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2. VEPRIMTARIA E BANKËS SË SHQIPËRISË GJATË VITIT

2.1. POLITIKA MONETARE

Objektivi kryesor i politikës monetare në Shqipëri është arritja dhe ruajtja e stabilitetit 
të çmimeve. Një mjedis ekonomik me çmime të qëndrueshme: (i) iu mundëson 
familjeve dhe bizneseve të marrin vendime të mirinformuara për konsum, kursime 
dhe investime; (ii) parandalon shpërndarjen e paparashikuar të të ardhurave; 
(iii) lehtëson shpërndarjen eficiente të burimeve në ekonomi; dhe gjithashtu, (iv) 
promovon stabilitetin financiar të vendit. Në këtë mënyrë, politika monetare nxit rritjen 
e qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në 
mirëqenien ekonomike dhe shoqërore.

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka si objektiv të saj ruajtjen e inflacionit 
rreth nivelit 3% në periudhën afatmesme. Për përmbushjen e këtij objektivi, Banka 
e Shqipërisë zbaton regjimin e shënjestrimit të inflacionit, ndërsa kursi i këmbimit 
përcaktohet lirisht nga raporti i kërkesës dhe ofertës për valutë në treg. Në aspektin 
operacional, politika monetare realizohet nëpërmjet ndërhyrjes me instrumente 
indirekte në tregjet financiare.

EKONOMIA SHQIPTARE PATI NJË ECURI POZITIVE GJATË VITIT 2016

Vëllimi i aktivitetit ekonomik erdhi në rritje, kapacitetet e pashfrytëzuara në 
tregun e punës dhe të kapitalit u reduktuan, ndërsa treguesit kryesorë të stabilitetit 
ekonomik dhe financiar të vendit shënuan përmirësim.

Sipas të dhënave të INSTAT-it, ekonomia shqiptare u rrit me 3.3% gjatë nëntë 
muajve të parë të vitit. Të dhënat indirekte sugjerojnë një normë të përafërt 
rritjeje edhe për tremujorin e katërt. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik u mbështet 
nga rritja e konsumit dhe e investimeve private, ndërkohë që ambienti i jashtëm 
vazhdon të mbetet i pafavorshëm, kërkesa e huaj shfaqet e luhatshme dhe 
politika fiskale vazhdon të jetë e orientuar drejt konsolidimit.

Rritja e kërkesës agregate u shoqërua me rritje të punësimit dhe me një shfrytëzim 
më të plotë të kapaciteteve prodhuese nga bizneset. Për rrjedhojë, presionet 
e brendshme inflacioniste u forcuan dhe inflacioni tregoi shenja të qarta të një 
lëvizjeje konverguese drejt objektivit. Inflacioni mesatar i vitit 2016 ishte në 
nivelin 1.3%, ndërkohë që vlera e këtij treguesi në fund të vitit ishte 2.2%.

Konsolidimi fiskal solli reduktimin e deficitit dhe të borxhit publik. Ndonëse ky 
konsolidim nënkupton praninë e një stimuli të ulët fiskal, ai ndihmon përcjelljen 
e politikës monetare lehtësuese në tregjet financiare dhe kontribuon në uljen e 
kostove të financimit për sektorin privat. 
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Deficiti i llogarisë korrente u zgjerua, kryesisht në reflektim të importeve të larta 
të lidhura me projektet e mëdha në fushën energjetike. Megjithatë, ky deficit 
vazhdon të financohet në masën më të madhe nga flukse joborxhkrijuese, në 
formën e investimeve të huaja direkte. 

Në aspektin financiar, të dhënat e disponuara sugjerojnë se situata financiare 
e bizneseve është përmirësuar. Gjithashtu, sistemi bankar i vendit ruajti tregues 
të mirë të likuiditetit, të përfitueshmërisë dhe të kapitalizimit.

Politika monetare lehtësuese ka qenë një kontribuues kryesor në përmirësimin 
e treguesve ekonomikë

Zhvillimet ekonomike të vitit 2016 u mbështetën, ndër të tjera, nga rënia e 
normave të interesit dhe nga krijimi i kushteve më të mira të financimit. Duke 
marrë një natyrë edhe më të fortë stimuluese gjatë vitit 2016, politika monetare 
e Bankës së Shqipërisë ka luajtur një rol primar në këtë drejtim. Kjo politikë u 
transmetua nëpërmjet instrumenteve të mëposhtme:

− Banka e Shqipërisë reduktoi dy herë normën bazë të interesit gjatë 
gjysmës së parë të vitit, për një efekt kumulativ prej 0.5 pikësh 
përqindjeje, duke e zbritur atë në nivelin 1.25% në muajin maj. Norma 
bazë e interesit mbeti në këtë nivel për gjithë pjesën e mbetur të vitit. 
Rritja e stimulit monetar u motivua nga presionet e forta dezinflacioniste 
të ardhura nga tregjet e huaja. Ajo synoi reduktimin e mëtejshëm të 
kostove të financimit në ekonomi dhe sinjalizimin e gatishmërisë dhe 
aftësisë së Bankës së Shqipërisë për të respektuar përmbushjen e 
objektivit të saj të stabilitetit të çmimeve.

− Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ngushtoi korridorin e normave të interesit 
në tregun ndërbankar, të përcaktuar nga interesat e kredisë dhe depozitës 
njëditore. Kjo lëvizje synoi uljen e luhatjeve të normave të interesit dhe një 
përcjellje më të mirë të politikës monetare në tregjet financiare.

− Krahas tyre, Banka e Shqipërisë ka vazhduar të informojë publikun 
për ruajtjen e kahut stimulues të politikës monetare në të ardhmen. 
Përdorimi i këtij instrumenti u fuqizua më tej gjatë vitit 2016, nëpërmjet 
orientimit të publikut mbi afatet kohore për ruajtjen e kahut dhe intensitetit 
të stimulit monetar. Këto afate kanë qenë të lidhura dhe konsistente me 
parashikimet për arritjen e objektivit. Në këtë mënyrë, ato i kanë shërbyer 
rritjes së transparencës dhe besueshmërisë së politikës monetare, çka 
janë dhe objektiva të rëndësishëm të strategjisë së zhvillimit të Bankës së 
Shqipërisë.

