për liri 
dhe	prosperitet.	Ajo	përmban	të	gjitha	etapat	historike,	duke	filluar	nga	
antikiteti, mesjeta, rilindja kombëtare, pavarësia e vendit, dhe do të 
përmbyllet me simbolet e flamurit kombëtar dhe himnit të flamurit në 
prerjen	më	të	re,	atë	me	vlerë	nominale	më	të	lartë,	10,000	Lekë,	duke	
i përzgjedhur këto simbole si përfaqësuese dhe përbashkuese për çdo 
shqiptar.

Seria e kartëmonedhave  që ne prezantojmë sot përbën një seri të re, 
pavarësisht	se	ajo	pasqyron	të	njëjtën	tematikë	me	atë	ekzistuese.	Kjo	
sepse ajo vjen e rikonfiguruar dhe e ristilizuar artistikisht, duke mundësuar 
aplikimin e teknologjive dhe zhvillimeve më të fundit në industrinë e 
prodhimit të kartëmonedhave. Më konkretisht, kjo do të thotë: siguri më 
e lartë e parasë shqiptare përmes përforcimit të elementeve të sigurisë - 
që mbetet prioriteti kryesor i Bankës së Shqipërisë - përdorim i teknikave 
inovative të shtypit dhe materialeve të prodhimit për të rritur rezistencën; 
optimizim i përmasave të kartëmonedhës; por dhe rifreskim artistik i 
pamjes së saj.

Seria e re e kartëmonedhës shqiptare gërsheton 
sigurinë maksimale, pamjen moderne, 
komunikimin artistik të mesazhit historik dhe 
rezistencën	 më	 të	 lartë	 gjatë	 përdorimit.	 Ajo	
është rikonceptuar e plotë me 6 prerje: 200, 
500,	1.000,	2.000,	5.000	dhe	10.000	Lekë.	
Ndërkohë që dy prerjet e para të kësaj serie, 
ato	200	Lekë	dhe	5000	Lekë	-	emetime	të	vitit	
2017, janë gati për t’u hedhur në qarkullim 
më 30 shtator 2019, kartëmonedhat e tjera të 

serisë do të hidhen në qarkullim në mënyrë graduale gjatë 3-4 viteve të 
ardhshme dhe do të kenë vlerë ligjore krahas prerjeve ekzistuese.

“Seria e re e 
kartëmonedhës 

shqiptare gërsheton 
sigurinë maksimale, 
pamjen moderne, 

komunikimin artistik të 
mesazhit historik dhe 

rezistencën më të lartë 
gjatë përdorimit”.
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Prezantimi i serisë së re dëshmon angazhimin e vazhdueshëm të 
Bankës së Shqipërisë në rritjen në vijimësi të cilësisë dhe sigurisë së 
kartëmonedhave	 në	 qarkullim.	 Të	 dy	 këto	 tipare,	 cilësia	 dhe	 siguria,	
garantojnë integritetin e pacenueshëm të kartëmonedhës sonë në raport 
me publikun dhe prezantojnë denjësisht Bankën e Shqipërisë dhe vetë 
shtetin shqiptar.

Në këtë kontekst, ceremonia e sotme shënon kurorëzimin e një 
pune voluminoze të nisur katër vjet më parë, që, përveç stafit të 
bankës, përfshiu aktivisht dhe intensivisht kontributin e çmuar të 
shumë akademikëve, historianëve, albanologëve, numizmatëve dhe 
ekspertëve të kompanive më të njohura në botë në fushën e prodhimit 
të kartëmonedhave. Ndërthurja dhe bashkëpunimi i specialistëve 
nga fusha të ndryshme ekspertize, së bashku me risitë teknologjike 
më të fundit në shtypin e kartëmonedhave, mundësuan përsosjen 
dhe prezantimin e një serie kartëmonedhash të thjeshta në përdorim, 
bashkëkohore dhe të mbështetura në një balancë ndërmjet risisë dhe 
traditës së deritanishme.

Të nderuar pjesëmarrës,

Plotësimi i sigurt dhe eficient i nevojave të ekonomisë për para, në vlerë 
dhe strukturë, si dhe garantimi i besimit të publikut në paranë tonë, si një 
nga përgjegjësitë kryesore të Bankës së Shqipërisë, ka qenë në fokus të 
punës edhe në realizimin e serisë së re.

Ndaj, jam shumë i nderuar që sot, për herë të parë për sytë e publikut, 
zbuloj serinë e re dhe, si Guvernator i Bankës së Shqipërisë, përmes 
firmosjes simbolike, i hap dyert rrugëtimit të dy kartëmonedhave të para 
të kësaj serie për në duart e publikut shqiptar.

Duke	 uruar	 që	 kartëmonedhat	 e	 reja	 të	 mirëpriten	 nga	 publiku,	 ju	
prezantoj me pamjen e tyre. Gjithashtu, dëshiroj të tërheq vëmendjen 
tuaj për mirëmbajtjen dhe trajtimin sa më dinjitoz të kartëmonedhave, 
për të ruajtur jetëgjatësinë, cilësinë dhe integritetin e tyre. Nga 30 
shtatori	2019,	kartëmonedhat	e	serisë	së	re	200	Lekë	dhe	5000	Lekë	
do të kenë kurs ligjor në Republikën e Shqipërisë dhe do të përdoren si 
mjet pagese, së bashku me kartëmonedhat ekzistuese.
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
MBLEDHJEN E PESTË TË KOMITETIT 

KOMBËTAR TË SISTEMIT TË PAGESAVE
-1 tetor 2019-

E nderuar zj. Ministre,
Të nderuar anëtarë të Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave,  
Të nderuar pjesëmarrës,

Fillimisht, më lejoni të shpreh mirënjohjen e Bankës së Shqipërisë 
për angazhimin dhe bashkëpunimin tuaj të vazhdueshëm për arritjen 
e objektivave të përbashkët në sferën e pagesave dhe më gjerë. 
Bashkëpunimi dhe diskutimi i alternativave të zhvillimit midis aktorëve 
kryesorë të tregut vlerësohet si një nga shtyllat kryesore të suksesit për 
arritjen e reformave të nevojshme.

Me	 këtë	 synim,	 që	 prej	 vitit	 2015,	 Banka	 e	 Shqipërisë	 organizon	
Komitetin	 Kombëtar	 të	 Sistemeve	 të	 Pagesave,	 i	 cili	 ka	 si	 qëllim	 që	
nëpërmjet veprimtarisë së tij, të mbështesë dhe të kontribuojë në rritjen 
e sigurisë, qëndrueshmërisë dhe efikasitetit të sistemit kombëtar të 
pagesave, objektiva këta mjaft të rëndësishëm për zbatimin e politikës 
monetare dhe për stabilitetin financiar e ekonomik të vendit, duke krijuar 
baza të shëndosha për zhvillim dhe mirëqenie.

Dëshiroj	të	theksoj	se	krijimi	i	Komitetit	Kombëtar	të	Sistemit	të	Pagesave	
është bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare dhe në veçanti në 
ato evropiane.

Komiteti	 është	 konceptuar	 si	 një	 entitet	 strategjik,	 konsultues	 dhe	
komunikues, vendimet e të cilit kanë për objektiv mbështetjen e 
veprimtarisë së institucioneve pjesëmarrëse në fushën e pagesave. Në 
këtë	 kuadër,	 vlen	 të	 theksojmë	 se	 gjatë	 këtyre	 5	 vjetëve	 janë	 arritur	
rezultate të rëndësishme, ku ndër më të spikaturit konsiderohet miratimi 
i	Strategjisë	Kombëtare	të	Pagesave	me	Vlerë	të	Vogël	(2018-	2023).
 
Konkluzionet	e	deritanishme	evidentojnë	qartë	përfshirjen	e	ulët	financiare	
të popullsisë shqiptare, jo vetëm krahasuar me vendet e Bashkimit 
Evropian,	por	dhe	me	vendet	e	rajonit.	Të	gjitha	këto	reflektohen	në	një	
përdorim të lartë të parasë fizike (cash) në ekonominë shqiptare. Nga 
studime empirike të kryera nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim 
me Bankën Botërore rezulton se përdorimi i cash-it në ekonomi, përtej 
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efekteve zbehëse tek mekanizmat e Bankës së 
Shqipërisë në funksion të ruajtjes së stabilitetit të 
çmimeve e atij financiar, dhe zhvillimit ekonomik, 
ka dhe një kosto konkrete nga përdorimi i tij si 
mjet pagese, ku në nivel ekonomie shkon më 
shumë se 1 për qind të PBB-së. Për më tepër, 
përdorimi i parasë fizike mund të konsiderohet 
edhe si një nxitës i informalitetit në ekonomi.

Për rrjedhojë, strategjia në fjalë synon të krijojë 
një treg 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 të pagesave që përmbushin nevojat e 
përdoruesve të aftë financiarisht për të kryer pagesa në të gjithë vendin.

Kjo	 strategji,	 e	 ndërtuar	 me	 mbështetjen	 mjaft	 të	 vlefshme	 të	 Bankës	
Botërore, është produkt i një pune të gjatë studimore dhe analitike, dhe 
synon të adresojë më së miri nevojat e tregut vendas.

Realizimi i këtij vizioni vlerësohet të materializohet nëpërmjet një sërë 
zhvillimesh jo vetëm ligjore e rregullative, por edhe infrastrukturore, të 
cilat promovojnë zhvillimet teknologjike dhe inovacionin në tregun e 
pagesave.

Në këtë drejtim, dëshiroj të theksoj se përfshirja 
e zhvillimeve të teknologjisë së informacionit në 
shërbimet financiare po tërheq gjithnjë e më 
shumë vëmendjen e bankave qendrore dhe të 
autoriteteve rregullative e mbikëqyrëse në mbarë 
botën. Praktikat ndërkombëtare dhe ato vendase 
diktojnë se një përqasje gjithëpërfshirëse 
nëpërmjet bashkëpunimit mbështet ndjeshëm 
arritjen e rezultateve efektive dhe optimale.

Një shembull konkret i bashkërendimit të përpjekjeve në këtë drejtim është 
pikërisht ai në fushën e pagesave. Në këtë fushë, masat e ndërmarra nga 
qeveria shqiptare për digjitalizimin e shërbimeve qeveritare dhe rishtazi 
për	projektligjin	 “Për	 faturën	dhe	sistemin	e	monitorimit	 të	qarkullimit”,	
i cili synon rritjen e efikasitetit të fiskalizimit të ekonomisë shqiptare, 
duket se janë në harmoni të plotë me nismat e ndërmarra nga Banka e 
Shqipërisë,	nëpërmjet	Komitetit	Kombëtar	 të	Sistemit	 të	Pagesave,	për	

“Hartimi i projektligjit 
“Për shërbimet 
e pagesave” 

konsiderohet si një hap 
i parë dhe thelbësor në 
kuadër të reformimit 
dhe digjitalizimit të 

tregut të pagesave me 
vlerë të vogël.”

“Nga studime empirike 
të kryera nga Banka 

e Shqipërisë në 
bashkëpunim me Bankën 

Botërore rezulton se 
përdorimi i cash-it në 

ekonomi, ka dhe një kosto 
konkrete nga përdorimi i 
tij si mjet pagese, ku në 
nivel ekonomie shkon më 
shumë se 1% të PBB-së.”
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modernizimin e tregut të pagesave dhe nxitjen e përfshirjes financiare 
të popullsisë.

Banka e Shqipërisë ka punuar për krijimin e një kuadri ligjor e rregullativ, 
i cili synon pikërisht nxitjen e digjitalizimit në sferën e shërbimeve të 
pagesave.	Hartimi	i	projektligjit	“Për	shërbimet	e	pagesave”	konsiderohet	
si një hap i parë dhe thelbësor në kuadër të reformimit dhe digjitalizimit 
të tregut të pagesave me vlerë të vogël.

Në terma konkretë, ky projektligj vlerësohet të nxisë ndjeshëm 
konkurrencën në treg, duke dhënë një kontribut thelbësor për krijimin e 
shërbimeve financiare me kosto të ulëta dhe lehtësisht të aksesueshme 
nga publiku i gjerë.

Të nderuar pjesëmarrës,

Promovimi i objektivave të sipërpërmendur, është i rëndësishëm jo 
vetëm nga pikëpamja e funksioneve të Bankës së Shqipërisë si autoritet 
monetar, por ka edhe një kontribut të qenësishëm në zhvillimin ekonomik 
dhe mirëqenien e publikut të gjerë.

Të	gjitha	këto	zhvillime	nuk	do	të	kenë	efektet	e	pritura,	nëse	nuk	mbështeten	
me	masa	në	kuadër	të	edukimit	financiar	të	popullsisë.	Të	ndërgjegjshëm	
se kultura financiare e publikut përbën një mjet të rëndësishëm për nxitjen 
e zhvillimin e tregut, Banka e Shqipërisë është angazhuar prej mëse një 
dekade, në ideimin dhe zhvillimin e programeve edukative të krijuara 
për të adresuar nevojat e grupeve të veçanta të interesit.

Fokusi i bankave qendrore në vendet e zhvilluara dhe në ato në zhvillim, 
tek forcimi dhe zhvillimi i kulturës financiare, nuk është një rastësi. 
Studime të shumta kanë dëshmuar se edukimi financiar sjell përfitime 
të	 shumëfishta.	 Të	 qenit	 i	 familjarizuar	me	 konceptet	 bazë	 financiare	
dhe ekonomike, njohja dhe përdorimi i duhur i produkteve bankare dhe 
mjeteve financiare, si dhe aftësia për të menaxhuar financat personale 
dhe ato familjare, janë thelbësore për rritjen e përfshirjes financiare, me 
synim fundor përmirësimin e mirëqenies individuale dhe të shoqërisë në 
tërësi.

Nga ana tjetër, një vendimmarrje financiare e mirinformuar e individëve i 
ndihmon bankat qendrore në përmbushjen e mandateve të tyre për arritjen 
e stabilitetit të çmimeve dhe ruajtjen e stabilitetit financiar. Një kuptim 
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më i mirë i politikës monetare ndihmon në përshpejtimin e transmetimit 
të efekteve të kësaj politike mbi ekonominë reale. Ndërkohë që cilësia 
e vendimeve për financim ose investim ka impakt të drejtpërdrejtë mbi 
stabilitetin e gjithë sistemit financiar.

Banka e Shqipërisë ka qenë mjaft e angazhuar në sferën e edukimit 
financiar ndër vite dhe kjo përvojë disavjeçare ka identifikuar qartazi 
nevojën e një nisme të koordinuar në nivel kombëtar deri në ngritjen e 
këtij objektivi në nivel reforme me rëndësi thelbësore për vendin.

Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë, e nxitur 
dhe nga kërkesa e autoriteteve të tjera, por 
edhe e aktorëve të tregut, vlerëson si një 
domosdoshmëri hartimin e një Strategjie 
Kombëtare	 për	 Edukimin	 Financiar,	 për	 të	
cilën ju gjithashtu do të diskutoni gjatë  kësaj 
mbledhjeje dhe rezultatet konkrete në këtë 
drejtim priten të materializohen së shpejti.

Ne kemi bindjen se një dokument i tillë 
strategjik, i përshtatur me nevojat e vendit për 
edukim financiar, do të ndihmonte përmes 

bashkimit dhe koordinimit të veprimeve dhe të burimeve të aktorëve të 
ndryshëm, në rritjen e efektivitetit për arritjen e objektivave të përbashkët 
të kultivimit të një kulture financiare në shoqërinë shqiptare. Ndaj ftoj të 
gjitha institucionet pjesëmarrëse të angazhohen dhe të kontribuojnë në 
mënyrë aktive për konkretizimin e kësaj iniciative.

Dëshiroj	 ta	 përmbyll	 fjalën	 time,	 duke	 ju	 uruar	 një	 mbledhje	 sa	 më	
produktive dhe t’ju përcjell një falënderim të veçantë për pjesëmarrjen 
dhe	vëmendjen	tuaj.	Jam	i	sigurt	se	tematikat	që	do	të	diskutohen	sot	do	
të jenë të larmishme dhe me interes për të gjithë.

Ju faleminderit!

“Banka e Shqipërisë ka 
qenë mjaft e angazhuar në 
sferën e edukimit financiar 
ndër vite dhe kjo përvojë 

disavjeçare ka identifikuar 
qartazi nevojën e një 

nisme të koordinuar në 
nivel kombëtar deri në 

ngritjen e këtij objektivi në 
nivel reforme me rëndësi 
thelbësore për vendin.”



- 117 -

KAPITULLI IV - Fjalime dhe prezantime në konferenca

FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
KONFERENCËN VJETORE TË BANKËS SË 

SHQIPËRISË
-11 tetor 2019-

NJË BOTË E RE E GUXIMSHME?
E ARDHMJA E BANKINGUT NË VENDET EVROPIANE NË ZHVILLIM

I nderuar zoti President i Republikës,
E nderuar zonja Ministre dhe zoti Kryetar i Komisionit të Kuvendit,
Të nderuar përfaqësues të sistemit bankar, zonja dhe zotërinj, miq dhe 
të ftuar,

Kam	 kënaqësinë,	 si	 Guvernator	 i	 Bankës	 së	 Shqipërisë,	 t’ju	 uroj	
mirëseardhjen	në	Konferencën	tonë	vjetore.	Ashtu	si	dhe	vitin	e	shkuar,	
konferenca e këtij viti organizohet në bashkëpunim me Shkollën e 
Londrës	 për	 Studime	 Ekonomike	 dhe	 Shkenca	 Politike	 (LSE),	 e	 më	
konkretisht me Institutin për Çështje Globale të këtij institucioni – i njohur 
ndërkombëtarisht për ekspertizën e tij në shkencat sociale.

Konferenca	e	këtij	viti	synon	të	trajtojë	trendet	më	të	fundit	të	zhvillimit	të	
industrisë bankare në Shqipëri, në rajon dhe në botë, duke u fokusuar 
në sfidat dhe oportunitetet që kemi përpara.

Në mënyrë të natyrshme, këto çështje paraqesin interes të madh jo vetëm 
për aktorët e tregut bankar, por edhe për bankat qendrore e rregullatorët 
e tjerë të sistemit financiar. Ndarja e eksperiencës dhe diskutimi i hapur 
do të na ndihmojnë të identifikojmë qasje sa më optimale për adresimin e 
sfidave që na presin. Për këtë arsye, kemi ftuar folës të nderuar, ekspertë 
nga institucione të njohura ndërkombëtare, si dhe aktorë e rregullatorë 
të tregut, nga vendi dhe rajoni.

Jam	 i	 sigurt	 se	 edhe	 konferenca	e	 këtij	 viti	 do	 t’i	 përmbushë	pritjet	 e	
pjesëmarrësve.
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Të nderuar zonja dhe zotërinj,

Sistemi financiar dhe sektori bankar në zemër të tij, kanë një rol të 
pazëvendësueshëm në zhvillimin ekonomik dhe në rritjen e mirëqenies.

Ky	 sistem	 i	 ofron	 ekonomisë	 instrumente	 pagese,	 duke	 ndihmuar	
qarkullimin	e	lirë	të	produkteve	e	shërbimeve.	Ai	ofron	instrumente	kursimi	
e krediti për familjet dhe bizneset, duke nxitur zhvillimin dhe rritjen e 
mirëqenies. Po ashtu, sistemi financiar ndihmon familjet, bizneset dhe 
ekonominë në përballimin e goditjeve, nëpërmjet marrjes përsipër të 
rrezikut në bilancet e tij, si dhe nëpërmjet ofrimit të produkteve të sigurimit 
financiar të jetës, aktivitetit apo të sigurimit ndaj fatkeqësive natyrore.

Për këto arsye, eficienca, qëndrueshmëria dhe sofistikimi i sistemit 
financiar janë parakushte esenciale për një rritje të shpejtë, të 
qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Shkalla e zhvillimit të një ekonomie 
është e ndërlidhur dhe ndërvarur me shkallën e zhvillimit të sistemit të 
saj	 financiar.	Ky	 konstatim	është	gjerësisht	 i	 ilustruar	 nga	eksperienca	
shqiptare e tre dekadave të fundit.

Progresi i vendit në dekadën e parë të tranzicionit u kushtëzua – ndër 
të tjera – nga faza ende embrionale e zhvillimit të sektorit bankar e 
financiar. Në dekadën e dytë, zgjerimi i sektorit bankar dhe forcimi i 
konkurrencës në të, i hapën rrugë rritjes së kreditimit dhe përshpejtimit 
të	ritmeve	të	rritjes	ekonomike.	Kjo	ecuri	u	ndërpre	nga	kriza	financiare	
globale, krizë e cila tronditi ekonominë shqiptare. Në ndryshim nga 
mjaft vende të rajonit, kriza nuk prodhoi recesion apo krizë të mirëfilltë 
financiare në Shqipëri. Megjithatë, pasojat indirekte të saj u ndjenë si 
në ekonominë shqiptare dhe në sistemin e saj financiar.

Si autoritet monetar, mbikëqyrës e rregullator i sektorit bankar, agjenda 
e punës së Bankës së Shqipërisë gjatë viteve të fundit është fokusuar 
në trajtimin e sfidave që trashëguam nga kriza. Më lejoni të bëj një 
përmbledhje të shkurtër të tyre.

Së pari, ngadalësimi i kërkesës agregate dhe dobësimi i kursit të 
këmbimit përkeqësuan gjendjen financiare të bizneseve dhe familjeve, 
duke sjellë një rritje të shpejtë të kredive me probleme dhe duke tkurrur 
ofertën e kredisë bankare. Ndër të tjera, rritja e kredive me probleme 
nxori në pah nevojën e përmirësimit të gjithanshëm të ambientit ligjor 
e rregullator, veçanërisht sa i takon ekzekutimit të kolateralit. Në këto 
rrethana, në bashkëpunim dhe me agjenci të tjera publike, Banka e 
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Shqipërisë hartoi dhe zbatoi një program të detajuar masash, i cili 
adresoi	në	mënyrë	të	plotë	mangësitë	e	konstatuara.	Ky	aksion	i	hapi	
rrugë reduktimit të shpejtë të raportit të kredive me probleme, përmirësimit 
të ofertës së kredisë dhe krijoi premisa për përshpejtimin gradual të ritmit 
të rritjes së saj.

