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9 Banka e Shqipërisë

FJALA E GUVERNATORIT

I dashur lexues,

Banka e Shqipërisë është një institucion kyç në jetën ekonomike dhe financiare të 
vendit. Ajo është e ngarkuar me administrimin e monedhës kombëtare, me hartimin 
dhe zbatimin e politikës monetare, me rregullimin dhe mbikëqyrjen e sektorit bankar, 
me rregullimin dhe promovimin e sistemit të pagesave, si dhe me shumë detyra të 
tjera, të cilat kanë ndikim në ekonominë e financat kombëtare apo personale.

Nëpërmjet politikave dhe instrumenteve të saj, Banka e Shqipërisë ndikon vlerën e 
parasë dhe çmimin e huasë, nxit zhvillimin dhe mbështet qëndrueshmërinë e sistemit 
financiar, si dhe kontribuon në rritjen e qëndrueshme dhe në ruajtjen e ekuilibrave 
makroekonomikë të vendit.

Me kënaqësi konstatoj se viti që lamë pas shënoi hapa pozitivë në të gjitha drejtimet 
e mësipërme.

Në fushën ekonomike, politika jonë monetare ka ndihmuar në fuqizimin e rritjes 
ekonomike, në përballimin e goditjeve dezinflacioniste që pësuam në tremujorin e 
parë dhe në krijimin e kushteve të përshtatshme për respektimin e inflacionit në një 
horizont afatmesëm.

Në fushën financiare, sektori bankar bëri progres si në drejtim të pastrimit të 
bilanceve, ashtu edhe në drejtim të rritjes së kreditimit. Po ashtu, ky sektor arriti të 
ruajë tregues të shëndetshëm likuiditeti, përfitueshmërie dhe kapitalizimi. Paralelisht 
me të, gjatë vitit 2016, kemi fuqizuar më tej bazën ligjore, kuadrin rregullator 
dhe rrjetet e sigurisë së sektorit bankar, si dhe kemi zhvilluar më tej sistemin dhe 
infrastrukturën e pagesave.

Këto arritje janë të prekshme, besoj, për një kategori të gjerë të aktorëve ekonomikë 
dhe shoqërorë të vendit.

Përtej tyre, Banka e Shqipërisë ka pasur një kontribut të qenësishëm edhe në 
mbështetjen e proceseve të integrimit evropian, në informimin e vazhdueshëm të 
publikut, në prodhimin dhe pasurimin e statistikave, në edukimin financiar, si dhe 
në shumë aktivitete të tjera që detajohen në këtë raport.

Të gjitha këto arritje natyrisht nuk mund të bëhen pa një institucion të fortë, 
profesional, të motivuar dhe të përgjegjshëm. Në vizionin e Këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë, organi më i lartë drejtues, këto përbëjnë bazat afatgjata 
të suksesit.

Në punën tonë gjatë vitit 2016 i kemi kushtuar rëndësi të madhe të gjitha 
dimensioneve të mësipërme.

Banka e Shqipërisë e mbështet tashmë aktivitetin e vet në strategji afatmesme 
zhvillimi, të shoqëruar dhe detajuar në buxhete trevjeçare. Sistemi dhe procedurat 
e brendshme të kontrollit dhe të monitorimit janë fuqizuar. Ato i shërbejnë rritjes 
së llogaridhënies dhe komunikimit transparent me ligjvënësin dhe publikun në 
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tërësi. Bilancet tona financiare tashmë maten dhe raportohen në përputhje të plotë 
me praktikat më të mira botërore. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka vazhduar të 
investojë në kualifikimin dhe rritjen e profesionalizmit të personelit të saj.

I dashur lexues,

Raporti Vjetor që keni në dorë është një pasqyrë besnike e aktivitetit tonë gjatë vitit 
2016. Temat të cilat unë sa i ceka në këtë fjalë hyrëse janë trajtuar në mënyrë më të 
plotë në këtë Raport. Shpresoj që leximi i tij të shkojë përtej plotësimit të angazhimit 
tonë për transparencë. Ai duhet të jetë një dritare e hapur komunikimi me bankën 
qendrore, për ta mbajtur institucionin në pozita pune dhe llogaridhënieje.

Gent Sejko

Guvernator