− Së fundi, për zbatimin e politikës së saj monetare, Banka e Shqipërisë 
ka vazhduar të furnizojë sektorin bankar me likuiditetin e kërkuar. 
Banka e Shqipërisë ka përshtatur në vazhdimësi afatet dhe instrumentet e 
përdorura për injektimin e likuiditetit me nevojat e tregut. Likuiditeti mesatar 
i injektuar në sistemin bankar gjatë vitit 2016 ka qenë 24 miliardë lekë.
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Politika monetare e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka rezultuar efektive. Ulja 
e normës bazë të interesit, kufizimi i luhatjeve të tyre në afatin e shkurtër dhe 
orientimi i pritjeve të agjentëve të tregut në afatin e mesëm, kanë ndihmuar 
në reduktimin e normave të interesit në të gjitha segmentet e tregut financiar. 
Normat mesatare të interesit të kredive, të depozitave dhe të bonove të thesarit 
12-mujore në lekë, ishin përkatësisht 0.8, 0.5 dhe 1.5 pikë përqindje më të 
ulëta së një vit më parë.

Efektet e politikës monetare në ekonomi u ndjenë në disa drejtime.

− Së pari, ndonëse politikat e kreditimit të bankave vazhdojnë të 
mbeten konservatore, reduktimi i kostove të financimit ka ndihmuar në 
zgjerimin e kredisë në lekë. Portofoli i kredisë në lekë për sektorin privat 
u rrit me 10.2% gjatë vitit 2016, ndërkohë që kredia totale shënoi një 
rritje prej 3.2%.

− Së dyti, nivelet e ulëta të normave të interesit kanë ndihmuar në 
reduktimin e kostove të shërbimit të kredive ekzistuese dhe në uljen 
e kostove të rifinancimit të tyre. Rënia e normave të interesit gjatë 
vitit 2016, i ka sjellë biznesit dhe familjeve kredimarrëse një kursim 
financiar në intervalin 1.7-3.4 miliardë lekë2.

− Së treti, normat e ulëta të interesit kanë mbështetur rritjen e konsumit 
privat në ekonomi, nëpërmjet inkurajimit të një sjelljeje të orientuar më 
tepër drejt konsumit dhe më pak drejt kursimit.

Të tre kanalet e mësipërme kanë ndihmuar në rritjen e kërkesës agregate dhe 
përshpejtimin e rritjes ekonomike gjatë vitit 2016. Rikuperimi i kësaj të fundit 
gjeti reflektim në tendencën rritëse të inflacionit gjatë pjesës së dytë të vitit, 
duke krijuar parakushtet për respektimin e objektivit tonë brenda afatit kohor 
afatmesëm.
2 Ky vlerësim bazohet në një skenar optimist dhe në një tjetër konservator të transmetimit të 

rënies së normave referencë të tregut financiar në koston e shërbimit të kredisë. 

Gra�k 1. Norma e bazë e interesit dhe interesat e lehtësirave njëditore (majtas) 
dhe normat e interesit për disa instrumente në lekë (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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HAPËSIRË INFORMUESE 1: PROCESI I HARTIMIT, ZBATIMIT DHE KOMUNIKIMIT 
TË POLITIKËS MONETARE

Misioni dhe funksionet e politikës monetare 
Banka e Shqipërisë ka të drejtën dhe përgjegjësinë ligjore për të hartuar e 
zbatuar politikën monetare. Objektivi i politikës monetare është arritja dhe ruajtja 
e stabilitetit të çmimeve. Stabiliteti i çmimeve përkufizohet dhe përcaktohet në 
terma sasiorë në Dokumentin e Politikës Monetare si: arritja e ruajtja e inflacionit 
në nivelin mesatar prej 3% në periudhën afatmesme. Për vende me regjim të 
lirë të kursit të këmbimit, si Shqipëria, politika monetare nënkupton menaxhimin 
e normës bazë të interesit,3 e cila është norma me të cilën Banka e Shqipërisë 
kryen operacione huamarrjeje dhe huadhënieje afatshkurtër me bankat tregtare. 
Niveli i normës bazë të interesit shërben për të përcaktuar çmimin e likuiditetit 
afatshkurtër në tregun ndërbankar dhe për të orientuar të gjitha çmimet e tjera 
të produkteve financiare, me qëllim arritjen e objektivit. Paralelisht me ruajtjen 
e stabilitetit të çmimeve, por gjithmonë e kushtëzuar prej këtij objektivi primar, 
politika monetare e Bankës së Shqipërisë synon dhe reduktimin e luhatjeve 
afatshkurtra të ciklit të biznesit. Përmbushja e këtyre objektivave nënkupton një 
kontribut të rëndësishëm të politikës monetare në nxitjen e rritjes së qëndrueshme 
ekonomike dhe në rritjen e mirëqenies.

Procesi i vendimmarrjes së politikës monetare

Duke qenë se ndryshimet në normën bazë të interesit kërkojnë kohë për t’u 
materializuar në ekonomi, formulimi i politikës monetare duhet të jetë i orientuar 
nga e ardhmja. Ai duhet të mbështetet në një proces analize e parashikimi të 
strukturuar, konsistent, eficient e transparent, i cili mban parasysh gjithë gamën 
e informacionit të disponuar në kohën e vendimmarrjes, si dhe ekspertizën 
e gjykimin e specialistëve të Bankës. Produkti i këtij procesi është vlerësimi i 
gjendjes aktuale të ekonomisë, pritjet për ecurinë e saj në afat të mesëm, si 
dhe identifikimi i rreziqeve potenciale. Në fund të këtij procesi, alternativa të 
ndryshme të politikës monetare studiohen për të përzgjedhur atë reagim, i cili 
është konsistent me arritjen e objektivit të inflacionit në afat të mesëm.