Së dyti, shtrëngimi i normave rregullatore të aktivitetit bankar në 
Bashkimin Evropian, solli një reduktim të ekspozimit të bankave të huaja 
ndaj	ekonomive	rajonale	e	shqiptare.	Ky	efekt,	i	njohur	si	deleverage, 
nënvizoi faktin se integrimi në rritje i sektorit bankar na ekspozon ndaj 
politikave monetare dhe normave rregullatore të vendeve të origjinës. 
Në përgjigje të tij, Banka e Shqipërisë ka punuar për harmonizimin 
e kuadrit të brendshëm mbikëqyrës e rregullator me standardet e 
Bashkimit Evropian. Në këtë drejtim, kemi vënë në zbatim një strategji 
të re makroprudenciale, e cila është modeluar sipas asaj të Sistemit 
Evropian të Bankave Qendrore. Po ashtu, kemi rishikuar plotësisht 
kuadrin mbikëqyrës e rregullator, duke synuar adresimin më të mirë të 
elementeve të rrezikut të sektorit bankar: rrezikut operacional, rrezikut të 
tregut, rrezikut të kreditit dhe rrezikut të likuiditetit. Së fundi, jemi bërë 
pjesë aktive e forumit ndërkombëtar për adresimin e këtij fenomeni – i 
ashtuquajturi Iniciativa e Vjenës, si dhe kemi forcuar komunikimin me 
agjencitë partnere rregullatore të vendeve të origjinës.

Së treti, ne kemi shpenzuar mjaft kohë dhe energji për administrimin e 
procesit	të	konsolidimit	të	sektorit	bankar.	Ky	proces,	i	cili	tashmë	mund	
të quhet i përfunduar, ka sjellë reduktimin në 12 të numrit të bankave 
në	sistem.	Ai	ka	krijuar	premisa	për	një	sektor	bankar	më	të	motivuar	në	
kredidhënie, më inovativ në produkte e më konkurrues në kosto.

Në një nivel më të përgjithshëm, Banka e 
Shqipërisë ka punuar për përmirësimin e 
arkitekturës rregullatore të sistemit financiar në 
Shqipëri dhe për forcimin e rrjetave të sigurisë 
financiare. Së bashku me agjencitë e tjera 
publike,	 kemi	 ngritur	 Grupin	 Këshillimor	 të	
Stabilitetit Financiar, kemi përmirësuar bazën 
ligjore	të	funksionimit	të	Agjencisë	së	Sigurimit	të	
Depozitave,	kemi	miratuar	Ligjin	për	Ndërhyrjen	
e	Jashtëzakonshme,	kemi	krijuar	kuadrin	nënligjor	
e rregullator, si dhe kemi ngritur strukturat e nevojshme për funksionimin 
e tyre.

“Banka e Shqipërisë 
ka punuar për 
përmirësimin 
e arkitekturës 

rregullatore të sistemit 
financiar në Shqipëri 
dhe për forcimin e 
rrjetave të sigurisë 

financiare.”
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Paralelisht me to, kemi adoptuar një kuadër modern të hartimit dhe 
zbatimit të politikës monetare, si dhe kemi ruajtur në mënyrë konsekuente 
një qëndrim stimulues të saj. Stimuli monetar i ka mundësuar Shqipërisë 
një ambient financiar transparent, me norma të ulëta e të qëndrueshme 
interesi, me likuiditet të bollshëm dhe me luhatje të moderuara të kursit 
të	këmbimit.	Ai	ka	nxitur	rritjen	e	konsumit	dhe	investimeve	private,	ka	
reduktuar çmimin e kredisë, si dhe ka lehtësuar kostot e shërbimit të 
borxhit për të gjitha segmentet e ekonomisë.

Duke	 reflektuar	 këto	 aksione,	 ekonomia	 shqiptare	 ka	 bërë	 progres	 të	
dukshëm	drejt	 rritjes	 së	qëndrueshme	dhe	afatgjatë.	Ky	progres	është	
karakterizuar nga përshpejtimi gradual i ritmeve të rritjes, nga zgjerimi 
i punësimit dhe rënia e papunësisë, si dhe nga shëndoshja e bilanceve 
të sektorit privat. Në veçanti, sektori bankar shfaqet likuid, i kapitalizuar 
dhe	me	tregues	të	mirë	rentabiliteti.	Kapitali	rregullator	luhatet	rreth	nivelit	
18%, dukshëm mbi minimumin e detyrueshëm, ndërsa raporti i kredive 
me	probleme	ka	rënë	në	11%,	kundrejt	nivelit	maksimal	prej	gati	25%	
të shënuar në vitin 2014.

Gra�k 28. Ecuria e treguesve të mjaftueshmërisë së kapitalit

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Të nderuar zonja dhe zotërinj,

Objektivi final i punës së Bankës së Shqipërisë ka qenë dhe do të 
mbetet nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm të vendit. Filozofia jonë e punës 
bazohet në katër shtylla kryesore: profesionalizëm, përgjegjshmëri, 
llogaridhënie dhe transparencë.
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Kjo	filozofi	u	 testua	dhe	u	pasurua	me	disa	mësime	 të	vlefshme	gjatë	
dekadës së fundit:

•	 Së	 pari,	 autoritetet	 monetare,	
mbikëqyrëse e rregullatore, duhet 
të kenë një qëndrim proaktiv ndaj 
stabilitetit monetar dhe financiar të 
vendit.	Kjo	kërkon	rritjen	e	kapaciteteve	
institucionale, si dhe adoptimin 
e një përqasjeje kundërciklike, si 
në politikën monetare dhe në atë 
makroprudenciale. Gjithashtu, ajo 
kërkon identifikimin e vazhdueshëm 
të sfidave aktuale dhe potenciale dhe 
adresimin në kohë të tyre.

•	 Së	 dyti,	 rritja	 ekonomike	 afatgjatë	 duhet	 ankoruar	 në	 reforma	
strukturore	të	vazhdueshme.	Autoritetet	publike	e	kanë	të	pamundur	
– e ndoshta të paarritshme – të parashikojnë apo të shmangin 
plotësisht goditjet. Megjithatë, autoritetet publike dhe sektori privat 
mund të minimizojnë efektet e këtyre goditjeve, nëpërmjet reformave 
strukturore, të cilat synojnë krijimin e strukturave sa më produktive 
dhe elastike, si dhe nëpërmjet ruajtjes së qëndrueshmërisë së 
bilanceve	 financiare.	 Autoritetet	 publike	 dhe	 sektori	 privat	 duhet	
të jenë të ndërgjegjshëm se përfitimet afatgjata të reformave i 
tejkalojnë kostot afatshkurtra të tyre.

•	 Së	treti,	integrimi	financiar	ofron	një	kanal	shtesë	ekspozimi	ndaj	
goditjeve të huaja, qofshin këto kriza financiare ndërkombëtare 
apo luhatje të kuadrit rregullator. Në tërësinë e tij, integrimi financiar 
ka	qenë	dhe	do	 të	mbetet	një	 faktor	pozitiv	zhvillimi.	Ai	sjell	në	
Shqipëri kapital financiar dhe ekspertizë menaxheriale, duke pasur 
një zinxhir efektesh pozitive në ekonominë shqiptare dhe duke 
pararendur integrimin ekonomik e politik të vendit. Megjithatë, 
ky integrim bën të domosdoshëm forcimin e bashkëpunimit dhe 
shkëmbimit të informacionit me partnerët dhe institucionet homologe 
ndërkombëtare.

•	 Së	fundi,	stabiliteti	monetar	e	financiar	 i	vendit	nuk	mund	të	 jetë	
përgjegjësi e vetme e bankës qendrore, sado primar të jetë roli 
i	 saj	 në	 të.	Ai	 kërkon	 kontributin	dhe	bashkëpunimin	e	 të	gjitha	
autoriteteve shtetërore.

“Autoritetet monetare, 
mbikëqyrëse e rregullatore, 
duhet të kenë një qëndrim 
proaktiv ndaj stabilitetit 
monetar dhe financiar të 

vendit. Kjo kërkon rritjen e 
kapaciteteve institucionale, 

si dhe adoptimin e një 
përqasjeje kundërciklike, si në 
politikën monetare dhe në atë 

makroprudenciale.”
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Të nderuar pjesëmarrës,

Ekonomia shqiptare ka premisa solide për vijimin dhe përshpejtimin e 
ritmeve të rritjes. Forcimi i stabilitetit financiar, paralelisht me ndjekjen 
e politikave të kujdesshme monetare, ofron një garanci shtesë për 
qëndrueshmërinë e saj.

Megjithatë, më lejoni të theksoj se sfidat që kemi përpara nuk janë të 
pakta. Në një perspektivë të gjerë, industria financiare, në rajon e në 
botë, është në presionin e katër rrymave të fuqishme:

•	 Zhvillimit	të	vrullshëm	të	teknologjisë	së	informacionit,	i	cili	i	ka	hapur	
rrugë inovacionit financiar dhe ka sfiduar modelet klasike të bankingut. 
Instrumentet e reja të pagesave e të kreditit, aktorët e rinj të tregut 
financiar dhe modelet e reja të biznesit, si bankingu dhe pagesat 
dixhitale apo elektronike, rritin shkallën e penetrimit të shërbimeve 
financiare. Megjithatë, në të njëjtën kohë, ato sfidojnë jo vetëm 
aktorët klasikë të sektorit financiar, por dhe rregullatorët e këtij sistemi.

•	 Globalizimit,	 i	cili	ka	zgjeruar	 fushën	e	veprimit	 të	aktorëve	dhe	
rregullatorëve	të	tregut.	Ky	fenomen	i	ekspozon	ndjeshëm	vendet	
në zhvillim ndaj luhatjeve të kuadrit rregullator apo luhatjeve të 
oreksit për rrezik në vendet e zhvilluara.

•	 Procesit	 të	 rirregullimit	 që	 po	 kalon	 sektori	 financiar	 evropian	 e	
botëror.	Ky	proces	synon	të	rrisë	sigurinë	e	sektorit	bankar,	të	ulë	
probabilitetin e krizave sistemike dhe të rrisë aftësitë e autoriteteve 
për administrimin e tyre. Megjithatë, ai imponon kosto shtesë për 
sektorin bankar dhe e vendos atë në pozita më pak të favorshme 
kundrejt pjesëmarrësve të tjerë të tregut.

•	 Normave	tejet	të	ulëta	të	interesit,	që	karakterizojnë	segmente	të	
tëra	 të	 tregut	 financiar	 botëror.	 Këto	 norma	 pasqyrojnë	 politikat	
monetare stimuluese të ndjekura nga bankat e mëdha qendrore, 
rënien e produktivitetit global dhe zhvillimet e pafavorshme 
demografike në vendet e zhvilluara. Megjithatë, ato dëmtojnë 
bilancet e segmenteve të gjera të tregut financiar, si sektori bankar, 
fondet e pensionit dhe kompanitë e sigurimit.

Në një këndvështrim më të afërt, Shqipëria ka nevojë për rritjen e 
gjithanshme të shkallës së kulturës financiare. Ndër të tjera, kjo ndihmon 
shëndoshjen e financave personale dhe të biznesit, si dhe reduktimin e 
rreziqeve financiare, si për shembull ekspozimin e panevojshëm ndaj 
luhatjeve të kursit të këmbimit. Banka e Shqipërisë ka qenë dhe do të 
mbetet në pararojë të edukimit financiar.
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Po ashtu, Shqipëria ka nevojë për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të 
pagesave dhe për përmirësimin e aksesit në financë të segmenteve të 
ndryshme të shoqërisë, si bizneset e vogla dhe të mesme apo sektori 
rural. Banka e Shqipërisë ka ushtruar me përgjegjësi detyrat e veta në 
fushën e zhvillimit të sistemit të pagesave. Në këtë drejtim:

•	 kemi	 ngritur	 në	 vitin	 2015	 Komitetin	 Kombëtar	 të	 Sistemit	 të	
Pagesave, i cili synon koordinimin e punës së të gjitha agjencive 
publike dhe sektorit privat;

•	 kemi	 hartuar	 projektligjin	 “Për	 shërbimet	 e	 pagesave”,	 i	 cili	
adopton direktivën përkatëse të Bashkimit Evropian dhe i hap 
rrugën zhvillimit të produkteve të reja të pagesave; si dhe,

•	 kemi	 përmirësuar	 infrastrukturën	 teknologjike	 të	 kryerjes	 së	
pagesave, duke ulur kostot e tyre.

Megjithatë, puna jonë nuk mund të quhet e përfunduar.

Së fundi, Shqipëria duhet t’i kushtojë vëmendje zhvillimit të segmenteve 
të tjera të tregut financiar, si tregu i kapitalit apo fondet e pensionit dhe të 
investimit. Rëndësi primare në këtë kontekst ka harmonizimi i kujdesshëm 
i kuadrit ligjor e rregullator, për të shmangur lindjen e vatrave të rrezikut 
sistemik apo mundësitë e arbitrazhit rregullator.

Të nderuar zonja e zotërinj,

Agjenda	 e	 punës	 që	 kemi	 përpara	 është	 komplekse	 dhe	 ambicioze.	
Përmbushja me sukses e saj do t’i mundësojë vendit një rritje të shpejtë 
e të qëndrueshme, si dhe do të shënojë një hap përpara në rrugën tonë 
të integrimit drejt Bashkimit Evropian.

Në emër të institucionit që unë drejtoj, më lejoni të shpreh gatishmërinë 
tonë për t’u ngritur në lartësinë e këtyre sfidave. Po ashtu, me lejoni të 
shpreh bindjen se konferenca e sotme do të japë një ndihmesë jo të 
vogël në gjetjen e zgjidhjeve optimale.

Ju falënderoj për vëmendjen dhe i uroj Konferencës punime të mbara!
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FJALA E GUVERNATORIT TË BANKËS 
SË SHQIPËRISË, Z. GENT SEJKO, 

NË CEREMONINË E DIPLOMIMIT TË 
STUDENTËVE TË FAKULTETIT EKONOMIK, 

UNIVERSITETI I TIRANËS
-7 nëntor 2019-

Të dashur studentë,
Të nderuar pedagogë dhe familjarë,

Është një kënaqësi e madhe të jem i pranishëm në këtë ditë të shënuar për 
ju, për familjet tuaja, si dhe për vetë stafin pedagogjik të Fakultetit. Sot 
keni të drejtë të ndiheni krenarë, pasi është dita në të cilën shpërblehet i 
gjithë mundi dhe sakrificat tuaja, në secilën shkallë të edukimit, që nga 
ai elementar e deri në përfundimin e studimeve universitare.

Më lejoni që, nga kjo foltore, t’i uroj secilit prej jush suksese të mëtejshme 
në rrugëtimin e gjatë dhe sfidues të jetës pasuniversitare. Nga nesër 
për ju hapen perspektiva të tjera, të ndryshme nga auditorët shkollorë. 
Nga nesër përballë jush do të shfaqet e do të 
nisë të marrë formë një tjetër fazë e jetës, me 
marrëdhënie komplekse dhe tepër sfiduese. Është 
kjo e vërteta e madhe e jetës njerëzore, të cilën 
tashmë shpresoj ta keni kuptuar. Rezultatet tuaja, 
përshtypjet e marra nga pedagogët, si dhe 
konkluzionet e nxjerra nga praktikat mësimore që 
keni kryer pranë Bankës së Shqipërisë, më bëjnë 
të jem optimist se ju do ta gjeni shtegun e duhur.

Apeli	që	ju	drejtoj	sot	është	që	të	përpiqeni	të	përqafoni	një	filozofi	të	
menduari dhe të vepruari të ndryshme, më moderne dhe më largpamëse, 
sigurisht pa lënë jashtë vëmendjes vlerat dhe traditat tona më të mira 
kombëtare.	Këshilla	ime	është	që	për	asnjë	moment	të	mos	hiqni	dorë	
nga dija dhe nga librat. Nevoja për edukim është e pashmangshme dhe 
do t’ju shoqërojë përgjatë gjithë karrierës suaj, pavarësisht angazhimit 
tuaj specifik. Nuk ka rëndësi nëse do jeni pjesë e botës akademike, e 
sektorit privat, apo pjesë e institucioneve të rëndësishme publike apo 
ndërkombëtare. Për të qenë në majë të renditjes, gjithnjë do t’ju duhet të 
jeni të azhurnuar me teoritë, me rrymat dhe me gjetjet e kohës, të cilat 
shpjegojnë ligjësitë dhe funksionimin e tregjeve dhe të ekonomisë.

“Këshilla ime është që 
për asnjë moment të 

mos hiqni dorë nga dija 
dhe nga librat. Nevoja 

për edukim është e 
pashmangshme dhe do t’ju 
shoqërojë përgjatë gjithë 

karrierës suaj, pavarësisht 
angazhimit tuaj specifik. ”
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Si drejtues i një institucioni të rëndësishëm vendimmarrës së politikave 
ekonomike dhe financiare, në vazhdimësi kam besuar dhe kam mbështetur 
përfshirjen e brezit të ri në veprimtarinë e përditshme të institucionit. Përtej 
faktit që brezi i ri dominon në burimet njerëzore të Bankës së Shqipërisë, 
jemi munduar që, nëpërmjet një larmie programesh edukative dhe 

informuese, të mbajmë të ndezur interesimin 
dhe përfshirjen e studentëve në veprimtarinë 
tonë të përditshme. Banka e Shqipërisë 
është një institucion i hapur për kryerjen e 
praktikave mësimore për të gjithë studentët 
e fushës. Po ashtu kemi mbështetur në 
vazhdimësi punën shkencore dhe kërkimore 
studentore; dhe dëshiroj të përfitoj nga rasti 
t’ju siguroj që edhe në të ardhmen, Banka 
e Shqipërisë do ta mbështesë pa kufizim 
brezin e ri të talentuar të vendit, duke i 
mbajtur të hapura dyert për ta, në të gjitha 
format dhe mënyrat e mundshme.

Të dashur studentë,

Sot ju keni vendosur një gur të rëndësishëm kilometrik të jetës suaj. 
Ju	 takon	 juve	dhe	vetëm	 juve	që	 të	merrni	në	dorë	 fatin	 tuaj	dhe,	me	
vendosmërinë dhe gjallërinë që ju fal mosha, të vendosni me kurajë 
drejtimin	që	do	të	merrni	në	jetë.	Kudo	që	të	jeni,	brenda	apo	jashtë	
vendit, për asnjë rast mos hiqni dorë nga ambiciet dhe ëndrrat tuaja. 
Që t’i bëni ato realitet ju duhet shumë djersë, vendosmëri, integritet dhe 
profesionalizëm. Uroj dhe shpresoj që secili prej jush të gjejë rrugën e 
duhur drejt suksesit!

“Përtej faktit që brezi i ri 
dominon në burimet njerëzore 
të Bankës së Shqipërisë, jemi 
munduar që, nëpërmjet një 

larmie programesh edukative 
dhe informuese, të mbajmë 
të ndezur interesimin dhe 
përfshirjen e studentëve 
në veprimtarinë tonë të 

përditshme.”
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
WORKSHOP-IN XIII TË KËRKIMEVE 

EKONOMIKE NË EVROPËN JUGLINDORE 
TË ORGANIZUAR NGA BANKA E 

SHQIPËRISË
-5 dhjetor 2019-

I nderuar Shkëlqesi Ambasador Maître,
Të nderuar të ftuar dhe folës nga akademia, bankat qendrore dhe 
institucionet kërkimore,
Të nderuar pjesëmarrës,

Është kënaqësi e madhe për mua të hap punimet e Seminarit XIII të 
Kërkimit	Ekonomik	për	Evropën	Juglindore	(EJL),	në	të	cilin	prezantohen	
dhe diskutohen projekte kërkimore të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë 
gjatë këtij viti, duke pasur kështu mundësinë të dëgjojmë dhe të marrim 
komente nga kolegët nga sfera akademike, bankat qendrore dhe 
institucionet kërkimore në të gjithë botën.

Ky	 është	 një	 aktivitet	 shumë	 i	 rëndësishëm	 për	 Bankën	 e	 Shqipërisë,	
pasi të gjitha projektet e diskutuara gjatë dy ditëve të Seminarit janë 
hartuar për t’i ardhur në ndihmë analizës, vendimmarrjes dhe zbatimit të 
politikës monetare dhe stabilitetit financiar, si dhe aspekteve të tjera të 
bankingut qendror.

Bazuar në analiza të kujdesshme dhe rigoroze, politikat tona kanë qenë 
të suksesshme në ruajtjen e stabilitetit monetar, makroekonomik dhe 
financiar. Me gjithë vështirësitë e hasura, ekonomia jonë ka regjistruar 
norma pozitive rritjeje dhe sistemi ynë bankar ka qenë i qëndrueshëm. 
Sektori bankar është i mirëkapitalizuar dhe fitimprurës, kreditë me 
probleme janë ulur dhe bankat po vazhdojnë ta mbështesin aktivitetin 
ekonomik me kredi, ndërkohë që menaxhojnë edhe goditjet e mundshme 
që burojnë nga sektori i jashtëm i ekonomisë.

Agjenda	e	seminarit	 të	këtij	viti	është	e	 larmishme	dhe	përfshin	 fushat	
më të rëndësishme të kërkimit, në lidhje me veprimtarinë tradicionale 
të bankingut qendror. Gjatë këtyre dy ditëve, diskutimet do të 
përqendrohen tek politika monetare, stabiliteti financiar, modelimi dhe 
parashikimi ekonomik, vlerësimi dhe administrimi i rreziqeve, të cilët janë 
instrumentet tradicionale të bankës qendrore dhe duhet të përmirësohen 
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vazhdimisht. Megjithatë, dëshiroj të theksoj 
se, përveç temave tradicionale, në seminar do 
të diskutohen edhe kërkime në fusha të reja 
dhe të rëndësishme, siç janë: digjitalizimi i 
shërbimeve financiare, reformat strukturore, 
kujdesi shëndetësor dhe ndikimet e tij për 
objektivat e bankës qendrore dhe mirëqenien 
kombëtare. Zhvillimet teknologjike të cilat 
tronditin financën tradicionale duke sjellë 
progres në produktet e dhe tregjet financiare, si 
dhe zhvillimet demografike paraqesin disa nga 

sfidat më të rëndësishme për shoqëritë dhe institucionet tona. Prandaj, 
është e rëndësishme që këto dukuri të studiohen dhe të kuptohen saktë.