Procesi i analizës, parashikimit dhe formulimit të politikës monetare shoqëron 
tetë mbledhje të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë të dedikuara për 
vendimmarrjen e politikës monetare. Ky proces fillon me analizën e informacionit 
të ri ekonomik, monetar dhe financiar, me synim vlerësimin e gjendjes aktuale 
të ekonomisë, si dhe evidentimin e devijimeve nga pritjet e mëparshme. Procesi 
lëviz drejt përgatitjes së parashikimeve ekonomike dhe financiare, të cilat 
shërbejnë për përcaktimin e zhvillimeve të pritura, për identifikimin e rreziqeve 
potenciale dhe për vlerësimin e opsioneve të ndryshme të politikës monetare. Kjo 
hallkë bashkërendon gjenerimin e parashikimeve afatshkurtra, të cilat modelojnë 
sjelljen e treguesve ekonomikë deri në harkun e katër tremujorëve, me ato 
afatmesme, të cilat shtrihen në një hark kohor 3-vjeçar. Ky është horizonti kohor 
përgjatë të cilit efektet e politikës monetare kanë efektin maksimal në ekonomi. 
Për gjenerimin e parashikimeve përdoret një portofol i shumëllojshëm modelesh 
ekonometrike, të cilat variojnë në strukturë, qëllim dhe përdorim.

3 Kjo normë është interesi që aplikohet në marrëveshjet e riblerjes me maturim shtatë ditë, 
në ankandet e rregullta javore të Bankës së Shqipërisë.
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Përmirësimet kryesore të procesit gjatë vitit 2016

Përmirësimi i vazhduar i procesit të analizës e parashikimit të politikës monetare 
është në fokus të punës sonë dhe pjesë e objektivave tanë strategjikë.

Gjatë këtij viti, kujdes i shtuar i është rezervuar: 

(i) zgjerimit të kapacitetit analizues të modeleve makroekonomike, nëpërmjet 
pasurimit të tyre me teknika bashkëkohore diagnostikuese e vlerësuese;

(ii) përditësimit e pasurimit të infrastrukturës ekonometrike në përdorim me 
përfshirjen e sektorëve të rinj, si dhe me ndërtimin e modeleve të reja, 
duke rritur shkallën e mbulimit të ekonomisë shqiptare;

(iii) bashkërendimit më të mirë të etapave në procesin parashikues, si dhe të 
integrimit më të mirë të rezultateve të tyre. Rezultatet e kësaj pune janë 
materializuar në një platformë më të plotë e më të avancuar të ndërtimit 
të informacionit analitik dhe parashikues dhe kanë ndihmuar në një 
mbështetje më të mirë të hartimit dhe zbatimit të politikës monetare.

Përmirësimi i këtij procesi ka përfituar nga puna kërkimore e punonjësve të 
Bankës, nga asistenca teknike në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit 
me FMN-në dhe me Institutin e Gjenevës dhe Sekretariatin e Shtetit për Çështje 
Ekonomike (SECO), si dhe nga sinergjia e krijuar nga bashkëpunimi më i 
ngushtë brenda Bankës.

Njëkohësisht është punuar për rritjen e njohurive mbi kanalet e transmetimit 
të politikës monetare, për pasurimin e gamës së treguesve dhe instrumenteve 
që përdoren në procesin e analizës e parashikimit, si dhe për rritjen e 
kuptueshmërisë së vendimmarrjes së politikës.

Analiza ekonomike e monetare si dhe argumentet për vendimmarrjen e politikës 
monetare janë përcjellë në publik, nëpërmjet raporteve tremujore të politikës 
monetare, si dhe nëpërmjet deklaratave publike të Guvernatorit për parashikimet 
e inflacionit dhe të rritjes ekonomike. Puna për të përmirësuar cilësinë, strukturën 
dhe qartësinë e tyre ka synuar rritjen e transparencës e llogaridhënies sonë, 
duke pasur si synim fundor rritjen e besimit të publikut në politikën monetare 
dhe në stabilitetin e çmimeve.

Në shërbim të transparencës dhe optimizimit të vendimeve operacionale, këtë vit 
u rishikua edhe metodologjia për vlerësimin e rezervave valutore. Në përputhje 
me politikën monetare dhe në mbështetje të qëndrueshmërisë financiare të 
vendit, Banka e Shqipërisë synon të mbajë një nivel të mjaftueshëm të rezervave 
valutore. Duke ndjekur praktikat më të mira botërore, metodologjia për vlerësimin 
e këtij niveli është plotësuar, duke marrë në konsideratë jo vetëm kritere për 
përballimin e goditjeve në sektorin e jashtëm të ekonomisë, por edhe koston 
oportune të mbajtjes së nivelit të rezervave valutore.
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INFLACIONI DHE ZHVILLIMET KRYESORE EKONOMIKE

Ecuria e inflacionit dhe faktorët shpjegues

Presionet e përgjithshme inflacioniste shënuan rritje gjatë vitit 2016. Goditjet e 
ofertës u pasqyruan në një rënie të përkohshme të inflacionit gjatë gjashtëmujorit 
të parë; më tej, dobësimi i tyre dhe përmirësimi i aktivitetit ekonomik rezultuan në 
rritje të këtij treguesi.

Inflacioni mesatar vjetor i vitit 2016 rezultoi në nivelin 1.3%. Profili i tij u 
karakterizua nga një rënie e shpejtë në tremujorin e parë, një stabilizim në 
vlera të ulëta gjatë tremujorit të dytë dhe rritje progresive në tremujorin e tretë 
dhe të katërt. Norma mesatare e inflacionit gjatë gjashtëmujorit të parë ishte 
në nivelin 0.7%, ndërkohë që ajo e gjashtëmujorit të dytë shënoi vlerën 1.9%.

Reduktimi i inflacionit në muajt e parë të vitit erdhi si pasojë e goditjeve 
të ofertës, të shprehura në rënien e inflacionit të çmimeve të ushqimeve të 
papërpunuara, të naftës dhe të shërbimeve të lidhura me të. Rënia e shpejtë e 
inflacionit në fillim të vitit nuk ishte një dukuri e veçuar e ekonomisë shqiptare: 
inflacioni i Eurozonës dhe i vendeve të rajonit u luhat po ashtu në vlera shumë 
të ulëta, madje dhe negative, në këta muaj. Nga ana tjetër, rritja e inflacionit 
në gjysmën e dytë të vitit reflektoi dobësimin e goditjeve të ofertës dhe forcimin 
e presioneve të brendshme inflacioniste, si pasojë e ngushtimit të hendekut 
negativ të prodhimit.

Vlerat e inflacionit shënuan rritje në pothuajse të gjitha kategoritë kryesore të 
mallrave dhe shërbimeve.

Gra�k 2. In�acioni vjetor dhe objektivi (majtas). In�acioni në vendet 
e rajonit dhe në BE (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Ecuria e inflacionit vijon të përcaktohet në masën më të madhe nga kontributi 
i inflacionit të çmimeve të ushqimeve. Të dy kategoritë kryesore të ushqimeve, 
ato të përpunuara dhe ato të papërpunuara, pësuan një rënie të inflacionit 
gjatë gjashtëmujorit të parë në reflektim të rënies së përgjithshme të çmimeve 
të ushqimeve në tregjet botërore. Më tej, inflacioni i tyre shfaqi shenja 
rikuperimi gjatë gjashtëmujorit të dytë, në përgjigje të rënies së presioneve 
dezinflacioniste nga çmimet e huaja dhe të kostove më të larta prodhuese në 
industrinë përpunuese ushqimore për tregun vendas.

Tabelë 1. Kontributi i kategorive kryesore në inflacionin vjetor (në pikë 
përqindje)

T4:14 T1:15 T2:15 T3:15 T4:15 T1:16 T2:16 T3:16 T4:16
Ushqime të përpunuara (pp) 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.4 0.1 0.4 0.6
Bukë dhe drithëra (pp) * -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.1 0.0 0.1
Alkool dhe duhan (pp) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Ushqime të papërpunuara (pp) 0.8 1.7 1.8 1.8 2.6 1.5 0.9 1.2 0.9
Fruta (pp) 0.4 0.5 0.8 0.8 0.9 0.7 0.6 0.4 0.2
Perime(pp) 0.2 1.1 0.9 0.9 1.7 0.8 0.3 0.8 0.6
Shërbime (pp) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0
Mallra me çmime të rregulluara (pp) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
Lëndë djegëse dhe energji (pp) 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
Strehim (pp) 0.1 0.1 -0.1 0.0 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0
Mallra konsumi joushqimor 0.0 -0.4 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3  -0.1  0.3
Mallra konsumi afatgjatë (pp) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Indeksi i çmimeve të konsumit (v/v %) 1.3 1.9 1.8 1.8 2.1 0.7 0.7 1.9 1.9

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. 
*Në tabelë janë paraqitur disa nga grupet kryesore të kategorive.

Prirje rritëse ndoqi edhe inflacioni i kategorisë “Mallra të konsumit joushqimor”, 
i ndikuar kryesisht nga ecuria e çmimeve të karburanteve në vend. Pas një 
periudhe të gjatë me kontribut negativ në inflacionin total (dhjetor ’14 – gusht 
’16), kjo kategori ktheu kahun drejt vlerave pozitive në rritje. Kontribut pozitiv 
në dy muajt e fundit të vitit ka gjeneruar edhe rritja e çmimeve të artikujve 
të tjerë të kësaj kategorie4. Ecuria e çmimeve në kategorinë “Strehim” iu 
rikthye kontributeve të lehta pozitive në inflacionin total nga tremujori i dytë 
i vitit 2016. Gjithashtu, inflacion dhe kontribut në rritje, në muajt e verës, 
ka shënuar edhe kategoria “Shërbime”, kryesisht nga rritja e çmimeve të 
shërbimeve të transportit5. 

Përmirësimi i pozicionit ciklik të ekonomisë u reflektua në ngushtim gradual të 
hendekut negativ të prodhimit, duke forcuar presionet inflacioniste nga krahu 
i kërkesës së brendshme gjatë vitit 2016

Përmirësimi i kërkesës agregate dhe shfrytëzimi më i mirë i kapaciteteve 
prodhuese kushtëzuan një trajektore rritëse të inflacionit bazë gjatë vitit 2016. 

4 Në kontributin në rritje të kategorisë “Mallra konsumi joushqimor” kanë ndikuar në periudha 
të veçanta edhe rritja e çmimit të sigurimit të detyruar të mjeteve motorike apo luhatjet e larta 
të çmimit të lëndës drusore për ngrohje.

5 Në veçanti, vlen të përmendet rritja e çmimeve të transportit ajror, me një inflacion vjetor prej 
më tepër se 30% gjatë muajit gusht, por që më pas u stabilizuan në vlera më të ulëta. 
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Ky tregues kaloi nga zona e vlerave negative gjatë 
gjysmës së parë të vitit në atë të vlerave pozitive në 
gjysmën e dytë, duke ilustruar forcimin e presioneve 
afatmesme inflacioniste.

Inflacioni i importuar rezultoi i moderuar, kundrejt 
rritjes së impulseve të brendshme inflacioniste

Inflacioni i importuar kontribuoi me rreth 66.5% në 
formimin e inflacionit mesatar vjetor. Ky tregues shfaqi 
një luhatshmëri të lartë gjatë gjysmës së parë të vitit, 
dhe një sjellje më të qëndrueshme gjatë gjysmës 
së dytë. Nga ana tjetër, inflacioni i brendshëm 
vlerësohet të ketë përcaktuar rreth 59% të inflacionit 
total gjatë periudhës prill-dhjetor 2016, i ndihmuar 
nga përmirësimi ciklik i ekonomisë.

Pritjet inflacioniste vijuan të gjenerojnë presione të 
dobëta inflacioniste

Pritjet inflacioniste sipas agjentëve dhe horizonteve 
kohore6 nuk paraqitën sjellje të njëtrajtshme gjatë vitit 
2016. Pritjet afatshkurta të konsumatorëve dhe të 
agjentëve financiarë reaguan më shumë ndaj vlerave 
të ulëta të inflacionit faktik të fillimvitit, por pritjet e 
bizneseve mbetën relativisht të pandryshuara. Pritjet 
afatshkurtra të agjentëve financiarë rezultuan rreth 
1.9%, duke mbetur më lart sesa ato të bizneseve 
(1.5%) dhe të konsumatorëve (1.3%). Në një horizont 
afatmesëm, pas dy dhe tre vitesh, pritjet inflacioniste 
të vrojtuara pranë agjentëve financiarë rezultuan, 
përkatësisht, 2.2% dhe 2.4%. Ankorimi i mirë i 
pritjeve afatmesme pranë objektivit dhe reagimi i 
pakët ndaj luhatjeve afatshkurtra të inflacionit faktik, 
pasqyron besueshmërinë e politikës monetare. 