Gjithashtu, presim me entuziazëm diskutimin e gjetjeve dhe hulumtimeve 
nga një numër autorësh nga bota akademike, bankat qendrore dhe 
institucionet e tjera kërkimore. Idetë dhe metodologjitë që janë pjesë e 
hulumtimeve të tyre do të ofrojnë këndvështrime të reja për studiuesit dhe 
ekonomistët tanë, do t’i ndihmojnë ata ta pasurojnë agjendën e tyre të 
kërkimit dhe të gjejnë mundësi bashkëpunimi në të ardhmen.

Jam	i	bindur	se	kërkimi	shkencor	në	fushat	që	do	të	trajtohen	këtu,	apo	
dhe në fusha të tjera të reja, si efekti i ndërsjelltë i ekonomisë e financës 
me zhvillimet ekologjike apo siç quhet ndryshe ekonomiksi dhe financa e 
gjelbër, do të zhvillohet më tej për t’u bërë tema tradicionale në agjendat 
e kërkimit të bankave qendrore. Për këtë arsye, i sfidoj kërkuesit tanë t’i 
marrin parasysh këto tendenca në kërkimet e tyre të ardhshme, duke 
vlerësuar se përmirësimi i vazhdueshëm i temave dhe metodologjive të 
kërkimit është domosdoshmëri për një bankë qendrore.

Ndaj, gjej rastin të falënderoj Shtetin 
Zviceran,	Ambasadorin	Maître,	Sekretariatin	
Zviceran të Shtetit për Çështjet Ekonomike 
(SECO)	 dhe	 Programin	 e	 Asistencës	
Dypalëshe	 për	 ngritjen	 e	 kapaciteteve	 të	
bankave qendrore (BCC) për mbështetjen 
e veprimtarisë kërkimore në Bankën e 
Shqipërisë.	 Ky	 bashkëpunim	 ka	 qenë	 një	
instrument i rëndësishëm për përmirësimin e 
punës sonë kërkimore dhe paraqitjen e saj 
para komunitetit akademik ndërkombëtar të 
kërkimeve. Bashkëpunimi ynë do të vazhdojë 

“Bashkëpunimi me 
Sekretariatin Zviceran 
të Shtetit për Çështjet 
Ekonomike (SECO) dhe 
Programin e Asistencës 
Dypalëshe për ngritjen e 
kapaciteteve të bankave 

qendrore (BCC) ka qenë një 
instrument i rëndësishëm për 
përmirësimin e punës sonë 
kërkimore dhe paraqitjen 

e saj para komunitetit 
akademik ndërkombëtar të 

kërkimeve.”

“Zhvillimet teknologjike 
të cilat tronditin financën 
tradicionale duke sjellë 

progres në produktet e dhe 
tregjet financiare, si dhe 
zhvillimet demografike 

paraqesin disa nga sfidat 
më të rëndësishme për 

shoqëritë dhe institucionet 
tona.”
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edhe në të ardhmen për përmirësimin e vazhdueshëm të metodologjive 
dhe	produkteve	 të	 kërkimit	 shkencor.	Aktualisht,	 jemi	duke	punuar	me	
SECO-n në drejtim të përsosjes dhe institucionalizimit të agjendës së 
kërkimit	 dhe	 zbatimit	 të	 punës	 kërkimore	 në	 bankat	 qendrore.	 Këto	
çështje të rëndësishme do të diskutohen në një seminar të përbashkët 
në	 Tiranë	me	 të	 gjithë	 partnerët	 e	 Programit	 të	Asistencës	Dypalëshe	
për ngritjen e kapaciteteve të bankave qendrore, që do te zhvillohet në 
Tiranë	në	pranverën	e	vitit	2020.

Të nderuar pjesëmarrës dhe të ftuar,

Seminari	 ynë	 i	 Kërkimit	 është	 bërë	 një	 traditë	 e	 vyer	 për	 Bankën	 e	
Shqipërisë	dhe	bankat	qendrore	 të	 rajonit	 të	 Evropës	 Juglindore,	dhe	
me kënaqësi vërejmë që ai vazhdon të ngjallë interes edhe përtej rajonit 
dhe	 komunitetit	 te	 bankave	 qendrore.	 Këtë	 vit,	 lista	 e	 pjesëmarrësve	
është zgjeruar duke përfshirë folës nga institucione akademike apo 
institucione	 financiare,	 kombëtare	dhe	ndërkombëtare	 nga	BE,	SHBA	
dhe	nga	Azia	Juglindore.

Pjesëmarrja juaj ndihmon zgjerimin dhe pasurimin e rrjetit të 
bashkëpunëtorëve tanë dhe shpresojmë që diskutimet t’i shërbejnë 
studiuesve pjesëmarrës për të përmirësuar punën e konkluzionet dhe 
duke	 i	 bërë	 ato	 më	 të	 vlefshme	 për	 vendimmarrjen	 ekonomike.	 Kjo	
pjesëmarrje bëhet edhe më domethënëse në vijim të pasojave të rënda 
të shkaktuara nga tërmeti i fortë që disa ditë më parë goditi vendin 
tonë.	 Kjo	 na	 jep	 forcë	 që	 pavarësisht	 humbjeve,	 ne	 të	 vazhdojmë	
punën tonë për të kapërcyer vështirësitë me të cilat po përballemi, si në 
rrafshin emocional ashtu edhe në atë ekonomik, dhe t’ia dalim mbanë t’i 
kthehemi jetës dhe aktiviteteve tona të përditshme institucionale.

I uroj shumë sukses punimeve të Seminarit, si dhe një qëndrim sa më 
të	këndshëm	në	Tiranë	të	gjithë	të	ftuarve	dhe	pjesëmarrësve	të	ardhur	
nga larg!
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FJALA E GUVERNATORIT TË BANKËS 
SË SHQIPËRISË, Z. GENT SEJKO, NË 

TAKIMIN ME GAZETARË, ANALISTË DHE 
DREJTUES TË MEDIAS

-13 dhjetor 2019-

Të nderuar pjesëmarrës,

Më lejoni t’ju uroj mirëseardhjen në mjediset e Bankës së Shqipërisë 
për të kaluar pak kohë së bashku në këtë prag fundviti. Me keqardhje e 
them se ngjarja e rëndë e nëntorit e bën këtë një fundviti ndryshe nga të 
tjerët. Fatkeqësia natyrore që goditi vendin tonë, u shoqërua me dëme 
të shumta dhe, çka është më e dhimbshmja, solli ndarjen nga jeta, në 
mënyrë	 tragjike	 e	 të	 parakohshme,	 të	51	bashkëkombësve	 tanë.	Kjo	
ishte padyshim një humbje e madhe për të gjithë ne! Megjithatë, përtej 
emergjencës materiale dhe tronditjes psikologjike, ngjarja e rëndë me 
të cilën u përballëm, nxori në pah edhe një dimension të fshehur të 
shoqërisë	sonë:	solidaritetin	dhe	mbështetjen	pa	kushte	të	njëri-tjetrit.	Të	
gjithë u bëmë dëshmitarë të një vullnetarizmi mbresëlënës në mbështetje 
të	 vëllezërve	 të	 dëmtuar	 dhe	 të	 prekur	 nga	 tërmeti	 shkatërrimtar.	Dhe	
natyrisht, element kyç i këtij solidariteti ishte dhe media, e cila pati rolin e 
saj të padiskutueshëm në përçimin dhe amortizimin e dhimbjes njerëzore 
që na përshkoi të gjithëve.

Duke	 marrë	 shtysë	 nga	 kjo	 ngjarje	 dhe	 duke	 hedhur	 një	 vështrim	
retrospektiv mbi gjithë vitin 2019, më lejoni që, me sinqeritetin më të 
madh, të falënderoj përzemërsisht të gjithë përfaqësuesit e medias - ju 
që jeni këtu, por dhe ata që mungojnë - për punën e lëvdueshme që keni 
bërë në përcjelljen e lajmeve, në kohë dhe me vërtetësi.

Duke	 qëndruar	 po	 tek	 media,	 por	 duke	 u	
shpërngulur në një terren më konkret, vlerësoj 
se shkalla e profesionalizmit dhe e integritetit në 
mbulimin e lajmit mbi zhvillimet ekonomike dhe 
financiare në vend, ka njohur një rritje të dukshme 
gjatë vitit që po mbyllim. Më lejoni të theksoj se 
ne konstatojmë një përmirësim të gjithanshëm të 
punës suaj. Gjuha që ju përdorni, gjerësia dhe 
thellësia e analizave me të cilat përcillni raportet 
tona, reflektojnë seriozitet dhe profesionalizëm.

“Vlerësoj se shkalla e 
profesionalizmit dhe e 
integritetit në mbulimin 
e lajmit mbi zhvillimet 

ekonomike dhe financiare 
në vend, ka njohur një 
rritje të dukshme gjatë 
vitit që po mbyllim.”
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Falë jush, vendimet tona përcillen më shpejt, por jo vetëm kaq - ato 
janë të përkthyera dhe të përshtatura në një gjuhë më të thjeshtë, më 
të asimilueshme jo vetëm nga tregu, por dhe nga publiku i gjerë. Më 
lejoni të them se tek ju ne shohim një aleat të pazëvendësueshëm në 
rritjen e efikasitetit të vendimmarrjes sonë, ndaj për këtë arsye, më lejoni 
që t’ju falënderoj edhe njëherë për punën gjithë pasion dhe përkushtim 
që ju keni bërë gjatë këtij viti. Shpreh besimin tim se edhe vitin në 
vijim përkushtimi dhe pasqyrimi, me vërtetësi dhe objektivitet, i lajmit 
ekonomik dhe financiar, do të vazhdojë të karakterizojë punën tuaj. 
Dua	t’ju	siguroj	që	Banka	e	Shqipërisë	do	të	vijojë	të	jetë	një	institucion	

transparent, i gatshëm të japë opinionet dhe 
vlerësimet e rastit në të gjitha debatet publike 
që lidhen me ecurinë e ekonomisë së vendit dhe 
tregjet financiare, edhe në vitin në vijim. Për 
Bankën e Shqipërisë, stabiliteti makroekonomik 
i vendit dhe soliditeti financiar i tij janë dy 
objektiva thelbësorë afatgjatë. Ne punojmë 
pa ndërprerje për të mundësuar këtë stabilitet 
vendimtar e jetësor për gjithë qytetarët e vendit. 
Ajo	që	dëshiroj	të	shpreh	qartazi	sot	është	se	ju	
jeni pjesë e rëndësishme e përpjekjes sonë dhe 
së bashku do ta kemi më të lehtë të garantojmë 
mirëqenien e brezave në vitet që do të vijnë.

Të nderuar pjesëmarrës,

Siç e kemi theksuar në vazhdimësi, edukimi financiar dhe puna kërkimore 
janë pjesë integrale dhe mjaft e rëndësishme e aktivitetit të Bankës së 
Shqipërisë.	Ato	janë	parakusht	dhe	burim	i	zhvillimit	ekonomiko-social	të	
vendit dhe rritjes së mirëqenies së qytetarëve të tij. Në këtë drejtim, do 
të doja ta ktheja vëmendjen në atë që tashmë është shndërruar në një 
traditë tonën – tek ceremonia e shpërndarjes së Çmimit të Guvernatorit 
për diplomën më të mirë.

Ky	është	viti	i	13-të,	që	Banka	e	Shqipërisë	përzgjedh	dhe	vlerëson	me	
çmime tre punime shkencore të përgatitura nga studentë. Në rrjedhën 
e viteve, kemi konstatuar se cilësia e punimeve shkencore ka ardhur në 
rritje, aq sa sot është e vështirë të dallosh nëse punimi është produkt i 
një studenti të sapodiplomuar apo i një punonjësi kërkimor të Bankës së 
Shqipërisë. Interes të madh paraqesin dhe temat e përzgjedhura, të cilat 
kanë në qendër të tyre probleme të mprehta nga realiteti ekonomiko-
financiar i vendit dhe më gjerë.

“Dua t’ju siguroj që Banka 
e Shqipërisë do të vijojë 

të jetë një institucion 
transparent, i gatshëm 
të japë opinionet dhe 

vlerësimet e rastit në të 
gjitha debatet publike 
që lidhen me ecurinë e 

ekonomisë së vendit dhe 
tregjet financiare, edhe në 

vitin në vijim.”
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Njësoj si në vitet e kaluara, studentët shqiptarë nga universitetet e vendit 
dhe ato të huaja kanë shfaqur interes, duke u paraqitur në konkurrim 
me punët e tyre më të mira. Vërejmë me kënaqësi se pjesëmarrja dhe 
interesi nga ana e studentëve dhe universiteteve është rritur ndjeshëm 
këtë vit, duke dëshmuar vlerësimin, besueshmërinë dhe reputacionin që 
ka fituar ky aktivitet. Më konkretisht, këtë vit kanë mbërritur 39 punime, 
spektri i të cilave shtrihet nga çështje të politikës monetare e të zhvillimit 
ekonomik dhe financiar të vendit, deri në tematika që lidhen me aspekte 
të miradministrimit të aktiviteteve prodhuese e atyre financiare, çështjeve 
të integrimit evropian, si dhe diskutimin e risive teknologjike të aplikuara 
në para virtuale dhe financë. Punimet karakterizohen nga përdorimi i 
metodologjive bashkëkohore të studimit, si dhe nga shfrytëzimi i një 
informacioni të bollshëm statistikor, për të hulumtuar përmes argumentesh 
teorike dhe praktike lidhjet shkak- pasojë të fenomeneve dhe ligjësive të 
ndryshme ekonomike.

Përtej vështirësisë objektive lidhur me përzgjedhjen e punimeve më 
interesante,	sa	i	takon	“Çmimit	të	Guvernatorit	për	Diplomën	më	të	Mirë”	
për vitin 2019, tashmë kemi arritur të marrim një vendim.

Thënë	 këtë,	 pavarësisht	 numrit	 të	 kufizuar	 prej	 vetëm	 tre	 fituesish,	
përfitoj nga rasti të përgëzoj të gjithë pjesëmarrësit në garë, së pari, 
për angazhimin dhe seriozitetin e treguar, dhe së dyti për idetë, për 
metodat e përdoruara dhe konkluzionet e nxjerra në punimet e tyre 
kërkimore	tepër	dinjitoze.	Ju	inkurajoj	që	këtë	hap	të	parë	në	fushën	e	
kërkimit shkencor, gjatë karrierës suaj, ta pasoni me të tjerë gjithnjë e 
më ambiciozë!

Vijojmë	me	prezantimin	e	studentëve	fitues.	Ju	faleminderit	dhe	gëzuar	
festat!
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FJALA E GUVERNATORIT SEJKO NË 
CEREMONINË E PREZANTIMIT TË 

PROJEKTIT TË BINJAKËZIMIT “FORCIMI 
I KAPACITETEVE TË BANKËS SË 

SHQIPËRISË NË KUADËR TË PËRAFRIMIT 
ME LEGJISLACIONIN E BASHKIMIT 

EVROPIAN”
-19 dhjetor 2019-

Të nderuar zotërinj Ambasadorë,
Të nderuar përfaqësues të Banca d’Italia dhe Deutsche Bundesbank, 
Zonja dhe zotërinj, miq dhe të ftuar,

Kam	 kënaqësinë	 që,	 si	 Guvernator	 i	 Bankës	 së	 Shqipërisë,	 t’ju	 uroj	
mirëseardhjen në ceremoninë prezantuese të Projektit të Binjakëzimit 
“Forcimi	i	kapaciteteve	të	Bankës	së	Shqipërisë	në	kuadër	të	përafrimit	
me legjislacionin e Bashkimit Evropian”.

Ky	 projekt	 i	 financuar	 nga	 fondet	 e	 Bashkimit	 Evropian,	 nëpërmjet	
Instrumentit	 të	 Para-Anëtarësimit	 të	 vitit	 2015,	 është	 në	 vazhdën	 e	
projektit	të	mëparshëm	“Identifikimi	i	nevojave	për	përafrimin	e	Bankës	
së Shqipërisë” - konceptuar dhe udhëhequr nga banka Qendrore 
Evropiane, në partneritet me 11 Banka qendrore të Bashkimit Evropian. 
Nga ky këndvështrim, projekti i ri që po prezantojmë sot duhet 
konsideruar si vazhdimësi e projektit të mëparshëm, përderisa ai do të 
adresojë një pjesë të mirë të rekomandimeve 
të vitit 2014.

Duke	shpresuar	që	pranvera	e	2020	do	 të	
hapë dritën jeshile të negociatave, dua të 
siguroj të pranishmit në këtë sallë që Banka 
e Shqipërisë mbetet një institucion plotësisht 
i angazhuar në përmbushjen e prioriteteve 
që rrjedhin nga procesi i integrimit evropian. 
Objektivat madhorë të përsosjes afatgjatë të 
institucionit përkojnë me përafrimin e kuadrit 
të saj ligjor, rregullator dhe operacional, me 

“Banka e Shqipërisë mbetet 
një institucion plotësisht i 

angazhuar në përmbushjen e 
prioriteteve që rrjedhin nga 
procesi i integrimit evropian. 

Objektivat madhorë të 
përsosjes afatgjatë të 

institucionit përkojnë me 
përafrimin e kuadrit të 

saj ligjor, rregullator dhe 
operacional, me atë të 

Sistemit Evropian të Bankave 
Qendrore.”
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atë të Sistemit Evropian të Bankave Qendrore. Në këtë pikë, dëshiroj të 
theksoj se ndërmarrja e projekteve të tilla nënvizon qartazi angazhimin 
reciprok të BE-së dhe të Shqipërisë në drejtim të thellimit të proceseve 
integruese të kësaj të fundit, si dhe ripërtërin perspektivën e qartë 
evropiane të Shqipërisë.

Të nderuar pjesëmarrës,

Në dekadën e fundit, Banka e Shqipërisë ka zbatuar disa projekte të 
financuara me fondet e BE-së.

Projekti i parë i Binjakëzimit u zbatua gjatë vitit 2012–2013 dhe, ashtu 
si sot, Banka e Italisë – në atë kohë, në partneritet edhe me Bankën e 
Francës - kontribuoi me sukses në arritjen e rezultateve konkrete në 6 
fusha të rëndësishme të veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë.

Projekti	 i	 dytë	 “Identifikimi	 i	 nevojave	 për	 përafrimin	 e	 Bankës	 së	
Shqipërisë”, i financuar nga fondet e BE-së, u udhëhoq nga Banka 
Qendrore Evropiane dhe u zbatua gjatë vitit 2014. Projekti me kohëzgjatje 
6-mujore synonte vlerësimin e kuadrit ligjor, rregullator dhe operacional 
të Bankës së Shqipërisë, në krahasim me standardet dhe praktikat më 
të mira të bankave qendrore evropiane. Nga ky këndvështrim duhet 
nënvizuar se rekomandimet e lëna në përfundim të projektit, përbëjnë 
listën e prioriteteve kryesore për përafrimin institucional të Bankës së 
Shqipërisë me modelin e Sistemit Evropian të Bankave Qendrore.

Më tej, për të mundësuar adresimin e prioriteteve të sipërpërmendura, 
Komisioni	Evropian	vendosi	të	akordojë	një	mbështetje	financiare	në	vlerën	
800	mijë	euro,	si	pjesë	e	Instrumentit	të	Para-Anëtarësimit	të	vitit	2015.	
Pas një procesi të gjatë konsultimesh dhe shkëmbimi informacionesh, për 
herë të parë, nga vetë ekspertët e Bankës së Shqipërisë, u përgatit projekti 
i	Binjakëzimit,	 i	cili	 iu	dorëzua	Delegacionit	Evropian	të	akredituar	në	
Shqipëri. Në përfundim të procesit përzgjedhës, fituese për zbatimin e 
Projektit të Bankës së Shqipërisë, rezultuan Banka e Italisë dhe Banka 
e Gjermanisë. Pjesë e skuadrës fituese për lëvrimin e komponentëve 
të	veçantë	do	 të	 jenë	dhe	Banka	e	Francës	dhe	Banka	Kombëtare	e	
Rumanisë.

Sigurisht, ndjehemi të privilegjuar nga ky partneritet i ngushtë me dy 
bankat e mëdha. Marrëdhëniet me këto institucione datojnë herët në 
historikun e Bankës së Shqipërisë. Mbështetja e tyre e vazhdueshme 
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ndër vite, në forma dy dhe shumëpalëshe, ka kontribuuar që Banka 
e Shqipërisë të përmbushë objektivat e saj dhe të funksionojë si një 
institucion modern dhe i besueshëm. Është kjo arsyeja që më bën 
optimist se edhe projekti i radhës do të përmbyllet me sukses, pavarësisht 
agjendës të ngjeshur dhe kohës së shkurtër.

Pa dashur të zgjatem më tej, më lejoni që shkurtimisht t’ju njoh me 
fushat e punës sonë ku do të shtrihet fokusi i këtij projekti. Programi që 
kemi ndërtuar do të përfshijë 8 departamente të ndryshme të Bankës 
së Shqipërisë, ndërkohë që do të adresojë çështje të rëndësishme, që 
teknikisht	 e	 në	mënyrë	 koncize	 përmblidhen	 në	5	 komponentë	 si	më	
poshtë:

1. Mbikëqyrja Bankare dhe Stabiliteti Financiar;
2. Politika Monetare dhe Statistika;
3.	 Auditi	i	Brendshëm;
4. Sistemet e Pagesave;
5.	 Funksione	të	tjera	të	bankingut	qendror,	si	burimet	njerëzore	dhe	

integrimi evropian.

Për secilin prej komponentëve janë parashikuar rezultate të matshme, 
të cilat do të përkthehen në dokumente rregullatore, manuale dhe 
rekomandime	 specifike	 të	 natyrës	 politikëbërëse.	 Të	 gjitha	 rezultatet	
synojnë të sjellin një shkallë të lartë të përafrimit të produktit final, në 
raport me standardet dhe modelet e Sistemit Evropian të Bankave 
Qendrore.

Të nderuar pjesëmarrës,

Shpresoj që ky projekt të japë fryte afatgjata, 
duke i shërbyer forcimit të kuadrit rregullator 
dhe operacional të Bankës së Shqipërisë, si një 
nga institucionet me kontribut të qenësishëm në 
zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit.

Në emër të institucionit që drejtoj, më lejoni 
të shpreh gatishmërinë tonë për të zbatuar 
me sukses Projektin e Binjakëzimit, duke 
treguar profesionalizëm dhe përgjegjshmëri në 
përmbushjen e objektivave të tij.

“Ky projekt do të japë 
fryte afatgjata, duke 
i shërbyer forcimit të 

kuadrit rregullator dhe 
operacional të Bankës 

së Shqipërisë, si një nga 
institucionet me kontribut 

të qenësishëm në 
zhvillimin e qëndrueshëm 

ekonomik të vendit.”
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Në	përfundim,	dëshiroj	të	bëj	disa	falënderime,	duke	filluar	me	Komisionin	
Evropian, falë mbështetjes së të cilit u mundësua financimi i këtij projekti. 
Besoj	se	mbështetja	e	Komisionit	nuk	do	të	na	mungojë	edhe	në	nisma	
të tjera të Bankës së Shqipërisë, gjatë përballimit të sfidave të përafrimit 
dhe progresit të vendit drejt familjes së përbashkët evropiane.

Gjithashtu,	dëshiroj	të	falënderoj	Delegacionin	Evropian	për	mbështetjen	
dhe sugjerimet e vlefshme të dhëna përgjatë gjithë kohës së hartimit dhe 
konsultimit	të	projektit,	si	dhe	Drejtorinë	e	Përgjithshme	të	Kontraktimeve	
Financiare, e cila, në çdo fazë të procesit të hartimit dhe të përzgjedhjes, 
ka këmbëngulur në respektimin e të gjitha procedurave të adoptuara 
nga	KE-ja	për	administrimin	e	fondeve	financiare.

Një falënderim i veçantë i drejtohet Bankës së Italisë, si institucioni i 
cili, në vazhdimësi, na mbështet me përcjelljen e eksperiencës së saj të 
vyer. Shpreh besimin se eksperienca dhe serioziteti i zotit Gola është një 
garanci më shumë në këtë drejtim.

Mirënjohje të veçantë dëshiroj të shpreh edhe për Bankën e Gjermanisë, 
për pjesëmarrjen e saj aktive në këtë projekt dhe për rolin e saj specifik 
në	drejtimin	e	projektit	rajonal	për	“Fuqizimin	e	Kapaciteteve	të	Bankave	
Qendrore të Ballkanit Perëndimor në përafrimin me Sistemin Evropian të 
Bankave Qendrore”.

Falënderimi	i	radhës	shkon	për	Bankën	Kombëtare	të	Rumanisë	dhe	për	
Bankën e Francës, për përfshirjen e tyre në këtë projekt.

Falënderimi i fundit, por jo më pak i rëndësishëm, shkon për stafin e 
Bankës së Shqipërisë të përfshirë intensivisht në hartimin e projektit 
dhe në zbatimin e tij. Shpreh bindjen se, ashtu si në eksperiencat e 
mëparshme, edhe këtë herë, projekti do të përmbyllet me sukses, duke 
kontribuuar në përsosjen e mëtejshme të institucionit tonë.

Faleminderit!
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KAPITULLI V 
INTERVISTA

•	 Intervista	e	Guvernatorit	Sejko	dhënë	për	revistën	Monitor,	20	maj	2019
•	 Intervistë	e	Guvernatorit	Sejko	për	televizionin	Klan,	18	shtator	2019
•	 Intervistë	e	Guvernatorit	Sejko	për	News	24,	16	tetor	2019
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INTERVISTA E GUVERNATORIT TË 
BANKËS SË SHQIPËRISË, Z. GENT SEJKO 

DHËNË PËR REVISTËN ‘’MONITOR’’
-20 maj 2019-

Pyetje. Ekonomia shqiptare u rrit gjatë vitit të kaluar afër potencialit 
4%. A i konsideroni të qëndrueshëm komponentët e rritjes dhe si e 
vlerësoni perspektivën afatmesme dhe afatgjatë?

Guvernatori: Sikundër e kemi theksuar në vijimësi, në gjykimin tonë, 
perspektiva e zhvillimit të vendit mbetet pozitive. Projeksionet tona, 
bazuar në informacionin e disponuar si dhe analizat dhe modelet e 
parashikimit, sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet në 
horizontin afatmesëm e afatgjatë.

Ky	konkluzion,	natyrisht,	pasqyron	gjykimin	tonë	se	bazat	e	zhvillimit	të	vendit	
janë	relativisht	solide.	Duke	përfituar	nga	kjo	intervistë,	më	lejoni	të	sqaroj	më	
në detaje publikun mbi treguesit dhe faktorët që e mbështesin këtë gjykim.

Së pari, gjykimi ynë mbi perspektivat e ekonomisë shqiptare bazohet 
në	trendet	e	zhvillimit	të	konstatuara	gjatë	viteve	të	fundit.	Të	dhënat	e	
INSTAT-it,	tregojnë	se	2018	është	viti	i	katërt	ku	rritja	ekonomike	e	vendit	
mbetet në terma pozitive, dhe madje shfaq një tendencë graduale 
përshpejtimi. Po ashtu, të dhënat e disponuara sugjerojnë se kjo rritje ka 
një bazë të gjerë, si në këndvështrimin e shpërndarjes sektoriale ashtu 
dhe në terma të komponentëve të kërkesës agregate.

Gra�k 29. Kontributet në rritjen ekonomike (në pikë përqindje) 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Së dyti, gjykimi ynë mbi perspektivat pozitive të zhvillimit bazohet në 
analizën e faktorëve mbështetës të tyre. Në këtë drejtim, më lejoni të 
evidentoj tre elemente të rëndësishme.

•	 Rritja ekonomike është ankoruar në një mjedis stimulues monetar 
e financiar, të karakterizuar nga norma të ulëta interesi, likuiditet 
i	bollshëm,	dhe	i	cili	shfaq	 tendenca	kreditimi	në	rritje.	Ky	mjedis	
ka pasqyruar efektin e kombinuar të stimulit monetar, konsolidimit 
fiskal, mbikëqyrjes e rregullimit të kujdesshëm të sektorit bankar, si 
dhe	përpjekjet	 tona	për	përmirësimin	e	mjedisit	 të	 kredisë.	Ai	 ka	
favorizuar zgjerimin e konsumit dhe të investimeve private, si dhe 
rritjen e kërkesës agregate, të punësimit dhe të pagave.

•	 Bilancet financiare të sektorëve kryesorë të ekonomisë: familjeve, 
biznesit, sektorit bankar dhe sektorit publik, janë në përmirësim apo në 
kontroll.	Kjo	dinamikë	sugjeron	se	aftësia	e	ekonomisë	shqiptare	për	të	
ushqyer rritjen dhe për të përballuar goditje potenciale është rritur.

•	 Mjedisi i huaj shfaqet relativisht i favorshëm, sidomos krahasuar me 
disa vite më parë, kur dy partnerët tanë kryesorë të huaj: Italia dhe 
Greqia ishin ngërthyer nga kriza dhe kur sistemi financiar evropian 
ishte	mjaft	i	dobët.	Kjo	nuk	do	të	thotë	se	sfidat	e	huaja	mungojnë,	
por – brenda parametrave të arsyeshëm të pritjeve – ato nuk do të 
kenë dimensionet dhe intensitetin e shkuar.

Në gjykimin tonë, faktorët e parashtruar më sipër janë të mjaftueshëm 
për të qenë optimistë për perspektivën e rritjes ekonomike në horizontin 
afatmesëm e afatgjatë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ky skenar 
zhvillimesh duhet marrë si i mirëqenë. Përkundrazi, ai kërkon kujdes e 
vëmendje në drejtim të politikave ekonomike, si dhe vullnet e gatishmëri 
për të adresuar rreziqet e mundshme që kemi përpara.

Gra�k 30. Kontributet e aktiviteteve ekonomike në rritjen vjetore të PBB-së

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Në këtë kontekst, dëshiroj të theksoj se përmbushja e këtyre parashikimeve 
është e kushtëzuar, apo faktorizon:

•	 ruajtjen e kahut stimulues të politikës monetare dhe monitorimin 
e intensitetit të këtij stimuli, në mënyrë që normat e interesit dhe 
gjendja e likuiditetit në tregun bankar të jetë e përshtatshme për 
përmbushjen e objektivit tonë të stabilitetit të çmimeve;

•	 ruajtjen e kahut konsolidues të politikës fiskale, si dhe vijimin 
e përpjekjeve për rritjen e qëndrueshmërisë dhe të efektivitetit të 
financave publike;

•	 ekzistencën e një ambienti të favorshëm të huaj dhe, në rast goditjesh 
të paparashikuara, marrjen në kohë të masave për minimizimin e 
ndikimit të tyre; si dhe,

•	 vijimin e përpjekjeve për përmirësimin e klimës së biznesit, e cila 
nënkupton përmirësime të mëtejshme në kuadrin ligjor e rregullator, 
investime në infrastrukturë dhe në cilësinë e shërbimeve publike, por 
edhe qetësimin e tensionit politik.

Në mbyllje, dëshiroj të përmbledh opinionin tim si më poshtë: trendi 
i pritur i zhvillimeve mbetet pozitiv, por garantimi i tij kërkon ruajtjen e 
kontureve aktuale të politikave monetare, financiare dhe fiskale, si dhe 
përshpejtimin e mëtejshëm të reformave strukturore.

Pyetje. Banka e Shqipërisë ka ndjekur që nga 2011 një politikë 
lehtësuese agresive monetare, duke e çuar normën bazë në 1%. 
Ndërkohë, ritmet e rritjes së kredisë janë ende të ulëta, me rritje reale 
prej 5-6% në vit. Si e shpjegoni këtë ecuri? Si do të vijojë tendenca e 
politikës monetare të BSH-së?

Guvernatori: Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë një kurs vërtet tejet 
stimulues të politikës monetare, kurs i cili e ka sjellë normën bazë të 
interesit në nivelin 1%. Qëllimi i këtij aksioni ka qenë nxitja e konsumit 
dhe e investimeve private, nëpërmjet uljes së kostove të financimit të 
tyre, lehtësimi i bilanceve të bizneseve dhe familjeve huamarrëse dhe 
krijimi i parakushteve për një kurs të qëndrueshëm këmbimi. Në analizë 
të fundit, të tre këto kanale i shërbejnë rritjes ekonomike dhe ruajtjes së 
stabilitetit të çmimeve, në përputhje me objektivin tonë të inflacionit.

Zhvillimet ekonomike e financiare të viteve të fundit tregojnë se efektet e 
politikës monetare, me gjithë problemet që ka mekanizmi i transmetimit 
të	 saj,	 po	 bëhen	 gjithnjë	 e	 më	 të	 prekshme.	 Ju,	 me	 të	 drejtë,	 keni	
evidentuar ecurinë e kredisë për ekonominë, si një nga kanalet kryesore 
të transmetimit të politikës monetare.
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Sa i takon ecurisë së kredisë, gjej me vend të theksoj se ky tregues ka 
shfaqur disa sinjale pozitive gjatë tremujorëve të fundit.

Gra�k 31. Rritja e kredisë dhe kompozimi i saj valutor e sektorial

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Së pari, norma e rritjes vjetore të kredisë për sektorin privat, e pastruar 
nga efektet kontabël të forcimit të kursit të këmbimit dhe të çregjistrimit të 
kredive nga bilanci, ka shfaqur një trend rritës duke qëndruar afër nivelit 
6% gjatë tremujorit të parë. Po ashtu, sikundër e kemi theksuar dhe më 
parë, baza e rritjes së kredisë është më e gjerë, si në këndvështrimin e 
kompozimit valutor dhe në atë të kompozimit sektorial.

Së dyti, eficienca e kreditimit shfaqet në rritje, për sa kohë kjo është 
duke shfaqur një orientim më të madh drejt mbështetjes së investimeve të 
biznesit dhe financimit të blerjes së banesave për individët.

Në lidhje me ecurinë aktuale dhe ecurinë e kreditimit në të ardhmen, 
dëshiroj të ndaj me ju tre komente të shkurtra.

Si çdo tregues ekomomik, ecuria e kreditimit varet nga kërkesa dhe oferta 
për të. Në gjykimin tonë, nivelet aktuale të kreditimit janë – në një masë 
të madhe – të diktuara nga kërkesa ende e ulët dhe shpesh jo-cilësore 
për	kredi.	Ky	zhvillim	është	një	i	kuptueshëm	për	stadin	ciklik	të	zhvillimit	
të vendit, ku bizneset dhe individët shfaqen ende hezitues në ekspozimin 
e tyre kundrejt kredisë bankare. Megjithatë, edhe përkundrejt kësaj 
kërkese të ulët, oferta e kredisë bankare shfaqet relativisht konservatore. 
Kjo	do	të	thotë	se	bankat	kanë	hapësirë	për	një	përqasje	më	pozitive	
ndaj ekonomisë, biznesit dhe konsumatorit shqiptar.



- 147 -

KAPITULLI V - Intervista

Gra�k 32. Struktura e kredisë për biznese dhe për individë

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Sa i takon perspektivës, Banka e Shqipërisë gjykon se – në një horizont 
afatmesëm,	 ne	 do	 të	 kemi	 një	 ecuri	 më	 dinamike	 të	 kreditimit.	 Këtë	
projeksion e bazoj në rritjen e pritur të kërkesës për kredi, në përmirësimin 
e vazhdueshëm të ambientit të kreditit, por edhe në konsolidimin e 
sektorit bankar, i cili ka sjellë aktorë më të motivuar dhe pritet të rrisë 
konkurrencën në treg.

Së fundi, gjej me vend të theksoj se Banka e Shqipërisë mbetet mjaft 
e vëmendshme ndaj ecurisë së kreditimit. Shqetësimi ynë i përhershëm 
ka qenë dhe mbetet fakti se kreditimi duhet t’i përgjigjet nevojave të 
ekonomisë, duke qenë në të njëjtën kohë i kujdesshëm dhe në përputhje 
me	kriteret	e	rrezikut	 të	bankave.	Dëshiroj	 të	 risjell	në	vëmendjen	e	 të	
gjithëve se bankat janë rojtare të pjesës më të madhe të kursimeve të 
publikut shqiptar dhe, për këtë arsye, përdorimi i këtyre fondeve duhet 
të jetë gjithnjë i kujdesshëm.

Duke	synuar	një	shkëmbim	të	hapur	dhe	 transparent	pikëpamjesh	mbi	
këtë fenomen me sektorin bankar, gjej me vend të lajmëroj se në një të 
ardhme mjaft të afërt, Banka e Shqipërisë do të organizojë një takim të 
përbashkët me bankat tregtare që operojnë në vend për të diskutuar mbi 
këto probleme.

Sa i takon politikës monetare, po përsëris dhe një herë mesazhin e 
fundit	të	Këshillit	Mbikëqyrës	se	kjo	politikë	do	të	vijojë	të	jetë	stimuluese	
e akomoduese në afatin e mesëm, në interes të mbështetjes së kërkesës 
agregate dhe të respektimit të objektivit tonë të stabilitetit të çmimeve.
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Pyetje. Me gjithë uljen domethënëse të NPL-ve vitet e fundit, sërish 
Shqipëria ka nivelin më të lartë të kredisë me probleme në rajon. Sa 
ka ndikuar në uljen e NPL-ve, fshirja e kredive nga bilancet e bankave 
dhe sa ristrukturimi i tyre? A do të merrni reforma rregullatore në vijim 
për uljen e mëtejshme të këtij treguesi?

Guvernatori: Së pari, dëshiroj të theksoj se krahasimi i raportit të 
kredive me probleme midis vendeve të ndryshme duhet trajtuar me 
kujdes, për arsye se metodologjia e matjes së këtij treguesi nuk është 
e standardizuar. Në një aspekt krahasues, vlerat e treguesit të kredive 
me probleme midis vendeve mund të shfaqin diferenca që burojnë nga 
metodologjia e llogaritjes dhe jo nga realiteti i fenomenit. Më lejoni të 
informoj publikun e gjerë se Shqipëria përdor definicionin më rigoroz të 
kredive me probleme, duke mos e korrektuar nivelin e tyre me vlerën e 
kolateralit apo të provigjionimit (fondet rezervë të krijuara për humbjet 
nga kreditë). Në këtë pikë, gjej me vend të theksoj se treguesi i kredive 
me probleme për tremujorin e parë të vitit 2019, i korrektuar me fondet e 
provigjonuara, është 4,2%. E theksoj këtë për të vënë në dukje faktin se 
niveli i kredive me probleme nuk është kërcënim për shëndetin e sektorit 
tonë bankar, ndonëse ai natyrisht mbetet problem sepse kërkon kohë, 
vëmendje dhe energji manaxheriale për administrimin e tij.

Gra�k 33. Kredi me probleme (KMP) ndaj totalit të kredive (%)

*Shqipëria, vlera e KMP i përket Dhjetorit 2018
Burimi: Bloomberg, EBA, Banka e Shqiperisë.
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Dinamika	e	kredive	me	probleme	në	Shqipëri,	në	rajon	dhe	më	gjerë,	
mbetet	e	njëjtë.	Ky	 tregues	ka	një	 trend	 të	qartë	 reduktimi,	madje	në	
Shqipëri ky trend është më i fortë e më i dukshëm se në disa vende të 
rajonit.
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Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë veprime të vazhduara dhe konkrete 
për reduktimin e kredive me probleme. Nga njëra anë, politika jonë 
monetare stimuluese ka ndihmuar përmirësimin e bilanceve të bizneseve 
dhe familjeve huamarrëse dhe ka rritur aftësinë e tyre paguese. Nga 
ana tjetër, Banka e Shqipërisë ka iniciuar një strategji ndërinstitucionale, 
e	njohur	dhe	si	Plani	Kombëtar	për	Reduktimin	e	Kredive	me	Probleme,	
për adresimin e të gjithë faktorëve që sollën nivelin relativisht të lartë të 
tyre, si dhe ka marrë masa konkrete për zbatimin e angazhimeve të saj. 
Kjo	strategji	ka	synuar	 të	adresojë	në	substancë	shqetësimet	e	sektorit	
bankar sa i takon: posedimit dhe ekzekutimit të kolateralit, lehtësimit të 
procesit të ristrukturimit të kredive, si dhe përmirësimit të rregulloreve dhe 
infrastrukturës teknologjike që reduktojnë rrezikun e kreditimit. Së fundi, 
nëpërmjet akteve tona rregullatore, ne kemi kërkuar dhe nxjerrjen jashtë 
bilanceve të bankave të kredive të humbura, të cilat janë vetëm një pjesë 
e kredive me probleme, duke përafruar rregulloret tona më standardet 
ndërkombëtare.

Analizat	 tona	 tregojnë	 se	 në	 trendin	 rënës	 të	 kredive	 me	 probleme	
kanë kontribuar jo vetëm fshirja dhe ristrukturimet e kredive, të cilat në 
vlerësimin tonë kanë ndikuar në masë të barabartë, por dhe të gjitha 
aksionet e tjera të listuara më sipër.

Në shifra konkrete, portofoli i kredive me probleme ka rënë me afro 
71.3	miliardë	 lekë	 (përafërsisht,	528	milionë	euro)	gjatë	pesë	 viteve	
të fundit, ndërsa treguesi i cilësisë së portofolit të kredisë shënoi nivelin 
11.38% në fund të muajit mars 2019, kundrejt maksimumit prej 24% të 
regjistruar në shtator 2014.

Ambienti	i	kreditimit	paraqitet	tashmë	i	përmirësuar	dhe	rreziku	i	kreditit	
i reduktuar: përmirësimi i aktivitetit ekonomik ka rritur aftësinë paguese 
të huamarrësve; përmirësimet ligjore e rregullatore kanë reduktuar 
probabilitetin e shfaqjes së kredive me probleme; dhe, në rast se këto 
shfaqen në të ardhmen, kuadri i amenduar ligjor dhe rregullator ka 
lehtësuar posedimin dhe ekzekutimin e kolateralit nga bankat.

Megjithatë, në vlerësimin tonë, niveli ende dyshifror i treguesit të kredive 
me probleme mbetet ende i lartë. Për këtë qëllim jemi duke punuar, 
në konsultim të vazhdueshëm dhe me industrinë bankare, për të tjera 
masa rregullatore e mbikëqyrëse për uljen e mëtejshme të këtij treguesi. 
Së afërmi, bazuar në shembujt e praktikat më të mira ndërkombëtare, 
synojmë plotësimin e kuadrit tonë rregullator me parime dhe udhëzime 
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për ristrukturimin jashtëgjyqësor të klientëve problematikë (atëherë kur 
kjo do të jetë e mundur), duke nxitur dhe vënë theksin në trajtimin e 
kredimarrësve në vështirësi financiare nëpërmjet një bashkëpunimi të 
strukturuar dhe eficient ndërmjet bankave. Padyshim, ulja e mëtejshme e 
këtij treguesi kërkon komunikim të vazhdueshëm me industrinë bankare, 
gjë të cilën Banka e Shqipërisë e ka bërë dhe do të vazhdojë ta bëjë 
rregullisht, pasi i shërben rritjes së efikasitetit të bankave në administrimin 
më të mirë të portofolit të kredisë.