6 Pritjet inflacioniste janë një tregues i pamatshëm nga statistikat zyrtare. Banka e Shqipërisë 
merr informacion sasior dhe cilësor për pritjet inflacioniste, përmes vrojtimeve periodike 
pranë bizneseve, konsumatorëve dhe agjentëve financiarë. Informacioni sasior për pritjet 
inflacioniste merret pranë tre grupeve të agjentëve për horizonte afatshkurtra (pas një viti) 
dhe vetëm pranë agjentëve financiarë merret edhe për horizonte afatmesme  (pas 2 dhe 3 
vitesh). Pritjet afatmesme përdoren si matës më i mirë i besueshmërisë në aftësinë që ka politika 
monetare për të sjellë inflacionin në objektivin e saj brenda horizontit kohor afatmesëm. Ato 
kanë rezultuar më racionale se pritjet afatshkurtra, të cilat karakterizohen nga dominanca e 
faktorit adaptiv (përshtatje e lartë me inflacionin e kaluar të publikuar).  

Gra�k 3. Hendeku i prodhimit (%), i normës së 
papunësisë (pp)*, dhe in�acioni bazë (%)**

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të BSh.
Shënim: Të gjithë treguesit janë sheshuar me anë të mesatareve lëvizëse me 4 terma.
*Hendeku i normës së papunësisë llogaritet si diferencë e normës natyrore të 
papunësisë me atë faktike të publikuar nga INSTAT, për të thjeshtuar interpretimin e 
kahut të njëjtë ose jo me hendekun e prodhimit i llogaritur në % të prodhimit potencial.
**Treguesit përafrues të produktivitetit të punës dhe të kostove të punës për njësi të 
prodhuar, llogariten nga Banka e Shqipërisë duke përdorur informacionin e 
Statistikave Afatshkurtra (SASH, INSTAT, T3’2016). Në përllogaritjen e tyre 
përfshihen: indeksi i të punësuarve me pagesë, i xhiros dhe i fondit të pagave për 

totalin e aktiviteteve të mbuluara nga SASh.
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Gra�k 4. Kontributi i in�acionit të importuar 
dhe të brendshëm në atë total vjetor

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të BSh.
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Gra�k 5. Pritjet in�acioniste të bizneseve dhe të konsumatorëve (gra�ku 
majtas) dhe pritjet in�acioniste të agjentëve �nanciarë (gra�ku djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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HAPËSIRË INFORMUESE 2:  GODITJET E OFERTËS DHE REAGIMI I POLITIKËS 
MONETARE

Rënia e shpejtë e inflacionit në Shqipëri gjatë tremujorit të parë të vitit 2016 ka 
reflektuar në masën dërrmuese goditje të ofertës. Normat veçanërisht të ulëta 
të inflacionit në muajt shkurt dhe mars janë të lidhura me rënien e çmimeve 
të ushqimeve dhe të lëndës djegëse në tregjet ndërkombëtare. Efekti direkt 
dhe indirekt i ndryshimit të çmimeve të këtyre mallrave në inflacionin total në 
vend ishte negativ. Duke reaguar ndaj këtij zhvillimi, Banka e Shqipërisë rriti 
intensitetin e stimulit monetar, duke reduktuar me 0.5 pikë përqindje normën 
bazë të interesit. Ky reagim u vlerësua i mjaftueshëm për të garantuar respektimin 
e objektivit të inflacionit në afat të mesëm. Kjo hapësirë informuese synon të 
hedhë dritë mbi konsideratat teorike që janë marrë parasysh në formulimin e 
reagimit të politikës monetare.

Inflacioni i ofertës (i njohur edhe si inflacion i kostove) përjetohet në rastet e 
rritjes apo rënies së kostove. Ekzistojnë një sërë faktorësh që mund të sjellin 
goditje në kostot e prodhimit. Të tilla mund të jenë: rritja / reduktimi i kostove të 
lëndëve të para; rritja / reduktimi i kostos së punës për njësi (si pasojë e rritjes / 
reduktimit të pagave apo të reduktimit / rritjes së produktivitetit të punës); rritja 
/ reduktimi i taksave dhe tatimeve; rritja / reduktimi i kostove të transportit etj. 
Në ekonomitë e vogla dhe të hapura, ku produktet e importit zënë një peshë 
relativisht të madhe në strukturën e mallrave të konsumit përfundimtar, goditjet 
e ofertës mund të marrin edhe formën e rritjes së çmimit të mallrave të konsumit 
në partnerët tregtarë apo të goditjeve në kursin e këmbimit.

Ndërsa reagimi i politikës monetare ndaj goditjeve të kërkesës është relativisht 
i qartë – një goditje pozitive apo negative mbi kërkesën agregate tenton të 
prodhojë respektivisht një shtrëngim apo një lehtësim të politikës monetare – 
reagimi ndaj goditjeve të ofertës kushtëzohet nga një gamë më e gjerë rrethanash 
dhe objektivash.
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Në analizë të parë, politika monetare tenton të injorojë goditjet e ofertës. 
Ky (mos)reagim lidhet me të paktën tre arsye. Së pari, goditjet e ofertës janë 
përgjithësisht kalimtare. Si të tilla, ato nuk lenë gjurmë afatmesme dhe afatgjata 
në trajektoret e rritjes ekonomike dhe të inflacionit ose nuk mund të adresohen 
nga politika monetare për arsye të kohëvonesave të mekanizmit të transmetimit 
të saj. Së dyti, në ndryshim nga goditjet e kërkesës, goditjet e ofertës përmbajnë 
në vetvete edhe një mekanizëm vetëkorrigjues. Kështu, një goditje e ofertës 
që ul kostot e prodhimit (dhe inflacionin), rrit nga ana tjetër fuqinë blerëse të 
konsumatorëve dhe kërkesën agregate, duke kompensuar një pjesë të efektit 
të saj direkt. Në rast të goditjeve rritëse të kostove të prodhimit dhe inflacionit, 
mekanizmi i mësipërm vepron në kahun e kundërt. Së treti, efekti në kahe të 
kundërta që japin këto goditje mbi inflacionin dhe rritjen ekonomike shtron 
edhe dilema mbi funksionin e reagimit të politikës monetare, i cili zakonisht iu 
jep peshë si shmangieve të inflacionit nga objektivi, ashtu edhe shmangieve të 
ekonomisë nga ekuilibri.