Gra�k 34. Ecuria e kredive me probleme (KMP)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Nga ana tjetër, vëmendja jonë është drejtuar dhe tek ruajtja afatgjatë e 
cilësisë	së	kredisë.	Kjo	kërkon	kujdesin	e	duhur	nga	bankat	në	dhënien	
e kredive të reja, forcimin e strukturave të rikuperimit të kredive me 
probleme, si dhe rritjen e cilësisë së sistemeve të tyre të brendshme për 
administrimin e rrezikut të kredisë.

Pyetje. Në mars të vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë nisi një politikë 
të dedikuar deeuroizimit! Çfarë efekti konkret ka pasur politika juaj e 
de-euroizimit? Po ashtu bankierët kanë pohuar në intervistat e tyre se 
Banka e Shqipërisë i ka ezauruar masat e saj dhe duhen ndërhyrje më 
të rrepta dhe në bashkëpunim me institucionet e tjera, duke propozuar 
që transaksionet e mëdha të bëhen vetëm me monedhën vendase. 
Si i vlerësoni ju këto propozime dhe çfarë masash shtesë pritet të 
ndërmerrni në bashkëpunim me institucionet e tjera?

Guvernatori: Efektet e observueshme të masave tona në kuadrin e 
strategjisë së de-euroizimit janë në linjë me pritjet tona dhe nuk janë ende 
indikativë	të	efektivitetit	afatgjatë	të	saj.	Dëshiroj	të	sjell	në	vëmendje	të	
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publikut se – që në momentin e prezantimit – Banka e Shqipërisë ka 
theksuar se:
1. kjo nuk është luftë ndaj çdo lloj forme apo niveli të përdorimit të 

euros	në	sistemin	financiar.	Ajo	nuk	synon	“zhdukjen”	e	përdorimit	
të euros në ekonomi apo në sistemin financiar, por reduktimin apo 
kufizimin e përdorimit të panevojshëm apo të dëmshëm të saj.

2. ky është një projekt i cili pritet t’i japë frytet e veta në afatin e 
mesëm e të gjatë; dhe se,

3. efektet e tij do të bëhen më të prekshme nëse shoqërohen me 
masa të tjera, të cilat janë jashtë sferës së aktivitetit të Bankës së 
Shqipërisë. Për këtë arsye, nisur nga koha e pakët e projektit gjykoj 
se është ende herët të diskutojmë efektin apo suksesin e tij.

Megjithatë, në interes të publikut, më lejoni të shpjegoj dhe një herë 
pozicionin tonë ndaj fenomenit të përdorimit të lartë të monedhave të 
huaja.

Përdorimi i lartë i monedhës së huaj (euroizimi) redukton efektivitetin 
e funksionit stabilizues të politikës monetare e fiskale, si dhe tenton të 
bëhet premisë për destabilitet financiar, në rast të luhatjeve të mëdha e 
të	forta	të	kursit	të	këmbimit.	Ky	nuk	është	një	konstatim	teorik;	ai	është	
një realitet i observuar në mjaft vende në stade të ngjashme zhvillimi, si 
Hungaria,	Polonia,	etj.	dhe	diçka	për	të	cilën	ne	dhe	institucionet	e	tjera	
politikëbërëse jemi të ndërgjegjshëm.

Më konkretisht, niveli i lartë i euroizimit redukton sferën e veprimit të 
politikës monetare; për sa kohë kjo e fundit nuk është në gjendje të 
kontrollojë çmimet e produkteve financiare të denominuara në monedhë 
të huaj, si dhe sjell luhatje të mëdha të treguesve të borxhit publik, 
duke u bërë premisë për modifikime të padëshiruara të kursit të politikës 
fiskale. Nga ana tjetër, në rast të luhatjeve të mëdha të kursit, ekspozimi 
i pastudiuar dhe i pambrojtur ndaj huamarrjes në valutë dëmton bilancet 
e bizneseve dhe familjeve, shfaq transferim të paparashikuar të fuqisë 
blerëse midis sektorëve të ndryshëm të ekonomisë, si dhe mund të dëmtojë 
bilancet	 e	 sektorit	 financiar.	 Të	gjithë	 këto	 kanale	 rritin	 vulnerabilitetet	
financiare të vendit.

Pikërisht	 për	 këto	 arsye,	 si	 Komisioni	 Evropian,	 në	 kuadër	 të	 procesit	
të dialogut që kemi në rrugën e integrimit evropian, ashtu dhe FMN, 
në	 kuadër	 të	 diskutimeve	 të	 vazhdueshme	 për	 Artikullin	 IV,	 na	 kanë	
rekomanduar në vazhdimësi marrjen e masave konkrete për zbutjen e 
këtij fenomeni.
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Në mënyrë që të adresohen rreziqet e mësipërme, në prill 2017, midis 
Qeverisë	 Shqiptare,	 Bankës	 së	 Shqipërisë,	 Autoritetit	 të	 Mbikëqyrjes	
Financiare	 dhe	 Agjencisë	 së	 Sigurimit	 të	 Depozitave,	 u	 miratua	 një	
Memorandum Bashkëpunimi për rritjen e përdorimit të monedhës 
kombëtare	 në	 sistemin	 financiar	 dhe	 në	 ekonominë	 shqiptare.	 Ky	
dokument njihet ndryshe edhe si Strategjia ndërinstitucionale për de-
euroizimin. Nëpërmjet këtij dokumenti, institucionet nënshkruese të tij, 
njohin fenomenet negative që sjell përdorimi i lartë i monedhës së 
huaj dhe angazhohen të marrin masa konkrete, sipas fushave të tyre të 
kompetencës, në nxitje të përdorimit të lekut.

Mbi bazën e Strategjisë, Banka e Shqipërisë miratoi disa masa si pjesë 
e	paketës	së	shkurtit	2018.	Këto	masa	përfshinin	të	dy	kahet	e	bilancit	
të bankës, ku në krahun e detyrimeve përfshihej diferencimi i normës së 
rezervës së detyrueshme midis valutës (u rrit) dhe lekut (u ul), ndërsa në 
krahun e aktiveve të bankës u vendosën kërkesa më të larta për aktivet 
likuide në valutë si edhe për rritjen e ndërgjegjësimit të huamarrësve 
në	valutë	ndaj	rrezikut	 të	këtij	ekspozimi.	Këto	masa,	hynë	në	fuqi	në	
mënyrë të fazuar, ku më e fundit prej tyre, ndryshimi i normës së rezervës 
së detyrueshme, hyri në fuqi në qershor 2018.

Banka e Shqipërisë ka identifikuar disa tregues bazë për të monitoruar 
ndikimin e masave, të cilët përfshijnë ecurinë e peshës së depozitave në 
valutë, ecurinë e aktiveve likuide në valutë, ecurinë e peshës së kredive 
në	 valutë	 etj.	 Deri	 tani,	 janë	 publikuar	 2	 raporte	 periodike	 për	 këtë	
qëllim, konkluzionet e të cilave mund t’i lexoni në faqen tonë të internetit.

Ajo	 që	 gjej	 me	 vend	 të	 theksoj	 është	 se,	 në	
tërësi, vlerat e treguesve të përdorimit të 
monedhës euro mbeten të shmangura nga 
vlerat mesatare të treguesve për vende me 
ekonomi të ngjashme si Shqipëria. Ndaj, të 
gjithë duhet të jemi të vetëdijshëm që përpjekja 
për rritjen e përdorimit të monedhës kombëtare 
në sistemin financiar dhe në ekonominë 
shqiptare, përfaqëson një proces afatgjatë për 
të cilin duhet punuar në mënyrë të koordinuar 
dhe në vijimësi.

Lidhur	me	veprimet	e	mundshme	për	t’u	ndërmarrë	dhe	nga	institucionet	
e tjera, mendoj se kjo mbetet të përcaktohet nga vetë ata. Banka e 

“Të gjithë duhet të jemi të 
vetëdijshëm që përpjekja 
për rritjen e përdorimit 
të monedhës kombëtare 
në sistemin financiar dhe 
në ekonominë shqiptare, 
përfaqëson një proces 
afatgjatë për të cilin 

duhet punuar në mënyrë 
të koordinuar dhe në 

vijimësi.”
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Shqipërisë vlerëson se duhet të ketë një qasje graduale dhe objekt i 
masave të jenë rastet/transaksionet/sektorët ku përdorimi i valutës është 
i	tepërt	dhe	i	pajustifikuar	nga	veprimtaria	ekonomike	e	subjekteve.	Të	
gjitha institucionet nënshkruese të Strategjisë, janë të vetëdijshme për 
nevojën	e	veprimit	në	mënyrë	të	përbashkët	dhe	të	koordinuar.	Kjo	është	
bërë e dukshme në diskutimet e posaçme që janë zhvilluar në mbledhjet 
e	Grupit	Këshillimor	të	Stabilitetit	Financiar,	më	e	fundit	në	prill	2019.	Në	
këtë mbledhje, Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) e konsideroi 
të rëndësishme t’i japë përparësinë e nevojshme këtij procesi. Për sa na 
përket ne, për aq sa është brenda kompetencës sonë, si institucion jemi 
të gatshëm të ofrojmë të gjithë bashkëpunimin e nevojshëm.

Pyetje. Të dhënat e bilancit të pagesave tregojnë se deficiti i llogarisë 
korrente nuk ka shënuar ndonjë përmirësim të dukshëm në periudhën 
2016-2018. Si e shpjegoni forcimin e ndjeshëm të monedhës vendase 
gjatë kësaj periudhe? Si pritet ecuria e kursit në periudhën në vijim?

Guvernatori: Banka e Shqipërisë i ka bërë prezente konkluzionet e 
analizave të saj mbi arsyet që kanë ndikuar në forcimin e kursit të 
këmbimit. Me kënaqësi kam konstatuar se këto konkluzione i kanë 
rezistuar testit të kohës dhe vlerësimet tona kanë informuar në mënyrë 
korrekte qëndrimin e politikës monetare ndaj kursit të këmbimit.

Megjithatë, për interes dhe respekt të lexuesit, po i përmbledh si më 
poshtë.

Trendi	forcues	i	kursit	të	këmbimit,	i	iniciuar	prej	vitit	2015,	i	detyrohet	
veprimit të kombinuar të dy faktorëve: përmirësimit të bilancit të 
shkëmbimeve ekonomike dhe financiare me jashtë apo bilancit të 
pagesave, dhe reduktimit të primeve të rrezikut në tregun e brendshëm 
financiar. Më konkretisht:

•	 Bilanci	i	pagesave	ka	rezultuar	në	përmirësim	të	vazhdueshëm	gjatë	
tre	viteve	të	fundit.	Ky	përmirësim	pasqyron	jo	vetëm	reduktimin	e	
deficitit të llogarisë korrente (shih Grafikun 7), ku fokusohet pyetja 
juaj, por edhe nivelet e larta hyrëse të investimeve të huaja direkte. 
Në një këndvështrim të përgjithshëm, ajo që ka rëndësi për kursin 
është raporti i kërkesës dhe ofertës për valutë, dhe kjo diktohet jo 
vetëm nga aktivet tregtare me jashtë – që përafrohen nga deficiti 
i llogarisë korrente – por edhe nga ato financiare, që përafrohen 
nga llogaria kapitale e financiare e bilancit të pagesave. Për 
Shqipërinë, shkëmbimet tregtare me jashtë kanë rezultuar në një 
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tepricë hyrjesh valutore gjatë viteve të fundit – të ardhurat nga 
investime të huaja direkte apo burime të tjera – kanë qenë më të 
mëdha se deficiti i llogarisë korrente (shih Grafikun 4), të cilat kanë 
ushtruar presion për forcimin e kursit.

•	 Paralelisht	 me	 to,	 përmirësimi	 i	 treguesve	 të	 shëndetit	 të	 sektorit	
bankar dhe vendosja e kontrollit mbi financat publike, kanë rritur 
besimin në qëndrueshmërinë e monedhës kombëtare dhe kanë 
reduktuar primet e rrezikut për të investuar në të.

Gra�k 35. Raporti i de�citit të llogarisë korrente ndaj PBB-së (në %)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Këto	zhvillime	kanë	mbështetur	forcimin	e	kursit	të	këmbimit	gjatë	viteve	
të fundit, por, siç e kemi theksuar, ato nuk kanë qenë të mjaftueshme për 
të	shpjeguar	forcimin	e	tij	gjatë	vitit	2018.	Analizat	tona	kanë	treguar	se	
ky forcim i shpejtë i detyrohet çrregullimeve specifike të tregut valutor – të 
cilat kulmuan në krijimin e pritjeve të njëanshme për forcim të kursit dhe 
në	ndryshimin	e	sjelljes	së	operatorëve	të	këtij	 tregu.	Kjo	prodhoi	dhe	
forcimin e shpejtë të kursit, me një intensitet i cili kulmoi në tremujorin e 
dytë të vitit të shkuar. Banka e Shqipërisë ka dhënë sqarime të detajuara 
mbi këta faktorë dhe unë nuk dëshiroj të ndalem më gjatë në ta.

Megjithatë, ajo që gjej me vend të them, është se interpretimi i zhvillimeve 
edhe këtë herë ishte korrekt nga ana jonë, dhe kjo dëshmohet nga suksesi 
që	pati	ndërhyrja	që	bëmë	në	tregun	valutor.	Kjo	ndërhyrje	u	motivua	
pikërisht nga konstatimi se forcimi i kursit të këmbimit nuk ishte më në 
linjë me fondamentet dhe se ky forcim mund të dëmtonte përmbushjen e 
objektivit tonë të stabilitetit të çmimeve. Ndërhyrja që ne kryem, ndonëse 
ishte e kufizuar në kohë dhe madhësi, në përputhje dhe me regjimin e 
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politikës monetare dhe atë të kursit të këmbimit, arriti të qetësojë tregun.
Në lidhje me të ardhmen e kursit, më duhet të theksoj se – në përputhje 
me regjimin e lirë të kursit të këmbimit në Shqipëri – ne rezervohemi në 
dhënien e projeksioneve. Në çdo rast, ecuria afatmesme dhe afatgjatë 
e kursit është dhe do të mbetet funksion i raportit të kërkesës dhe ofertës 
në tregun valutor, dhe jo objektiv i politikës monetare të Bankës së 
Shqipërisë. Megjithatë, për lexuesit mund të theksoj se – bazuar në 
informacionin aktual – Banka e Shqipërisë nuk sheh arsye të qenësishme 
për lëvizje të forta dhe të shpejta të kursit.

Pyetje. Ka gjithmonë një pakënaqësi nga klientët në lidhje me cilësinë 
dhe koston e shërbimeve bankare, teksa jemi njoftuar se Banka e 
Shqipërisë po punon mbi një kuadër të ri rregullator në këtë drejtim. 
Çfarë përfitimesh do të kenë qytetarët?

Guvernatori: Si fillim, do të doja të theksoja se cilësia, por veçanërisht 
kostot e shërbimeve bankare, kanë si faktor përcaktues kërkesën dhe 
ofertën ne treg. Si rregullatorë dhe mbikëqyrës të sistemit bankar, në 
monitorojmë në vazhdimësi korrektesën e transparencën në marrëdhëniet 
me klientët, dhe sigurisht ndërhyjmë në rastet kur është e nevojshme. 
Sidoqoftë, dua të ritheksoj se në kompetencën e Bankës se Shqipërisë 
është shqyrtimi i respektimit te kontratës midis bankës dhe klientit, por 
jo vlera (ose ndryshe çmimi) e një produkti apo shërbimi të caktuar. 
Përcaktimi i çmimeve është atribut i tregut dhe i negociatës midis klientit 
dhe subjektit bankar.

Megjithatë, së fundmi, ne kemi ndërmarrë disa hapa të rëndësishëm, në 
kuadër të efikasitetit të shërbimeve të ofruara nga tregu, të cilët synojnë 
rritjen e mëtejshme të transparencës në shërbimet e ofruara dhe krijimin e 
një	kuadri	të	konsoliduar	për	mbrojtjen	e	konsumatorit.	Dëshiroj	të	theksoj	
këtu se ne nuk do të zëvendësojmë rolin luajnë autoritetet përgjegjëse në 
këtë fushë por, bazuar edhe në ndryshimet e fundit të legjislacionit për 
mbrojtjen e konsumatorit, Banka e Shqipërisë do të ketë një rol aktiv dhe 
të drejtpërdrejtë edhe në këtë drejtim.

Në aspektin e transparencës që duhet të kenë bankat ndaj klientëve në 
lidhje me cilësinë dhe koston e shërbimeve bankare e financiare, Banka 
e	 Shqipërisë	 ka	 hartuar	 disa	 rregullore.	 Në	 rregulloren	 nr.	 59,	 datë	
29.8.2008	“Mbi	transparencën	për	produktet	dhe	shërbimet	bankare	
e financiare”, e ndryshuar, përcaktohen elementet minimale që duhet 
të përfshihen në kontratat e produkteve të bankave, informacionin që 
duhet t’i jepet klientit në lidhje me marrëveshjet e kredisë, elementet 
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minimale që duhet të përmbajnë promocionet që kryhen nga bankat, 
njoftimi i klientëve për ndryshimet e kushteve të punës dhe normave 
të interesit, publikimi i këtyre të fundit në ambientet e bankës dhe në 
faqen e tyre zyrtare, hartimin dhe miratimin e një metodologjie/politike 
për llogaritjen e normave të interesit dhe komisionet që aplikojnë për 
produktet e shërbimet bankare e financiare, etj. Po ashtu, në rregulloren 
nr.	 48,	 datë	 1.7.2015	 “Për	 kredinë	 konsumatore	 dhe	 kredinë	
hipotekare”, e ndryshuar, Banka e Shqipërisë përcakton detyrimin që 
kanë bankat për t’i paraqitur konsumatorit informacionin parakontraktor 
përpara nënshkrimit të kontratës së kredisë, të drejtat dhe detyrimet e 
klientit në marrëveshjet e kredisë, etj.

Gjatë procesit të mbikëqyrjes në vend e nga jashtë të subjekteve, Banka 
e Shqipërisë kryen vlerësimin e nivelit të zbatueshmërisë nga subjektet 
të kuadrit rregullator të lartpërmendur, duke vlerësuar të gjitha elementet 
e mësipërme. Nga inspektimet e kryera nga Banka e Shqipërisë 
konstatohet përgjithësisht një nivel i kënaqshëm përputhshmërie nga ana 
e subjekteve me kërkesat dhe detyrimet rregullative.

Nga ana tjetër, në fushën e pagesave, gjatë vitit 2018, Banka e 
Shqipërisë	së	bashku	me	Komitetin	Kombëtar	të	Sistemit	të	Pagesave	ka	
ndërmarrë hapa për reformimin dhe modernizimin e tregut të pagesave 
me vlerë të vogël. Për të qartësuar publikun e gjerë, pagesat me vlerë të 
vogël nënkuptojnë pagesat e kryera nga konsumatorët dhe bizneset në 
përditshmërinë e tyre.

Në këtë drejtim, ne jemi angazhuar 
në zbatimin e një strategjie afatmesme 
(2018-2023), e cila synon krijimin e një 
tregu bashkëkohor dhe gjithëpërfshirës 
të pagesave me vlerë të vogël, të 
mbështetur nga infrastruktura të sigurta 
dhe efikase, 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. 
Më konkretisht, si objektiv të matshëm, 
strategjia synon zgjerimin e popullsisë që 
zotëron një llogari bankare dhe rritjen e 

numrit të pagesave elektronike për frymë.

“Ne jemi angazhuar në zbatimin 
e një strategjie afatmesme 

(2018-2023), e cila synon krijimin 
e një tregu bashkëkohor dhe 

gjithëpërfshirës të pagesave me 
vlerë të vogël, të mbështetur 

nga infrastruktura të sigurta dhe 
efikase, 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.”
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Arritja	 e	 objektivave	 të	 sipërcituar	 parashikohet	 të	 materializohet	
nëpërmjet një sërë masash nga pikëpamja e plotësimit dhe përmirësimit 
të kuadrit ligjor dhe rregullativ.

Një hap mjaft i rëndësishëm në këtë drejtim konsiderohet finalizimi i 
projektligjit	 “Për	 shërbimet	e	pagesave”,	 i	 cili	 transpozon	direktivën	e	
rishikuar	 të	 Bashkimit	 Evropian	 “Për	 shërbimet	 e	 pagesave”	 (PSD2).	
Sikurse kemi theksuar dhe në komunikime të tjera, vlerësojmë se miratimi 
dhe zbatimi i këtij projektligji do të ndikojë drejtpërdrejt në nxitjen e 
konkurrencës dhe inovacionit në fushën e pagesave me vlerë të vogël, 
duke promovuar kështu efikasitetin e tyre dhe reduktimin e kostove që 
mbart përdorimi i tyre. Në këtë drejtim, zhvillimi kryesor mendoj se është 
krijimi një ambienti konkurrues ne ofrimin e shërbimeve të pagesave 
midis bankave dhe institucioneve financiare jo-banka, duke lejuar këto 
të fundit të hapin llogari pagese dhe të emetojnë instrumente elektronike 
të pagesave.

Megjithatë, puna e ndërmarrë deri më tani mund të konsiderohet vetëm 
fillimi. Në periudhën në vijim, në do të intensifikojmë më tej përpjekjet 
ku, si një masë të rëndësishme do të veçoja dhe hartimin e projektligjit 
“Për	 llogarinë	 e	 pagesave”	 në	 periudhën	 afatmesme.	 Projektligji	 në	
fjalë	do	të	transpozojë	Direktivën	e	Bashkimit	Evropian	“Për	llogarinë	e	
pagesave”	dhe	vlerësohet	se	do	të	kontribuojë	në	prezantimin	e	“llogarisë	
bazike”, e cila nuk ka kosto ose mbart kosto minimale për konsumatorët 
që nuk zotërojnë një llogari. Gjithashtu, direktiva nxit transparencën, 
duke krijuar një regjistër publik për të gjitha komisionet e aplikuara nga 
institucionet	dhe	në	një	mënyrë	 lehtësisht	 të	krahasueshme.	Ky	zhvillim	
vlerësohet të kontribuojë më tej në nismën aktuale të ndërmarrë nga 
Banka e Shqipërisë në këtë drejtim.

Padyshim që, me synimin që impakti në treg të përçohet në mënyrën 
më efikase të mundshme, përmirësimet ligjore e rregullative do të 
shoqërohen edhe me zhvillime infrastrukturore, të tilla si instant payment, 
Switch-i	Kombëtar,	Sistemi	i	Shlyerjes	së	euros	për	transaksionet	brenda	
vendit etj.
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Pyetje. Rritja e rrezikut operacional pas ngjarjeve të fundit në Rinas, 
a ndikon stabilitetin financiar në vend, pasi ajo po vijon me një efekt 
domino në aktivitetin e bankave, sidomos me investimin e likuiditeteve 
në valutë dhe rritjes së kostove në këtë drejtim? Si pritet të zgjidhet 
transporti i parave jashtë vendit?

Guvernatori: Grabitja e vlerave monetare brenda territorit të aeroportit 
“Nënë	Tereza”	në	Tiranë	muajin	e	kaluar,	sigurisht	që	ishte	një	ngjarje	
e rëndë. Në një plan afatshkurtër, ajo tronditi opinionin dhe rezultoi 
në ndërprerjen e transportit të valutës fizike brenda dhe jashtë vendit, 
një proces ky i cili është normal dhe i nevojshëm për sektorin bankar. 
Si rrjedhojë, në ditët e para pas ngjarjes, shume klientë mund të kenë 
vërejtur se disa prej bankave mund të kenë qenë më hezituese për të 
pranuar valutë. Në një plan më afatgjatë, përsëritja e vazhduar e këtyre 
fenomeneve mund të sjellë kosto shtesë për sektorin bankar dhe – më tej 
– për ekonominë shqiptare, në formën e rritjes së kostos së ndërmjetësimit 
të sektorit bankar.

Menjëherë pas ngjarjes, Banka e Shqipërisë vendosi një komunikim 
të rregullt dhe të posaçëm me Shoqatën Shqiptare të Bankave dhe me 
banka të veçanta. Po ashtu, në vijim janë marrë masa të rëndësishme 
për shtimin e sigurisë dhe menaxhimit të një niveli më të lartë të riskut 
në çdo hallkë të zinxhirit operacional të lëvizjes së fondeve deri në 
destinacionin final.

Aktualisht,	procesi	është	plotësisht	i	normalizuar,	në	kushtet	kur	veprimtaria	
e transportit ajror të vlerave monetare ka rifilluar.

Situata e menaxhimit të kostove që ky proces ngarkon mbi sektorin bankar 
do të adresohet me një fokus të shtuar në përpjekjet për reduktimin e 
transaksioneve në cash dhe të cash-it në ekonomi në përgjithësi. Banka e 
Shqipërisë do të ketë pa diskutim rolin e saj në këtë proces, si kryesuese 
e	Komitetit	të	Pagesave	në	vend.

Megjithatë, mjaft e rëndësishme për t’u përmendur është se, ashtu siç 
pritej, ngjarja nuk pati ndikim në stabilitetin e sistemit financiar. Rreziqet 
operacionale në veprimtarinë bankare janë të njohura, dhe për këtë arsye 
ato në kohë janë vlerësuar dhe menaxhuar përmes skemave të ndryshme 
të mbrojtjes. E thënë me fjalë më të thjeshta, cash-i, si në sportelet apo 
kasafortat e bankave, ashtu edhe gjatë transportit të tij, është totalisht i 
siguruar nga kompanitë e sigurimit me të cilat bankat në vend operojnë 
dhe rrjedhimisht klientët nuk humbasin asgjë nga fondet tyre.
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Ky	lloj	procesi	bën	të	mundur	që	qëndrueshmëria	e	sistemit	të	vijojë	të	
jetë e pacenueshme sidoqoftë, identifikimi dhe nxjerrja përpara ligjit e 
autorëve të ngjarjeve të tilla, si dhe marrja e të gjitha masave që raste 
të tilla të mos përsëriten, ka rëndësi të jashtëzakonshme për të ardhmen 
e besimit publik, vazhdimësinë e sektorit bankar në tregun shqiptar, por 
dhe mesazheve që duam të përçojmë në funksion të përthithjes të sa më 
tepër investimeve.

Mos të harrojmë që bankat janë ndër investitorët kryesorë në vend dhe 
ashtu si çdo investitor, i huaj apo lokal, operimi normal në një ambient 
të sigurt është një parakusht i domosdoshëm për zhvillimin e aktivitetit 
të tyre.

Pyetje. Si pritet të ndikojë konsolidimi i sistemit bankar në ecurinë e 
sistemit dhe cilësinë e shërbimeve e produkteve për konsumatorët? Si 
e vlerësoni largimin e bankave me kapital perëndimor? Konkretisht sa 
interes paraqet sistemi bankar shqiptar për investitorët?

Guvernatori: Edhe kjo është një tjetër çështje që ka nevojë për disa 
saktësime. Së pari, dua të risjell në kujtesën tuaj dhe të lexuesve 
që konsolidimi i sistemit bankar është një fenomen të cilin e kam 
paralajmëruar se do të ndodhte, që në ditët e mia të para si Guvernator. 
Pra, ai nuk është surprizë për Bankën e Shqipërisë dhe për mua në 
veçanti. Përkundrazi, konsolidimi është një proces tejet normal, i cili ka 
ndodhur në shumë vende të rajonit apo edhe Evropës Perëndimore, dhe 
i	cili	ishte	i	nevojshëm	në	mendimin	tim.	Ky	proces	thjesht	është	finalizuar	
gjate dy viteve te fundit, por përpjekjet e bankave për shitje apo shkrirje 
me bankat e ekzistuese kane filluar disa vite me herët.

Së dyti, arsyet kryesore të këtyre zhvillimeve nuk kanë të bëjnë me 
Shqipërinë në vetvete apo çështje / problematika specifike të ekonomisë 
shqiptare apo sistemit bankar shqiptar, por janë më tepër të lidhura 
me ndryshimet në strategjitë dhe modelet e biznesit të grupeve mëmë 
evropiane.	 Kështu	 Banka	 Credit	 Agricole	 dhe	 ajo	 Societe	 Generale	
vendosën tërheqjen nga i gjithë rajoni. Bankat me origjinë kapitali nga 
Greqia ndoqën planet e ristrukturimit të bankave mëmë dhe strategjinë e 
vendosur	nga	BQE-ja.	Disa	banka	ekzistuese	dolën	nga	tregu	shqiptar,	
ndërsa të tjera banka u ofruan dhe po shfrytëzojnë mundësitë për një 
rritje të mëtejshme të pjesës së tyre të tregut.

Si rrjedhojë, gjatë gjysmës së dytë të vitit 2018 e në fillim të vitit 2019, u 
finalizuan disa transaksione shitjeje dhe përthithjeje. Banka Veneto u përthith 
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nga	Banka	 Intesa	 në	 Shqipëri;	 Banka	 Kombëtare	Greke	 u	 përthith	 nga	
Banka	Amerikane	e	Investimeve;	Shoqëria	Balfin	sh.p.k	dhe	Comercijalna	
Banka	në	Maqedoni	morën	pronësinë	e	Bankës	Tirana;	Banka	Hungareze	
OTP	 mori	 në	 zotërim	 100%	 të	 aksioneve	 të	 Bankës	 Societe	 Generale	
në Shqipëri; dhe Banka Union bleu 100% të aksioneve të Bankës 
Ndërkombëtare	Tregtare.	Si	pasojë	e	këtyre	proceseve,	numri	 i	bankave	
zbriti në 14 dhe pritet të zbresë më tej, në 12, deri në fund të vitit, vetëm 
pas materializimit të strategjisë së synuar të Bankës Union për përthithjen 
e	 Bankës	 Ndërkombëtare	 Tregtare	 (e	 njohur	 si	 banka	 malajziane)	 dhe	
përfundimit	të	likuidimit	vullnetar	të	Bankës	së	Kreditit	të	Shqipërisë.

Megjithatë, Banka e Shqipërisë është e 
vetëdijshme se këto zhvillime të rëndësishme 
paraqesin sfida, kanë implikime në strukturën 
e sistemit bankar, aspektet konkurruese të tij 
dhe profilin e pronësisë së bankave të reja. 
Shkrirjet dhe bashkimet e ndodhura ndërmjet 
bankave ekzistuese, ku dominojnë dukshëm 
bankat e grupit të mesëm, sipas mendimit 
tonë premtojnë një konkurrencë të shtuar në 
treg, përmirësim të efektivitetit të veprimtarisë 
bankare dhe për pasojë dhe rritje të cilësisë 
së shërbimeve dhe produkteve bankare. 

Gjithashtu, këto transaksione të bashkimit dhe riorganizimit ndërmjet 
bankave ekzistuese nuk ndryshojnë në thelb profilin e pronësisë së 
bankave. Ndërsa në rastet e tjera, të blerjeve të bankave ekzistuese 
nga aksionerë të rinj, Banka e Shqipërisë ka vepruar në përputhje të 
plotë me kërkesat e kuadrit ligjor dhe rregullativ në fuqi.

Bazuar në rolin dhe misionin e saj, Banka e Shqipërisë ka qenë 
mjaft e vëmendshme ndaj këtyre zhvillimeve dhe i ka monitoruar ato 
në	çdo	hap.	Dhe	më	 tej,	ne	do	 të	 jemi	mjaft	vigjilentë	për	 të	ndjekur	
nga	afër	praktikat	 e	drejtimit	 të	bankave	 “të	 reja”	dhe	për	 këtë	 kemi	
ngritur kapacitetet e nevojshme, dhe kemi planifikuar përmirësimin 
e vazhdueshëm të tyre, në funksion të përmbushjes së misionit tonë. 
Banka e Shqipërisë do të vijojë me përmirësimin e kuadrit rregullator 
e mbikëqyrës, duke synuar përafrimin me direktivat evropiane, me 
praktikat	më	të	mira	ndërkombëtare,	standardet	e	Komitetit	të	Bazelit	dhe	
të BE-së dhe duke pasur në fokus të punës së saj standardet më të fundit 
për mjaftueshmërinë e kapitalit, për administrimin e rrezikut të likuiditetit, 
për ekspozimet e mëdha, rregullimin e bankave sistemike, rimëkëmbjen 
dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka etj.

“Shkrirjet dhe bashkimet e 
ndodhura ndërmjet bankave 

ekzistuese, ku dominojnë 
dukshëm bankat e grupit të 
mesëm, sipas mendimit tonë 
premtojnë një konkurrencë të 
shtuar në treg, përmirësim të 
efektivitetit të veprimtarisë 

bankare dhe për pasojë 
dhe rritje të cilësisë së 

shërbimeve dhe produkteve 
bankare.”
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Në gjykimin tonë, konsolidimi që po përjetojmë shënoi një hap pozitiv në 
historinë e bankingut shqiptar dhe dëshmoi njëkohësisht se ka interes nga 
aktorë të ndryshëm drejt tregut vendas. Si shembull, mund të sjell rastin 
e	Bankës	Societe	Generale,	e	cila	u	ble	nga	OTP,	një	bankë	evropiane	
hungareze kjo, me reputacion dhe pozitë dominuese në rajon.

Pyetje. Në rolin e këshilltarit ligjor të Qeverisë, çfarë sugjeron banka 
në drejtim të reformave që duhen të ndiqen në mënyrë që të sigurohet 
një rritje e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse?

Guvernatori: Më lejoni të theksoj se, në përputhje me kuadrin ligjor në 
fuqi, Banka e Shqipërisë është këshilltar i qeverisë për çështje të cilat 
prekin sferën e veprimit të Bankës së Shqipërisë, pra ndikojnë në politikën 
monetare apo tregjet financiare.

Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi vizionin tonë mbi 
prioritetet afatmesme e afatgjata të zhvillimit të vendit, vizion të cilin në 
jo pak raste e kemi bërë edhe publik.

Në vija të përgjithshme, zhvillimi i qëndrueshëm dhe afatgjatë i vendit 
kërkon aksione të mëtejshme në dy drejtime kryesore, të cilat mbeten 
gjithsesi komplementare në afatin e gjatë.

Drejtimi	 i	parë	ka	 të	bëjë	me	përshpejtimin	e	 ritmit	potencial	 të	 rritjes	
ekonomike.	 Kjo	 “rritje	 shpejtësie”	 është	 e	 nevojshme	 për	 të	 bërë	 të	
mundur që frytet e rritjes ekonomike të jenë më të prekshme për shoqërinë 
shqiptare dhe që konvergimi me standardet e Bashkimit Evropian të 
jetë	më	i	shpejtë.	Ai	kërkon	reforma	 të	mëtejshme	strukturore	në	 të	 tre	
dimensionet që ndikojnë rritjen ekonomike:

•	 në	 përmirësimin	 e	 produktivitetit,	 nëpërmjet	 promovimit	 të	
konkurrencës, luftës ndaj informalitetit, investimit në arsim dhe në 
teknologjitë e reja, si dhe çdo instrument i cili nxit adoptimin e 
teknologjive dhe proceseve të përparuara të prodhimit;

•	 në	 nxitjen	 e	 investimeve,	 çka	 kërkon	 ndër	 të	 tjera:	 përmirësimin	
e klimës së biznesit dhe tërheqjen e investimeve të huaja direkte; 
përmirësimin e aksesit në financë; zhvillimin e infrastrukturës dhe 
integrimin e saj me atë rajonale dhe evropiane; si dhe, zgjerimin 
e tregjeve, nëpërmjet hapjes së kufijve dhe reduktimit të barrierave 
në tregti;

•	 në	përmirësimin	e	pjesëmarrjes	dhe	kualifikimit	të	fuqisë	punëtore,	
nëpërmjet politikave proaktive në tregun e punës.



- 162 -

KAPITULLI V - Intervista

Drejtimi	i	dytë	ka	të	bëjë	me	rritjen	e	qëndrueshmërisë	së	rritjes	ekonomike,	
e cila në vetvete nënkupton përmirësimin e mëtejshëm të kuadrit ligjor e 
nënligjor, forcimin e institucioneve publike që kujdesen për monitorimin 
e sistemit financiar dhe të financave publike, si dhe në përmirësimin e 
mëtejshëm të koordinimit të tyre.

Reformat strukturore të kësaj natyre kërkojnë kohë 
të japin fryte dhe këto fryte shpesh paraprihen 
nga kosto afatshkurtra. Për këtë arsye, Banka 
e Shqipërisë ka theksuar në vazhdimësi që 
ky proces reformimi i ekonomisë duhet të 
ankorohet në një objektiv të qëndrueshëm 
e afatgjatë, i cili gëzon konsensus të gjerë 
politik e social, siç është integrimi i vendit në 
Bashkimin Evropian.

Pyetje. Disa vite më parë, Banka e Shqipërisë 
pati hapur një debat në lidhje me rishikimin e modelit ekonomik 
në vend, nga konsumi dhe ndërtimi, tek prodhimi dhe eksporti. A 
mendoni se Shqipëria po ndjek modelin e duhur të zhvillimit ekonomik 
dhe sipas jush a ka vend për ndryshim të modelit?

Guvernatori:	Debati	i	iniciuar	nga	Banka	e	Shqipërisë	u	motivua	nga	
dobësitë strukturore të identifikuara nga goditja që pësoi ekonomia 
shqiptare prej krizës botërore ekonomike dhe financiare të viteve 
2008-2009. Më konkretisht, ajo lidhej me faktin se, në këndvështrimin 
sektorial, burimet e rritjes ishin relativisht të ngushta. Për më tepër, 
struktura e ekonomisë shqiptare ishte e orientuar drejt shërbimit të tregut 
të brendshëm dhe relativisht pak e hapur ndaj eksportit.

Mendoj se debati i nisur pati efekt pozitiv në krijimin e stimujve për një 
reflektim të përgjithshëm të aktorëve ekonomikë, publikë e privatë. Nëse 
shohim sot, mjaft ndër fenomenet negative të vëna re përpara vitit 2008 
nuk	janë	më	të	pranishme.	Alokimi	i	fondeve	nga	sektori	bankar	është	
më i kujdesshëm, e madje ndoshta më i kujdesshëm seç duhet. Po ashtu, 
vëmendja menaxheriale është më e orientuar drejt sektorëve prodhues 
seç ishte një dekadë më parë, ndërsa infrastruktura, klima e biznesit dhe 
cilësia e shërbimeve publike kanë shënuar progres.

Përmirësimet strukturore të ndodhura janë padyshim një zhvillim i 
mirëpritur, ndonëse natyrisht ka vend për përmirësime të mëtejshme.

“Banka e Shqipërisë ka 
theksuar në vazhdimësi 
që ky proces reformimi 

i ekonomisë duhet 
të ankorohet në një 

objektiv të qëndrueshëm 
e afatgjatë, i cili gëzon 

konsensus të gjerë politik 
e social, siç është integrimi 

i vendit në Bashkimin 
Evropian.”
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Megjithatë, ajo që gjej me vend të theksoj 
është se ndërhyrja jonë në modelin e rritjes 
nuk synonte dhe nuk synon të ndryshojë 
filozofinë e procesit: në një ekonomi të tregut 
të lirë, është sektori privat ai që duhet të marrë 
iniciativën dhe të kujdeset për destinacionin 
më fitimprurës të kohës, mundit dhe fondeve 
të tij. Roli dhe detyra e institucioneve është 
të vendosin dhe zbatojnë rregullat e lojës, 
të promovojnë konkurrencën e drejtë e të 
ndershme brenda sektorëve të caktuar, të 
krijojnë premisa të barabarta suksesi në 
të gjithë sektorët ekonomikë dhe shtresat e 
gjera sociale, si dhe të ruajnë stabilitetin ekonomik e financiar të vendit. 
Përvoja botërore tregon se kjo është filozofia e vetme, e cila krijon 
garanci suksesi në afatin e gjatë.

“Roli dhe detyra e 
institucioneve është të 
vendosin dhe zbatojnë 

rregullat e lojës, të 
promovojnë konkurrencën e 
drejtë e të ndershme brenda 

sektorëve të caktuar, të 
krijojnë premisa të barabarta 
suksesi në të gjithë sektorët 
ekonomikë dhe shtresat e 

gjera sociale, si dhe të ruajnë 
stabilitetin ekonomik e 
financiar të vendit.”
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INTERVISTË E GUVERNATORIT TË 
BANKËS SË SHQIPËRISË, Z. GENT SEJKO 

PËR TELEVIZIONIN KLAN 
-18 shtator 2019-

Pyetje: Së fundi, Banka e Shqipërisë sapo ka shpallur planin për të 
hedhur një seri të re të kartëmonedhave shqiptare në treg. Pse një seri 
e re e këtyre kartëmonedhave dhe çfarë ka ndryshuar?

Guvernatori: Faleminderit. Banka e Shqipërisë ka një periudhë të gjatë 
kohe që po punon për këtë projekt, rreth 4 vite. Ne kemi përfunduar 
serinë e re të kartëmonedhave, e cila ka ndryshime esenciale nga seria 
e mëparshme, por nuk ndryshon tematikën. Pra, ne kemi ruajtur të njëjtën 
tematikë, të njëjtat figura historike në serinë tonë, pasi ajo ekzistuese 
është	 e	 gjithëpranuar	 dhe	 e	 njohur	 nga	 publiku	 shqiptar.	 Koha	 dhe	
momenti e bënë të domosdoshëm ndryshimin e serisë duke i shtuar disa 
elemente	cilësore.	Kjo	 sepse	bankat	qendrore,	përgjithësisht,	 çdo	20	
vjet,	hedhin	në	qarkullim	një	seri	të	re.	Kartëmonedha	jonë	kishte	rreth	
23 vite e pandryshuar si seri. Prandaj për të përmirësuar elementet e 
cilësisë, si dhe për të rritur sigurinë e prerjeve të saj, vendosëm të bëjmë 
ndryshimin e serisë.

Ndryshimi i serisë është bërë vazhdimisht 
në periudha të ndryshme kohore, pra nuk 
është diçka e veçantë kjo që po bëjmë. Për 
shembull, seria e kartëmonedhave që ka 
pasur kohëzgjatjen më të madhe në qarkullim 
ka qenë gjatë periudhës së socializmit, e cila 
ka	qarkulluar	për	më	 shumë	 se	25	vite,	pra	
bëhet fjalë për serinë përpara viteve ‘90. 
Kartëmonedhat	 ekzistuese	 datojnë	 nga	 viti	
1996. Për këtë arsye, si dhe për arsye të 
rritjes së elementeve të sigurisë dhe cilësisë 
së kartëmonedhave, ndryshuam serinë e 
kartëmonedhës sonë. Po të shikoni pamjen e 
kësaj serie, ka shumë elemente të shtuara sigurie. Një risi tjetër, është 
përmasa e kartëmonedhave, e cila është reduktuar për të gjitha prerjet. 
Meqenëse do të nxjerrim edhe një prerje të re, e cila do të ketë vlerën 
më të lartë nominale, kemi zvogëluar disi në përmasa të gjitha prerjet e 
tjera të serisë. Për të gjitha këto arsye, kemi prezantuar këtë seri të re të 

“Ne kemi përfunduar serinë 
e re të kartëmonedhave, e 
cila ka ndryshime esenciale 
nga seria e mëparshme, por 

nuk ndryshon tematikën. 
Pra, ne kemi ruajtur të 

njëjtën tematikë, të njëjtat 
figura historike në serinë 
tonë, pasi ajo ekzistuese 

është e gjithëpranuar 
dhe e njohur nga publiku 

shqiptar.”
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kartëmonedhave. Ne kemi përfunduar serinë e re të kartëmonedhave, e 
cila ka ndryshime esenciale nga seria e mëparshme, por nuk ndryshon 
tematikën. Pra, ne kemi ruajtur të njëjtën tematikë, të njëjtat figura 
historike në serinë tonë, pasi ajo ekzistuese është e gjithëpranuar dhe e 
njohur nga publiku shqiptar.