Pavarësisht këtyre konsideratave, goditjet e ofertës mund të gjenerojnë presione 
më afatgjata inflacioniste dhe të jenë legjitimisht subjekt i reagimit të politikës 
monetare, në të paktën dy raste. Së pari, këto goditje mund të dëmtojnë (të 
ulin apo të rritin) pritjet inflacioniste. Kjo mund të vijë si në rastin e zgjatjes në 
kohë të tyre, ashtu edhe në rast të një natyre adaptive (apo të orientuar nga 
e shkuara) të pritjeve inflacioniste (siç është dhe rasti i Shqipërisë). Dëmtimi 
(ulja apo rritja) i pritjeve inflacioniste është i barasvlershëm me një ndryshim të 
kushteve monetare në ekonomi (respektivisht, me shtrëngim apo lehtësim të tyre). 
Së dyti, prania e mekanizmave indeksues në ekonomi (indeksim i ndërsjellë i 
çmimeve të konsumit dhe pagave) mund të gjenerojë efekte zinxhir në nivelin 
e kostove dhe çmimeve në ekonomi. Të dy këto kanale mund të sjellin lindjen 
e fenomeneve të ashtuquajtura të raundit të dytë, të cilat tentojnë t’i bëjnë të 
qëndrueshme në kohë efektet e goditjeve të ofertës.

Nisur nga sa më sipër, analiza dhe kuptimi i drejtë i shtrirjes, intensitetit dhe 
efekteve dytësore të goditjeve të ofertës merr rëndësi parësore për politikën 
monetare. Sa më të forta të jenë këto elemente, aq më i fortë mund të jetë 
reagimi i politikës monetare. Në rastin e Shqipërisë, u vlerësua se efektet e 
raundit të dytë nuk do të ishin domethënëse: zgjatja në kohë e goditjeve të 
ofertës pritej e pakët dhe mekanizmat indeksues nuk ishin të pranishëm. Në këto 
rrethana, kontrolli i pritjeve inflacioniste mori një rëndësi parësore në kontrollin 
e efekteve dytësore të goditjeve të ofertës. Për këto arsye, Banka e Shqipërisë 
e ka shoqëruar rritjen e stimulit monetar edhe me një komunikim të qartë dhe 
transparent të efekteve të pritura të tyre.

ECURIA E AKTIVITETIT EKONOMIK

Aktiviteti ekonomik rezultoi në rritje gjatë vitit 2016. Rritja ekonomike pasqyroi 
kryesisht zgjerimin e konsumit dhe të investimeve private. Ajo u reflektua në 
zgjerimin e sektorit të shërbimeve dhe të ndërtimit.

Produkti i brendshëm bruto u rrit me 3.3% gjatë nëntë muajve të parë të vitit 
2016.7 Rritja ekonomike u ndikua në masën më të madhe nga zgjerimi i sektorit 

7 Të dhënat më të fundit për produktin e brendshëm bruto sipas metodës së prodhimit dhe të shpenzimeve 
të publikuara nga INSTAT i takojnë tremujorit të tretë të vitit 2016. Rritja ekonomike vjetore gjatë 
tremujorit të parë, të dytë dhe të tretë të vitit 2016 rezultoi përkatësisht 3.3%, 3.4% dhe 3.1%. 
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të shërbimeve8, kontributi i të cilit në rritje llogaritet rreth 2.2 pikë përqindje në 
periudhën në analizë. Ecuria e sektorit u mbështet nga të gjitha degët kryesore 
të shërbimeve, por kontributin më të lartë, prej 0.8 pikësh përqindjeje, e 
dhanë shërbimet e lidhura me “Tregtinë, hotelet e restorantet, dhe transportin”. 
Pavarësisht ngadalësimit të ritmeve rritëse, sektori i ndërtimit ka vijuar të jetë 
kontribuuesi kryesor midis aktiviteteve prodhuese, me 0.5 pikë përqindje.9 Ky 
kontribut mbetet mbi vlerën mesatare për periudhën 2009 – 2015 dhe është 
mbështetur nga investimet e lidhura me ndërtime të reja.10 Ndërkohë, kontributi 
i aktivitetit industrial dhe i atij bujqësor në rritjen ekonomike të nëntëmujorit 
llogaritet i ulët, rreth 0.1 pikë përqindje.11

Në linjë me rritjen e aktivitetit ekonomik, edhe tregu i punës shënoi përmirësim 
gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2016.12 Punësimi u rrit mesatarisht me 6.8%, 
pas rritjes me 5.2% në të njëjtën periudhë të një viti më parë.13 Kjo ecuri 
8 Degët kryesore të shërbimeve janë: “Tregti, hotele e restorante, transport”, “Informacioni dhe 

komunikacioni”, “Aktivitete financiare dhe të sigurimit”, “Aktivitete të pasurive të paluajtshme”, 
“Aktivitete profesionale dhe shërbime administrative”, “Administrata publike, arsimi dhe 
shëndetësia”, “Arte, argëtim, çlodhje, aktivitete të prodhimit të mallrave të familjeve për 
përdorim të vet e shërbime të tjera”.

9 Kjo reflekton në një masë edhe efektin nga krahasimi me një bazë më të lartë një vit më parë. 
Më konkretisht, në nëntëmujorin e parë të vitit 2015, vlera e shtuar e sektorit të ndërtimit u zgjerua 
me 14.0%, duke kontribuar me rreth 1.1 pikë përqindje në rritjen ekonomike të periudhës.  

10 Referuar indeksit të vëllimit në ndërtim i cili kategorizohet në ndërtime të reja, rikonstruksione 
dhe punime inxhinierike. 