Pyetje: Në fakt, kemi vënë re që prerja e re e kartëmonedhës 200 
lekëshe është polimer. Pse është zgjedhur ky lloj materiali për këtë 
kartëmonedhë dhe jo për të tjerat?

Guvernatori: Polimeri është një element plastik dhe përbën një risi 
në fushën e shtypit të kartëmonedhave. Sot shumë banka qendrore të 
vendeve të ndryshme kanë filluar të nxjerrin kartëmonedhën në polimer. 
Banka	 Qendrore	 e	 Anglisë,	 Banka	 Qendrore	 e	 Zelandës	 së	 Re,	
Banka	Qendrore	e	Kanadasë	kanë	vendosur	që	gjithë	serinë	e	tyre	të	
kartëmonedhave ta kenë në polimer.

Polimeri është një material më i qëndrueshëm në krahasim me materialin 
tjetër me të cilin prodhohet kartëmonedha, që është fibra e pambukut, 
përfshirë dhe disa elemente të tjera specifike. Ne kemi vendosur që të bëjmë 
kartëmonedhën 200 lekëshe në polimer, pasi duke qenë kartëmonedha 
me	vlerën	më	të	vogël	nominale,	ajo	ka	edhe	përdorim	më	të	madh.	Duke	
qenë se ka një përdorim më të madh, jetëgjatësia e kësaj prerjeje është 
më e vogël. Për këtë arsye, kemi vendosur që kartëmonedha me prerje 
200	Lekë	të	jetë	prej	polimeri.	Gjithashtu,	po	mendojmë,	por	nuk	kemi	
marrë ende një vendim përfundimtar, që ndoshta edhe kartëmonedhën 
me	 prerje	 500	 Lekë	 ta	 nxjerrim	 në	 polimer,	 e	 cila	 do	 të	 jetë	 e	 fundit	
në radhën e emetimit të emisionit tonë të kartëmonedhave. Patjetër që 
kartëmonedhat në polimer kanë një kosto më të lartë prodhimi, por kanë 
dyfishin e jetëgjatësisë në krahasim me kartëmonedhat me përbërje 
pambuku. Megjithatë, edhe kartëmonedhat e tjera kanë elemente mjaft 
cilësore, të cilat do t’i shikojmë kur të dalin në qarkullim. Publiku mund të 
njihet më mirë me elementet e shtuara të sigurisë në Muzeun e Bankës e 
Shqipërisë, nëpërmjet shpjegimeve dhe ekzemplarëve konkretë.

Pyetje: Kur do të ndodhë hedhja e plotë e serisë së kartëmonedhave 
në treg dhe çfarë do të ndodhë me kartëmonedhat ekzistuese?

Guvernatori: Është shumë e rëndësishme që ta sqarojmë se çfarë do 
të	ndodhë	me	kartëmonedhat	ekzistuese.	Kartëmonedhat	ekzistuese	do	
të vazhdojnë të kenë kurs ligjor paralelisht me kartëmonedhat e reja në 
qarkullim.
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Në datën 30 shtator të këtij viti do të hedhim 
në qarkullim vetëm dy prerje kartëmonedhash, të 
cilat i disponojmë dhe janë gati për t’u hedhur në 
qarkullim, që është kartëmonedha me prerje 200 
Lekë	 në	 polimer	 dhe	 kartëmonedha	 me	 prerje	
5000	Lekë.	Nga	e	gjithë	seria	e	kartëmonedhave	
e përfunduar, këto dy kartëmonedha do të 
hidhen në qarkullim më 30 shtator. Ndërkohë, 
kartëmonedha	e	re	me	prerje	10.000	Lekë	dhe	
kartëmonedha	me	prerje	1000	Lekë	do	të	hidhen	
në	qarkullim	vitin	e	ardhshëm.	Kartëmonedhat	me	
prerje	2000	Lekë	do	të	hidhen	në	qarkullim	në	
vitin 2021 dhe e fundit në serinë e kartëmonedhave do të jetë kartëmonedha 
500	Lekë,	e	cila	do	të	hidhet	në	vitin	2022.

Paralelisht me hedhjen në qarkullim të kartëmonedhave të reja, ne do të 
mbajmë dhe kartëmonedhat ekzistuese në qarkullim, sepse është e pamundur 
që	kartëmonedhat	ekzistuese	të	dalin	nga	qarkullimi	menjëherë.	Ka	një	sasi	
kartëmonedhash në qarkullim, të cilat do të vazhdojnë të përdoren nga 
publiku dhe gradualisht, Banka e Shqipërisë, me hedhjen e prerjeve të reja 
do të bëjë edhe tërheqjen e kartëmonedhave ekzistuese, të cilat janë më të 
përdorura. Pra, në mënyrë graduale do të hidhet seria e re dhe do të tërhiqet 
seria ekzistuese. Gjatë kësaj periudhe, të cilën nuk mund ta përcaktojmë 
saktë se sa do të zgjasë, do të jenë në qarkullim të dyja kartëmonedhat, 
pra ne do të kemi dhe prerjen e re edhe prerjen ekzistuese. Ndonëse ka 
ndryshime, kartëmonedhat përsëri janë të ngjashme, me të njëjtat figura 
dhe të njëjtën tematikë. Ne kemi informuar vazhdimisht publikun dhe do 
të vazhdojmë ta mbajmë të përditësuar lidhur me elementet e sigurisë dhe 
specifikat e prerjeve të reja të kartëmonedhave dhe besojmë se nuk do të 
ketë asnjë konfuzion në përdorimin e tyre.

Gjithashtu, do të doja të theksoja se emetimi dhe hedhja në qarkullim 
e serisë së re do të ndikojë edhe në drejtim të përmirësimit të edukimit 
financiar	 të	publikut,	 i	cili	ende	vazhdon	 të	përdorë	 termin	“Leku	 i	 ri”	
dhe	“Leku	i	vjetër”.	Duke	shfrytëzuar	këtë	rast,	do	të	donim	të	risillnim	në	
vëmendje	përdorimin	e	saktë	të	emërtimit	të	monedhës	tonë,	Lek,	pasi	
akoma në koncept, ngatërrojmë kartëmonedhën e re me kartëmonedhën 
e vjetër, lekun e ri me lekun e vjetër.

Pyetje: Për herë të parë do të shikojmë hedhjen në qarkullim të 
kartëmonedhës së re 10.000 Lekë, që është një prerje e re. A mund 
të na thoni ndonjë detaj më tepër lidhur me këtë lloj kartëmonedhe?

“Në datën 30 shtator të 
këtij viti do të hedhim 
në qarkullim vetëm dy 

prerje kartëmonedhash, 
të cilat i disponojmë dhe 
janë gati për t’u hedhur 
në qarkullim, që është 

kartëmonedha me prerje 
200 Lekë në polimer dhe 
kartëmonedha me prerje 

5000 Lekë.”
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Guvernatori:	Kjo	është	 një	prerje	 tërësisht	 e	 re.	Nëse	 kartëmonedhat	
e tjera janë ndryshuar, prerja prej 10.000 lekësh është një prerje e 
re,	 e	 cila	 do	 të	 hidhet	 në	 qarkullim	 vitin	 që	 vjen.	 Kjo	 kartëmonedhë	
do të përfaqësojë në tematikë himnin e flamurit dhe do të shoqërohet 
me	portretin	e	autorit	 të	himnit	 të	flamurit,	poetin	Asdreni.	Akoma	jemi	
në procesin e dizenjimit të kësaj kartëmonedhe dhe prandaj nuk e 
kemi shfaqur, por gjithsesi shumë shpejt do ta kemi dhe do ta shfaqim. 
Kjo	është	prerja	me	vlerë	nominale	më	 të	madhe,	kështu	që	edhe	në	
përmasa	 do	 të	 jetë	 pak	më	 e	madhe	 se	 kartëmonedhat	 e	 tjera.	 Kjo	
prerje	mund	 të	 ketë	 afërsisht	 përmasën	 e	5.000	 lekëshit	 që	 ne	 kemi	
sot.	 Prerja	10.000	 Lekë	do	 të	 jetë	prerja	më	e	madhe	dhe	 të	gjithë	
kartëmonedhat e tjera do të vijnë gradualisht në përmasa më të vogla. 
Do	të	jetë	një	kartëmonedhë	shumë	e	bukur	dhe	kemi	besim	se	publiku	
do ta mirëpresë. Nga pikëpamja praktike, patjetër që kjo prerje ofron 
një lehtësi në duart e publikut, pasi do të ketë një sasi më të vogël 
kartëmonedhash në portofol për përdorim. Zhvillimet ekonomike e kanë 
sjellë nevojën e emetimit të kësaj kartëmonedhe, pra ka ardhur koha që 
kjo prerje të hidhet në qarkullim dhe pikërisht për këtë arsye, vendosëm 
që vitin e ardhshëm të hedhim në qarkullim prerjen më të madhe të 
kartëmonedhës	tonë	prej	10.000	Lekë.

Pyetje: Dhe në fakt, nëse mund të jepnim një metaforë të lekut të fortë, 
Banka e Shqipërisë vendosi edhe prerjen e re të kartëmonedhës 
10.000 Lekë. Edhe gjatë këtij sezoni turistik dhe fillimit të vjeshtës, 
leku është paraqitur sërish i fortë përballë monedhave të tjera kundrejt 
dollarit dhe euros. A mund të na thoni diçka më shumë se çfarë është 
duke ndodhur me kursin e këmbimit?

Guvernatori: Ne i kemi theksuar vazhdimisht edhe në konferencat tona 
për shtyp dhe në komunikimet që kemi pasur me mediat faktorët që kanë 
ndikuar në kursin e këmbimit në mbiçmimin e lekut tonë kundrejt euros 
kryesisht, por dhe monedhave të tjera që e shoqërojnë. Praktikisht ne 
kemi pasur edhe këtë vit hyrje nga disa drejtime në euro në ekonominë 
tonë. Oferta e euros ka qenë e fortë dhe ka vazhduar të jetë e fortë. 
Nëse i referohemi shifrave më të fundit nga të dhënat e bilancit të 
pagesave, vëmë re se investimet e huaja direkte kanë vazhduar të 
rriten	në	ekonominë	tonë.	Kemi	pasur	një	sezon	turistik	shumë	të	mirë,	
me shumë hyrje, i cili ka sjellë euro. Gjithashtu, edhe të ardhurat nga 
remitancat	kanë	vazhduar	të	rriten.	Këto	janë	disa	kanale	kryesore,	të	
cilat sjellin euron në ekonominë shqiptare.
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Gra�k 36. Raporti i IHD dhe de�citit korrent ndaj PBB-së (majtas) dhe raporti i tyre 
(djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Ne jemi një vend i vogël me një treg dhe ekonomi të hapur, dhe partnerët 
tanë kryesorë tregtarë janë në Eurozonë. Shkëmbimet tregtare dhe të 
gjitha llojet e shkëmbimeve të tjera i bëjmë me Eurozonën, pra sigurisht 
që kemi një ofertë të rritur në euro, e cila preson në kursin e këmbimit. 
Në këto kushte, Banka e Shqipërisë monitoron tregun në mënyrë të 
kujdesshme për të parë efektin e kursit të këmbimit në inflacion.

Ajo	që	na	shqetëson	në	 radhë	 të	parë,	 sepse	këtë	kemi	edhe	detyrë	
ligjore, është se çfarë efekti do të kishte kursi i këmbimit në objektivin 
tonë të inflacionit, pasi mbiçmimi i kursit të këmbimit sigurisht që 
ndikon negativisht në objektin tonë të inflacionit. Për këtë arsye, edhe 
vitin e kaluar, kemi vendosur të ndërhyjmë me një program të veçantë 
ndërhyrjeje, për të hequr valutë nga tregu. Në bazë të parametrave, ky 
plan do të aplikohet përsëri në rast se do të shihnim se kursi i këmbimit 
do të ndikonte negativisht në inflacion, por duhet të mbajmë parasysh 
që kemi një regjim të lirë të kursit të këmbimit dhe sigurisht që ky regjim 
i lirë na detyron të ndjekim tregun sipas këtij regjimi, pra nuk mund të 
ndërhyjmë në çdo moment kur ka mbiçmim, pasi shpeshherë ne shikojmë 
jo vetëm ndikimin në inflacion, por edhe sjelljen e kursit të këmbimit në 
treg,	 nëse	 ka	 çrregullime.	Ato	 çka	 ne	 konsiderojmë	 çrregullime,	 janë	
spekulimet, janë hapja e spread-eve më shumë se ç’duhet ose sjellje 
të çuditshme në kuptimin e sjelljes spekulative në kursin e këmbimit. 
Gjatë kësaj periudhe kemi pasur një monedhë të mbiçmuar, por sjellja 
e kursit të këmbimit në sistemin financiar dhe në ekonominë reale nuk ka 
pasur çrregullime. Pra, spread-et dhe sjelljet e bankave kanë qenë në 
terma normalë. Për këtë arsye, nuk kemi ndërhyrë, por sigurisht që ne e 
monitorojmë.
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Oferta e valutës vazhdon të mbetet e fortë në ekonominë shqiptare dhe 
kursi i këmbimit, nëse vazhdon të ketë këtë ofertë, natyrisht që do të 
jetë	nën	presion.	Ka	një	ekuilibër	 të	 ri	në	kursin	e	këmbimit	dhe	ne	e	
shohim. Prej shumë kohësh, kursi i këmbimit po qëndron në një nivel të 
caktuar dhe në rast se nuk do të kemi oshilacione, do të kemi një sjellje 
normale. Sigurisht që ne do të vazhdojmë të ndjekim regjimin e lirë të 
kursit të këmbimit në rast se do të kemi sjellje të çuditshme, siç ndodhi 
gjatë vitit të kaluar, kur kishte faktorë specifikë që lidheshin si p.sh. 
me konvertimin e kapitalit të disa bankave ose me një kredi të madhe 
në	miliona	euro	nga	BERZH,	e	cila	mbylli	 një	 kredi	 tjetër	 në	 sistemin	
financiar.	Këta	faktorë,	në	një	moment	të	caktuar,	paralelisht	me	sezonin	
turistik, ndikuan në një mbiçmim më të madh të euros dhe të shoqëruar 
dhe me faktorë spekulativë na detyruan të kishim këtë program. Në rast 
se do të ndodhin faktorë të tillë, ne patjetër që do të rishikonim sjelljen 
tonë, por për momentin, jemi në këtë situatë. Nuk e parashikojmë dot 
kursin e këmbimit.

Pyetje: Niveli aktual i kursit të këmbimit nuk përbën problem për nivelin 
e inflacionit edhe pse në fakt kemi pasur presione deflacioniste edhe 
gjatë muajit të fundit, duke qenë se edhe niveli i inflacionit është larg 
objektivit të Bankës Qendrore prej 3%...

Guvernatori: Në nivelin e inflacionit në fakt reflektohet sjellja e kursit 
e	 tremujorëve	 të	mëparshëm.	 Parashikimi	 që	 ka	 bërë	 Departamenti	 i	
Politikës Monetare është në një nivel më të ulët për ndërhyrje, prandaj 
edhe ne nuk kemi ndërhyrë. Por do të shohim sjelljen e kursit të këmbimit 
si do të shkojë dhe do të shikojmë dhe efektin e tij jo vetëm në inflacion, 
por dhe në parametrat e përgjithshëm makroekonomikë.
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INTERVISTË E GUVERNATORIT SEJKO 
PËR NEWS 24 

-16 tetor 2019-

Gazetarja: Pak ditë më parë, Banka e Shqipërisë ka prezantuar 
kartëmonedhat e reja, të cilat priten të hidhen në qarkullim. Pikërisht 
për këtë temë, por jo vetëm, do të flasim me Guvernatorin e Bankës së 
Shqipërisë, z. Gent Sejko.

Z. Sejko, duke pasur parasysh agjendën tuaj të ngjeshur, ju faleminderit 
që pranuat të jepnit një intervistë për News 24, për të diskutuar dhe të 
sqaruar publikun për një temë shumë të rëndësishme, siç është hedhja e 
kartëmonedhave të reja në qarkullim.

Guvernatori: Faleminderit juve dhe mirë se erdhët!

Gazetarja: Z. Guvernator, vetëm pak ditë më parë, Banka e Shqipërisë 
ka prezantuar kartëmonedhat e reja, të cilat priten të hidhen në 
qarkullim. A mund të na thoni se cilat janë këto prerje dhe çfarë të 
rejash do të sjellin për qytetarët?

Guvernatori: Banka e Shqipërisë prezantoi serinë e re të kartëmonedhave 
para pak ditësh, ku prezantuam dhe të gjitha prerjet e saj. Seria e re 
e kartëmonedhave përbëhet nga gjashtë prerje, duke filluar me 200 
Lekë,	500	Lekë,	1000	Lekë,	5000	Lekë,	2000	Lekë	dhe	e	reja	e	kësaj	
serie është, që vitin që vjen, në vitin 2020, do të prezantojmë edhe 
prerjen	prej	10000	Lekësh	të	kartëmonedhës	sonë,	e	cila,	siç	e	kemi	
prezantuar, do të përcjellë tematikën e himnit kombëtar.

Kartëmonedhat	 e	 serisë	 së	 re	 përmbajnë	 elemente	 të	 shtuara	 sigurie.	
Një nga arsyet kryesore është se koha e përdorimit të kartëmonedhave 
të serisë ekzistuese i kishte kaluar limitet, kishte ardhur pra momenti i 
ndryshimit. Por në këtë rast, ne kemi përmirësuar cilësinë e prerjeve të 
serisë, si dhe kemi shtuar elementet e sigurisë. Është shumë e rëndësishme 
që ne të kemi një kartëmonedhë bashkëkohore, të sigurt, por dhe të 
vështirë për t’u falsifikuar. Vlen të përmendim se seria ekzistuese nuk 
ka pasur shkallë të lartë falsifikimi, por kishte ardhur koha të shtonim 
elementet e sigurisë, pasi po të shohim edhe kartëmonedhat e të gjitha 
shteteve të tjera, kanë elemente bashkëkohore sigurie dhe kartëmonedha 
jonë duhet të ishte në të njëjtat nivele. Pra, jemi përpjekur dhe themi se 
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kemi arritur të realizojmë një seri cilësore, bashkëkohore, me elemente 
të shtuara sigurie. Gjithashtu, kemi ndryshuar edhe përmasat e prerjeve 
të kartëmonedhave. Prerja e re që do të hidhet në qarkullim vitin tjetër, 
prerja	prej	10000	Lekësh,	duke	qenë	që	është	prerja	me	vlerën	më	të	
lartë	nominale,	do	të	ketë	edhe	përmasën	më	të	madhe.	Kjo	prerje	do	të	
jetë e barabartë pothuaj me prerjen më të madhe që kemi sot, që është 
kartëmonedha	5000	Lekë.	Ndërkohë,	përmasat	e	prerjeve	të	tjera	do	
të vijnë duke u zvogëluar.

Vlen të përmendim se në ambientet e bankës sonë, ndodhet edhe 
Muzeu i Bankës së Shqipërisë, ku mund të shihni më në detaje elementet 
e sigurisë, si dhe risitë që ka sjellë seria e re e kartëmonedhave.

Gazetarja: Unë në fakt do të doja të 
ndalesha pak te dy kartëmonedhat e reja, 
ato me prerje 200 dhe 5000 Lekë. Kur 
pritet të hidhen në qarkullim këto prerje? 
Ju folët pak për pjesën që nuk falsifikohen, 
por sa të sigurta janë këto prerje për 
qytetarët?

Guvernatori: Banka e Shqipërisë ka 
rritur mjaftueshëm numrin e elementeve 
të sigurisë për të vështirësuar falsifikimin 
e	 tyre.	 Jemi	 të	 bindur	 se	 prerjet	 e	 reja	

shërbejnë si mjete të sigurta pagese për qytetarët, pasi kanë elemente 
sigurie bashkëkohore. Po t’i shihni, si filli i sigurisë, ashtu edhe 
holograma janë elementet më bashkëkohore në aspektin e sigurisë së 
kartëmonedhave.	Kartëmonedhat	me	prerje	200	Lekë	do	të	jenë	me	një	
material	të	veçantë,	material	plastik,	që	e	quajmë	polimer.	Ky	material	
e bën kartëmonedhën të ketë jetëgjatësi, rezistencë dhe qëndrueshmëri 
më të madhe, në krahasim me kartëmonedhën letër prej pambuku. 
Edhe kartëmonedha letër është me një material të veçantë specifik, 
që	është	fibra	e	pambukut.	Kjo	kartëmonedhë	është	prerja	më	e	vogël	
dhe qarkullon më shumë. Po ta shihni, është dhe më e përdorur, më e 
rënduar, më e vjetruar. Me hedhjen në qarkullim të kartëmonedhës së 
re	me	prerje	200	Lekë	prej	polimeri,	ne	 i	 sigurojmë	 jetëgjatësi	më	 të	
madhe në përdorim.

Edhe	kartëmonedha	me	prerje	5000	Lekë	do	të	hidhet	në	qarkullim	në	
të njëjtën kohë, në datën 30 shtator 2019. Edhe kjo prerje ka elemente 
sigurie të shtuara, një pamje më moderne dhe bashkëkohore.

“Jemi të bindur se prerjet e reja 
shërbejnë si mjete të sigurta 

pagese për qytetarët, pasi kanë 
elemente sigurie bashkëkohore. 
Po t’i shihni, si filli i sigurisë, 
ashtu edhe holograma janë 
elementet më bashkëkohore 

në aspektin e sigurisë së 
kartëmonedhave. Kartëmonedhat 
me prerje 200 Lekë do të jenë me 
një material të veçantë, material 
plastik, që e quajmë polimer.”
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Ndërkohë, vitin që vjen, do të hedhim në qarkullim kartëmonedhat me 
prerje	1000	Lekë	dhe	10000	Lekë.	Në	vitin	2021,	kemi	planifikuar	
të	 hedhim	 në	qarkullim	 kartëmonedhën	me	prerje	2000	 Lekë,	 dhe	 e	
fundit në hedhjen në qarkullim të kësaj serie, do të jetë kartëmonedha 
me	prerje	500	Lekë,	e	cila	do	të	hidhet	në	vitin	2022.	Ky	është	dhe	
kalendari ynë i hedhjes në qarkullim. Është gjykuar ky cikël i hedhjes në 
qarkullim, pasi aktualisht Banka e Shqipërisë ka stok kartëmonedhash, 
dhe ky stok sigurisht që do të vazhdojë të qarkullojë. Pra, kalendari i 
hedhjes së prerjeve në qarkullim, bazohet në një analizë të kryer nga 
Departamenti	i	Emisionit	të	Bankës	së	Shqipërisë.

Gazetarja: Në fakt, një pyetje që na lind të gjithëve është se çfarë do 
të bëhet me kartëmonedhat aktuale? A do të vazhdojnë të qarkullojnë 
paralelisht me prerjet e reja të kartëmonedhave me vlerë 200 Lekë dhe 
5000 Lekë?

Guvernatori: Si	kartëmonedhat	200	Lekëshe	dhe	5000	Lekëshe,	pra	dy	
prerjet e reja, së bashku me kartëmonedhat ekzistuese, do të vazhdojnë 
të jenë paralelisht në qarkullim. Pra, këto kartëmonedha nuk do të dalin 
nga qarkullimi, por do të vazhdojnë të jenë në përdorim. Banka e 
Shqipërisë do t’i tërheqë gradualisht këto kartëmonedha nga qarkullimi, 
duke	hedhur	në	qarkullim	kartëmonedhat	e	reja.	Kjo	do	të	ndodhë	në	një	
hark kohor prej disa vitesh. Gjithsesi, kartëmonedhat ekzistuese që do 
të tërhiqen gradualisht nga qarkullimi, edhe pas humbjes së kursit ligjor 
do të ruajnë vlerën e tyre dhe do të mund të shkëmbehen me të rejat për 
të njëjtën vlerë.

Gazetarja: Z. Guvernator, ju e përmendët dhe pak më parë kartëmonedhën 
e cila pritet të hidhet në qarkullim në vitin 2020, pra kartëmonedhën 10000 
Lekëshe. Pse pikërisht zgjodhët vitin tjetër dhe pse pikërisht zgjodhët një 
kartëmonedhë krejtësisht të re për ta hedhur në treg?

Guvernatori:	Kartëmonedha	10000	Lekëshe	është	kartëmonedha	me	
vlerën	më	të	lartë	nominale.	Kushtet	ekonomike	janë	pjekur	që	të	kemi	një	
kartëmonedhë me prerje me vlerë më të lartë nominale, e cila do të jetë 
kartëmonedha	10000	Lekëshe.	Kjo	do	të	krijojë	edhe	mundësi	praktike	
për përdoruesit, pasi është një prerje më e lartë. Sigurisht, ne duam ta 
zvogëlojmë përdorimin e cash-it në ekonomi dhe kemi shumë plane për 
digjitalizimin e sistemit bankar, modernizimin e sistemit të pagesave, 
por cash-i është i pashmangshëm në një ekonomi si e jona dhe do të 
vazhdojë të jetë në qarkullim. Në këtë aspekt, për të krijuar lehtësi për 
përdoruesit,	do	të	hedhim	në	qarkullim	kartëmonedhën	10000	Lekëshe.
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Fakti që do të hidhet vitin tjetër nuk ka të bëjë me një arsye të veçantë, 
përveç faktit që prodhimi, dizenjimi dhe të gjitha elementet e tjera që 
ndiqen	nga	Departamenti	i	Emisionit	kërkojnë	kohë.

Gazetarja: Z. Guvernator, në fakt pse vazhdojmë ende të përdorim 
lekun dhe jo euron, duke qenë se synojmë të shkojmë drejt Bashkimit 
Evropian?

Guvernatori: Ne do të vazhdojmë të 
përdorim lekun si monedhë kombëtare, pasi 
integrimi në Bashkimin Evropian është një 
proces integrimi në radhë të parë ekonomik. 
Monedha e një vendi, ndër të tjera, pasqyron 
edhe fuqinë ekonomike, si dhe produktet 
e shprehura në vlerë të një vendi. Sikurse 
dhe shtetet e tjera, nuk e kemi të mundur 
përdorimin e monedhës euro. Unë kam 
dëgjuar shpeshherë të diskutohet mbi rreziqet 
që vijnë nga kursi i këmbimit. Për të shmangur 
rrezikun e kursit të këmbimit ka një preferencë 

nga grupe të caktuara për të pasur monedhën e Bashkimit Evropian. 
Në qoftë se do të ishte e mundur, kjo do të ishte e preferueshme edhe 
për	ne.	Kjo	sepse	do	të	shmangnim	shumë	kokëçarje,	si	për	shembull	
prodhimin e kartëmonedhës, rrezikun e kursit të këmbimit, ndikimet që ka 
rreziku i kursit të këmbimit në stabilitetin financiar, inflacion dhe të gjitha 
elementet, të cilat ne i ndjekim dhe mundohemi t’i shmangim.

Përdorimi i monedhës euro do të ishte ideale, do të ishte një ëndërr e 
bukur. Praktikisht, si çdo shtet, do të duhet të zhvillojmë ekonominë tonë 
drejt integrimit nëpërmjet reformave strukturore, nëpërmjet një pune të 
palodhur, në shumë aspekte ekonomike, shoqërore, politike, në mënyrë 
që të përshpejtojmë dhe përafrojmë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin 
Evropian.	Hapja	e	negociatave	është	një	hap	shumë	i	rëndësishëm,	por	
kjo nuk do të thotë që Shqipëria është integruar, pra deri në momentin e 
pranimit, do të kemi ende shumë punë.

Edhe në rast integrimi, po të shohim, shumë shtete që janë anëtare të 
Bashkimit Evropian, si Polonia, Çekia, Rumania dhe Bullgaria vazhdojnë 
të përdorin monedhën e tyre kombëtare. Pra, pavarësisht se niveli i 
zhvillimit ekonomik të këtyre vendeve është shumë më i lartë se ai i vendit 
tonë, ato përsëri vazhdojnë të përdorin monedhën e tyre, pasi e kanë të 
pamundur ose të vështirë të përdorin monedhën euro në këtë moment. 

“Ne do të vazhdojmë të 
përdorim lekun si monedhë 
kombëtare, pasi integrimi 

në Bashkimin Evropian 
është një proces integrimi 

në radhë të parë ekonomik. 
Monedha e një vendi, ndër 

të tjera, pasqyron edhe 
fuqinë ekonomike, si dhe 
produktet e shprehura në 

vlerë të një vendi.”
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Sigurisht, që këto vende punojnë drejt integrimit, drejt konvergimit, dhe 
një ditë dhe ato do të jenë pjesë e Eurozonës. Por për momentin po 
punojnë me monedhën e tyre.

Ka	 disa	 elemente	 jo	 vetëm	 teorike,	 por	 dhe	 praktike,	 ku	 përdorimi	
i monedhës kombëtare ka disa avantazhe, siç janë transmetimi i 
politikës monetare. Nëpërmjet përdorimit të monedhës kombëtare, 
bankat qendrore kanë një transmetim më të mirë të politikës monetare, 
duke siguruar shmangien e disa rreziqeve. Bankat qendrore e 
furnizojnë sistemin financiar bankar me likuiditet dhe nëpërmjet 
prodhimit të kartëmonedhës kombëtare e kanë më të lehtë, nga të 
gjitha	pikëpamjet,	furnizimin	e	sistemit	me	likuiditet.	Le	të	shohim	disa	
shtete të cilat janë dhe anëtare të Eurozonës si Greqia dhe Italia, por 
po ndalem kryesisht te Greqia, e cila është një shembull i mirë për të 
treguar mënyrën e përqasjes ndaj një krize. Në Greqi u kryen shumë 
analiza dhe u parashtruan shumë ide për t’u rikthyer në monedhën 
e tyre kombëtare, pasi do të krijonte një fleksibilitet të caktuar për 
të siguruar qëndrueshmëri të ekonomisë, si dhe një amortizim më të 
mirë	të	goditjeve	që	vijnë	nga	jashtë	dhe	nga	brenda.	Këto	pra	janë	
disa elemente që praktikisht dhe teorikisht e bëjnë të domosdoshëm 
përdorimin e monedhës kombëtare.

Duhet	 të	 jemi	 të	 qartë	 se	 nuk	 është	 përdorimi	 i	monedhës	 së	 huaj,	 i	
monedhës euro në rastin konkret, që do ta bënte Shqipërinë të integruar. 
Ajo	 që	 do	 ta	 bënte	 Shqipërinë	 të	 integruar	 do	 të	 ishte	 zhvillimi	 dhe	
zbatimi i reformës strukturore, zhvillimi i caktuar ekonomik për të pasur 
një konvergim sa më të shpejtë ekonomik dhe social në mënyrë që 
dhe ne të përafrohemi si shtetet e tjera dhe jo vetëm të jemi anëtarë të 
Eurozonës, por një ditë edhe ne të përdorim monedhën euro.

Gazetarja: Duke folur për kartëmonedhat e reja, në fakt, ju keni 
këtu në Bankën e Shqipërisë një muze, në të cilin janë ekspozuar 
pothuajse të gjitha kartëmonedhat e reja. Keni bërë një kalendar për 
qytetarët të cilët duan të informohen në lidhje me këtë çështje dhe si 
procedohet?

Guvernatori: Pak ditë më parë, ne prezantuam serinë e re të 
kartëmonedhave. Muzeu i Bankës tonë Qendrore, ndër të tjera, në katin 
e dytë të tij, prezanton serinë e re të kartëmonedhave, së bashku me 
elementet e sigurisë dhe elemente të tjera shtypi. Banka e Shqipërisë 
bashkëpunon me bankat e nivelit të dytë, pasi furnizimi me kartëmonedha 
në treg bëhet përmes bankave të nivelit të dytë. Ne kemi publikuar në 
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faqen tonë zyrtare të internetit edhe kalendarin përkatës për hedhjen në 
qarkullim të kartëmonedhave të reja, të cilin e kemi përmendur edhe në 
shumë emisione televizive gjatë këtyre ditëve.

Konkretisht,	 në	 datën	 30	 shtator	 2019	 do	 të	 hedhim	 në	 qarkullim	
kartëmonedhat	me	prerje	200	Lekë	dhe	5000	Lekë,	dhe	për	momentin	
është e rëndësishme që informacioni të jetë i fokusuar tek këto dy 
prerje. Pra, shumë shpejt, publiku, përdoruesit, do të prezantohen me 
prerjet e reja dhe momenti i parë i kontaktit besoj do të jetë interesant, 
sidomos nga pikëpamja e kuriozitetit për t’i prekur këto kartëmonedha 
me dorë. Pastaj publiku do të familjarizohet me përdorimin e tyre dhe 
ne do të vazhdojmë me radhë me plotësimin e hedhjes në qarkullim 
të serisë, si dhe të informojmë publikun në bashkëpunim me bankat e 
nivelit të dytë.

Gazetarja: Z. Guvernator unë do doja të diskutonim pak dhe për 
pjesën e zhvillimeve të fundit ekonomike. Dua të ndalem në një raport 
të Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili ka apeluar për të treguar kujdes 
me hyrjen e aktorëve të rinj në sistemin bankar. Ju si Guvernator i 
Bankës së Shqipërisë, keni një koment lidhur me këtë çështje?

Guvernatori:	Do	përpiqem	të	jem	i	përmbledhur	se	kjo	është	një	çështje	
që kërkon kohë për të diskutuar. E rëndësishme është se gjatë kësaj 
periudhe, kemi pasur ndryshime strukturore në sistemin bankar, ku 
stabiliteti financiar i vendit është ruajtur më së miri. Ne nuk kemi cenuar 
parametrat e sigurisë së bankave të nivelit të dytë, pra kemi menaxhuar 
ndryshimet strukturore, duke pasur një qëndrueshmëri dhe një sistem 
bankar të shëndetshëm, si dhe duke vazhduar operimin dhe kreditimin 
në	ekonomi,	 paralelisht	me	 ndryshimet	 strukturore.	 Kjo	 është	 shumë	e	
rëndësishme pasi kemi parë vende të ndryshme, kemi pasur goditje 
ose rreziqe të caktuara, tronditje në stabilitetin financiar, si pasojë e 
ndryshimeve strukturore ose vështirësive që kanë hasur bankat e nivelit 
të dytë.

Pikërisht për këto vështirësi që bankat në Eurozonë, kryesisht në Evropë, 
kanë hasur, shumë grupe të mëdha, pas vitit 2008, kanë ndryshuar 
strategjitë e tyre, për operimin me filiale dhe me degë në vendet jashtë 
Bashkimit Evropian. Fatkeqësisht këto banka janë tërhequr, përfshirë disa 
grupe	të	mëdha,	sikurse	kemi	parë	dhe	në	Shqipëri.	Ato	nuk	janë	tërhequr	
vetëm nga Shqipëria, por nga i gjithë rajoni për shkak të vështirësive 
të tyre dhe imponimeve që i ka bërë Banka Qendrore Evropiane dhe 
Autoriteti	 Bankar	 Evropian.	Në	 këto	 kushte,	 edhe	bankat	qendrore	 të	
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të gjitha vendeve të rajonit, me të cilat ne kemi bashkëpunuar, janë 
përballur	me	ndryshime	strukturore.	Ky	ka	qenë	dhe	shkaku	kryesor,	që	
ka përfunduar gjatë katër viteve të fundit, por kjo histori ka filluar që para 
10 vitesh pas krizës së vitit 2008–2009.

Paralelisht me këtë situatë, jemi përpjekur të ruajmë stabilitetin financiar në 
vend dhe të ndjekim konsolidimin e sistemit tonë bankar. Në Republikën 
e Shqipërisë kanë operuar 16 banka. Pas ndryshimeve strukturore, ne 
kemi	zvogëluar	numrin	e	bankave	në	12.	Konsolidimi	i	sistemit	bankar,	
si pasojë e analizave të Bankës së Shqipërisë ka qenë një objektiv i 
synuar, i cili është arritur.

Pra, me ndryshimet strukturore është bërë një konsolidim. Për hir të 
pasjes së një konkurrence më të kujdesshme në sistemin bankar dhe pas 
këtyre ndryshimeve, ne vëmë re që kemi një numër bankash, bankat e 
mesme, me përmasa të barabarta. Pra, nga pikëpamja e konkurrencës, 
këto banka do të jenë më të motivuara për të operuar jo vetëm në 
kredidhënie, por në të gjitha produktet e tjera, për të cilat publiku ka 
nevojë. Gjithashtu, janë ruajtur parametrat kryesorë si mjaftueshmëria e 
kapitalit	përgjatë	ndryshimeve	dhe	pas	ndryshimeve.	Të	gjitha	bankat	
kanë një nivel shumë të mirë mjaftueshmërie kapitali, çka i bën ato të 
qëndrueshme dhe cilësore. Bankat janë në një gjendje shumë të mirë 
likuiditeti. Madje, një ndër sfidat tona ka qenë, që këtë likuiditet, i cili 
përfaqëson kosto për bankat, ta përkthejnë në kreditim të shëndetshëm 
për ekonominë. Po të vëmë re, gjatë periudhës së fundit, në tre tremujorë 
në vazhdim, kemi një rritje të mirë të kredisë, sidomos të kredisë në 
lekë, si pasojë e politikës sonë monetare 
lehtësuese. Por nga ana tjetër, kemi dhe një 
ulje të nivelit të kredive me probleme. Pra, 
në të njëjtën kohë, kemi arritur të kreditojmë 
ekonominë nëpërmjet sistemit bankar dhe të 
ruajmë cilësinë e kredisë. Brenda portofolit të 
kredisë, kredia jocilësore i referohet kryesisht 
kredive të kaluara, ndërkohë që vëmë re që 
në terma relativë, kemi një gjenerim cilësor të 
kredisë, që do të thotë se bankat kanë mësuar 
nga e kaluara, pra tregohen më të kujdesshme 
në analizën e riskut drejt kreditimit.

Nuk po zgjerohem më shumë me segmentet e kreditimit, por e rëndësishme 
për t’iu përgjigjur pyetjes suaj, është që me ndryshimet strukturore që 
kanë ndodhur, ne kemi arritur konsolidimin e sistemit bankar, kemi ruajtur 

“Me ndryshimet 
strukturore që kanë 

ndodhur, ne kemi arritur 
konsolidimin e sistemit 
bankar, kemi ruajtur 
cilësinë e bankave, 

kemi bërë të mundur 
që bankat të vazhdojnë 

të operojnë dhe t’i 
sigurojnë tregut produkte 

financiare.”
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cilësinë e bankave, kemi bërë të mundur që bankat të vazhdojnë të 
operojnë dhe t’i sigurojnë tregut produkte financiare. Sigurisht që ne do 
të vazhdojmë ta monitorojmë dhe ta mbikëqyrim tregun pas ndryshimeve 
strukturore dhe ky është një nga rekomandimet e Fondit Monetar. Por 
edhe	në	mungesë	të	këtij	rekomandimi,	ne	do	ta	bënim	gjithsesi.	Do	të	
mbikëqyrim në mënyrë më intensive bankat e ndryshuara me aksioner 
të ri dhe strukturat të reja aksionere në mënyrë që ato të vazhdojnë të 
operojnë në mënyrë të qëndrueshme, në përputhje me të gjitha kërkesat 
ligjore rregullatore të Bankës së Shqipërisë.

Gazetarja: Faleminderit z. Guvernator!

Guvernatori: Faleminderit ju!
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 Konferenca Vjetore e Bankës së Shqipërisë, 11 tetor 2019/
 Annual Conference of the Bank of Albania, 11 October 2019



 Konferenca Vjetore e Bankës së Shqipërisë, 11 tetor 2019/
 Annual Conference of the Bank of Albania, 11 October 2019

 Konferenca Vjetore e Bankës së Shqipërisë, 11 tetor 2019/
 Annual Conference of the Bank of Albania, 11 October 2019 



 Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, 21 tetor 2019/
 Governor	Sejko	attends	IMF	and	WBG	Annual	Meetings	October	2019,	21	October	2019

 Konferenca Vjetore e Bankës së Shqipërisë, 11 tetor 2019/
 Annual Conference of the Bank of Albania, 11 October 2019



 Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, 21 tetor 2019/
 Governor	Sejko	attends	IMF	and	WBG	Annual	Meetings	October	2019,	21	October	2019

 Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, 21 tetor 2019/
 Governor	Sejko	attends	IMF	and	WBG	Annual	Meetings	October	2019,	21	October	2019



 Guvernatori Sejko në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit Ekonomik, 7 nëntor 2019/
 Governor	Sejko	at	the	graduation	ceremony	of	the	students	of	economics,	University	of	Tirana,	7	November	2019

 Guvernatori Sejko zhvillon një takim me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, 13 nëntor 2019/
 Governor	Sejko	meets	representatives	of	the	International	Monetary	Fund	mission,	13	November	2019



 Guvernatori Sejko në konferencën e nivelit të lartë me temë “Rreziqet dhe mundësitë në një sektor financiar dinamik - Perspektiva zhvillimore”,  
	 organizuar	nga	BQK,	20	nëntor	2019/	Governor	Sejko	attends	High-level	Conference	on	“The	risks	and	opportunities	in	a	continuous	evolving		
	 financial	landscape	-	The	way	forward”,	organised	by	the	Central	Bank	of	the	Republic	of	Kosovo,	20	November	2019

 Guvernatori Sejko në konferencën e nivelit të lartë me temë “Rreziqet dhe mundësitë në një sektor financiar dinamik - Perspektiva zhvillimore”,  
	 organizuar	nga	BQK,	20	nëntor	2019/	Governor	Sejko	attends	High-level	Conference	on	“The	risks	and	opportunities	in	a	continuous	evolving		
	 financial	landscape	-	The	way	forward”,	organised	by	the	Central	Bank	of	the	Republic	of	Kosovo,	20	November	2019



	 Guvernatori	Sejko	në	takimin	e	42-të	të	Klubit	të	Guvernatorëve	të	vendeve	të	Azisë	Qendrore,	Rajonit	të	Detit	të	Zi	dhe	Ballkanit,	22	nëntor	2019/
	 Governor	Sejko	attends	the	42th	Meeting	of	the	Central	Bank	Governors’	Club	of	the	Central	Asia,	Black	Sea	Region	and	Balkan	
 Countries, 22 November 2019



 Guvernatori	Sejko	në	Workshop-in	XIII	të	Kërkimeve	Ekonomike,	5	dhjetor	2019/
 Governor Sejko attends the 13th SEE Economic Research Workshop, 5 December 2019

	 Guvernatori	Sejko	takim	me	drejtorët	e	bankave	tregtare,	lidhur	me	ndikimin	e	tërmetit	në	ekonomi	dhe	masave	për	t’u	ndërmarrë	nga	sistemi		
	 bankar,	3	dhjetor	2019	/	Governor	Sejko	meets	with	commercial	banks	CEOs	to	discuss	on	the	implications	of	the	earthquake	on	the	economy		
 and the relevant measures by the banking system, 03 December 2019  



 Guvernatori	Sejko	në	Workshop-in	XIII	të	Kërkimeve	Ekonomike,	5	dhjetor	2019/
 Governor Sejko attends the 13th SEE Economic Research Workshop, 5 December 2019

  Pritja e fundvitit me median, 13 dhjetor 2019/	
	 	 The	end-of-year	meeting	with	the	media,	13	December	2019



 Ceremonia e Prezantimit të Projektit të Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të Bankës së Shqipërisë në kuadër të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit 
Evropian”, 19 dhjetor 2019/	Launching	ceremony	of	the	Twinning	Project	“Enhancing	Bank	of	Albania’s	alignment	with	EU	Acquis”,	19	December	2019

  Fituesit e konkursit “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2019/	
	 	 The	winners	of	the	“Governor’s	Award	for	the	Best	Diploma	Thesis	2019