11 Ecuria pozitive e prodhimit të degës “Energji elektrike, furnizimi me gaz, avull dhe ajër të 
kondicionuar” rezultoi e pamjaftueshme për të kompensuar prirjen tkurrëse të industrisë nxjerrëse 
dhe tendencën ngadalësuese të industrisë përpunuese. Si rezultat, kontributi i industrisë në 
rritjen vjetore të PBB-së vlerësohet rreth -0.02. Ndërkohë, aktiviteti i bujqësisë, pyjeve dhe 
peshkimit kontribuoi me 0.08 pikë përqindje në rritjen e PBB-së gjatë nëntëmujorit të vitit 
2016, pas kontributit me 0.26 pikë përqindje në të njëjtën periudhë të një viti më parë. 

12 Analiza e punësimit dhe e papunësisë mbështeten në të dhënat e Anketës Tremujore të Forcave 
të Punës për grupmoshën 15 vjeç e lart. 

13 Tendencë rritëse në punësim shfaqin edhe të dhënat administrative, të ndikuara në një masë 
edhe nga procesi i formalizimit të ndërmarrë nga qeveria, duke filluar nga tremujori i tretë i 
vitit 2015 (të pasqyruar veçanërisht në rritjen e fortë të punësimit në sektorin privat jobujqësor 
deri në tremujorin e dytë të vitit 2016). 

Gra�k 6. Rritja vjetore e PBB-së reale (në %) dhe kontributet e komponentëve 
të vlerësuar nga ana prodhimit (në pikë përqindje). Tendenca e vlerës së 

shtuar bruto reale në ekonomi dhe në sektorëo

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. * Të dhëna paraprake. ** Një vlerësim i parë.
o Indekset e vlerës së shtuar bruto reale për ekonominë dhe sektorët e saj janë llogaritur si shumë rrëshqitëse 

e vlerave tremujore për katër tremujorë dhe bazohen në tremujorin e katërt të vitit 2010. 
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i atribuohet në një masë më të madhe zgjerimit të punësimit në sektorët e 
shërbimeve. Dinamika e shpejtë rritëse e punësimit përcaktoi reduktimin e 
vazhduar të normës së papunësisë gjatë vitit. Në fundin e muajit shtator, norma 
e papunësisë qëndroi në 14.7% ose rreth 2.5 pikë përqindje më poshtë se në 
të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.14

Gjallërimi i investimeve dhe i konsumit privat kanë qenë faktorët përcaktues 
në rritjen ekonomike

Kërkesa e brendshme u zgjerua me 3.4% në nëntëmujorin e parë të vitit 2016.15 
Mbështetja kryesore ka buruar nga rritja e investimeve, duke ndjekur sjelljen 
e vitit të mëparshëm. Kontributi përkatës në rritjen e kërkesës së brendshme 
vlerësohet në 1.7 pikë përqindje. Zgjerimi i konsumit privat ka kontribuuar 
gjithashtu në rritjen kërkesës së brendshme, duke shtrirë gamën e faktorëve 
mbështetës të rritjes ekonomike dhe duke forcuar qëndrueshmërinë e saj. 
Konsumi publik ka dhënë një ndikim të lehtë pozitiv në rritjen e kërkesës së 
brendshme. Informacioni i marrë nga treguesit e tërthortë sugjeron për ecuri 
pozitive të kërkesës së brendshme, të mbështetur nga rritja e investimeve dhe e 
konsumit privat, edhe gjatë tremujorit të katërt të vitit. 

14 Të dhënat administrative paraqesin gjithashtu rënie të shkallës së papunësisë, por me ritme 
më të shpejta, duke reflektuar në një masë edhe efektet e ndryshimeve ligjore të hyra në fuqi, 
të cilat, ndër të tjera, synojnë identifikimin e saktë të asaj pjese të popullsisë të interesuar dhe 
të gatshme për t’u punësuar (ligji nr. 146/2015 “Për punëkërkuesit”, datë 17.12.2015 dhe 
procedurat për zbatimin e tij, Udhëzimi i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr. 4, datë 
15.2.2016, i publikuar në fletoren zyrtare të datës 22 shkurt 2016).

15 Kërkesa e brendshme përbëhet nga komponentët e konsumit final (ku përfshihen konsumi final i 
popullatës, konsumi final i administratës publike dhe konsumi i institucioneve jofitimprurëse) dhe të 
formimit bruto të kapitalit fiks. Në terma të llogarive kombëtare, konsumi privat në këtë raport i referohet 
konsumit final të popullatës, ndërsa investimet janë ekuivalente me formimin bruto të kapitalit fiks.

Gra�k 7. Ecuria e kërkesës së brendshme, kontributet nga komponentët 
formues dhe treguesi i ndjesisë ekonomike (TNE)

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Konsumi privat kontribuoi pozitivisht në rritjen ekonomike të nëntëmujorit të 
parë.

Konsumi privat shënoi një rritje prej 2.2% gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 
2016. Përshpejtimi i normës rritëse të konsumit privat gjatë vitit 201616 u 
favorizua nga rritja e të ardhurave të disponueshme dhe nga një ambient me 
pasiguri në rënie. Rritja e të ardhurave të disponueshme u ndikua kryesisht 
nga ecuria pozitive e punësimit dhe e fondit të pagave. Paralelisht me të, 
edhe lehtësimi i kushteve financiare dhe rritja e kredisë, mbështetën burimet e 
financimit të konsumit privat. Tregues paraprijës sugjerojnë për norma pozitive 
rritjeje të konsumit edhe gjatë tremujorit të katërt.

Ashtu si edhe një vit më parë, investimet vijuan të jenë kontribuuesi kryesor i 
zgjerimit të kërkesës agregate gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2016. 

Investimet shënuan një rritje vjetore prej 8% gjatë nëntë muajve të parë të vitit 
2016, pas rritjes me 11% në vitin paraardhës. Sipas strukturës së investimeve, 
të dhënat indirekte tregojnë për kontribut pozitiv nga dy kategoritë kryesore 
të tyre: aktiviteti ndërtues dhe investimet në makineri dhe pajisje. Rritja e 
investimeve në ekonomi u mbështet nga kushtet e lehtësuara financiare, nga 
përmirësimi i shkallës së shfrytëzimit të kapaciteteve, nga rritja e besimit të 
bizneseve, nga përmirësimi i gjendjes financiare të tyre, si dhe nga rritja e 
investimeve të huaja direkte.

16 Rritja e konsumit privat ishte 1% gjatë vitit 2015.

Gra�k 8. Ecuria e konsumit privat dhe e besimit në sektorin e tregtisë, si dhe 
treguesi i besimit konsumator

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Politika fiskale ka vijuar të ruajë një profil konsolidues edhe gjatë vitit 2016.

Politika fiskale shfaqi një prirje korrektuese gjatë vitit 2016, e materializuar në 
një suficit primar prej 0.7 pikësh përqindjeje të PBB-së kundrejt deficitit primar 
prej 0.2 pikësh përqindjeje të PBB-së në vitin 201517. Konsolidimi fiskal është 
mbështetur kryesisht nga rritja e të ardhurave, ndërkohë që shpenzimet publike 
ruajtën nivele të ngjashme me një vit më parë.

Pas vlerave pozitive të regjistruara për balancën buxhetore në 11 muajt e parë, 
në fund të vitit 2016, deficiti buxhetor rezultoi rreth 26.2 miliardë lekë, me një 

17 Të dhënat fiskale i referohen publikimit të Ministrisë së Financave, të datës 23 shkurt 2017.

Gra�k 9. Ecuria vjetore e investimeve në ekonomi

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Burimi: Ministria e Financave, INSTAT, llogaritje të sta�t të DPM.
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tkurrje prej 54.9% në terma vjetorë. Kjo masë e deficitit u vlerësua në rreth 1.8% 
të PBB-së, nga 2.4% e planifikuar sipas aktit normativ të muaji dhjetor. Niveli 
më i ulët i deficitit ishte kryesisht pasojë e realizimit të shpenzimeve korrente 
nën masën e programuar. Rreth 40% e deficitit u financua nga huamarrja në 
tregun e brendshëm, ku shtesa në instrumente afatgjata kompensoi reduktimin 
e borxhit të brendshëm me afat të shkurtër maturimi. Pjesa tjetër u financua nga 
huamarrja në tregun e huaj.

Shpenzimet publike shënuan vlerën 29.1% të PBB-së, nga 29.3% një vit më 
parë.18 Edhe gjatë vitit 2016, shpenzimet buxhetore patën një shpërndarje jo 
të njëtrajtshme, me një përqendrim të theksuar të tyre në tremujorin e fundit.19 
Shpenzimet korrente primare rezultuan rreth 330.6 miliardë lekë ose rreth 5.9% 
më të larta në terma vjetorë. Shpenzimet kapitale arritën në 57 miliardë lekë, 
nga 58.7 miliardë lekë të planifikuara, me një rënie vjetore prej 9.6%. Ata u 
vlerësuan në 3.8% të PBB-së nga 4.4% një vit më parë. 

Të ardhurat buxhetore për vitin 2016 arritën nivelin e 404.8 miliardë lekëve 
ose 27.3% e PBB-së, duke regjistruar një përmirësim të raportit me 0.9 pikë 
përqindje nga një vit më parë. Në terma vjetorë, të ardhurat u rritën me 6.8%, 
ku ndikimin kryesor e shënuan të ardhurat nga sigurimet sociale, TVSh-ja, tatimi 
mbi fitimin dhe taksat lokale. Faktorët që kanë përmirësuar dinamikën e të 
ardhurave krahasuar me një vit më parë vlerësohen të jenë: ndryshimet ligjore 
mbi përcaktimin e pagave referencë për mënyrën e llogaritjes së kontributeve 
sociale për profesionet e lira; rritja e taksave lokale; procesi i formalizimit; si 

18 Duke përjashtuar efektin e shlyerjes së detyrimeve të prapambetura në vitin 2015, me rreth 
1.2 pikë përqindje.

19 Tremujori i fundit i vitit mbarti rreth 33.5% të totalit të shpenzimeve.

Gra�k 11. Ndryshimet vjetore të zërave kryesorë �skalë (shpenzimet majtas dhe 
të ardhurat djathtas) sipas kontributeve të kategorive kryesore, 2005-2016*

Burimi: Ministria e Financave.
Tek kategoria “Transferta” për shpenzimet buxhetore përfshihen të gjithë zërat e tjerë të shpenzimeve 
përjashtuar shpenzimet korrente e ato kapitale. Në vitet 2014 e 2015, kjo kategori u formua kryesisht nga 

shlyerja e detyrimeve të prapambetura.
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dhe ambienti më i favorshëm ekonomik20. Ky i fundit është manifestuar si në 
trajtën e kërkesës së brendshme të shtuar, ashtu edhe në fitime më të larta të 
kompanive private e publike.

20 Në fillim të vitit 2016, hyri në fuqi ligji i ndryshuar për mënyrën e llogaritjes së kontributeve 
të sigurimeve shëndetësore e shoqërore, sipas të cilit shuma e kontributeve për profesionet 
e lira do të bëhej sipas një intervali pagash referencë, në varësi të qytetit ku ushtrohej ky 
profesion. Ky ndryshim i ligjit së bashku me efektin e formalizimit të ekonomisë, ka gjeneruar 
një  kontribut prej 2 pikësh përqindjeje në rritjen e totalit të të ardhurave për vitin 2016, nga 
0.5 pikë përqindje një vit më parë.

 Të ardhurat nga TVSh-ja, si një tregues i tërthortë për ecurinë e konsumit dhe të investimeve 
në vend, kontribuuan me rreth 1.5 pikë përqindje në rritjen e totalit të të ardhurave, nga 0.5 
në vitin 2015. 

HAPËSIRË INFORMUESE 3: NDRYSHIMET LIGJORE NË FUNKSION TË RRITJES 
SË QËNDRUESHMËRISË FISKALE

Efektet e krizës globale i vunë autoritetet fiskale përballë dilemës së përdorimit të 
hapësirave fiskale, në funksion të rigjallërimit të ekonomisë në afatin e shkurtër, 
dhe rikrijimit të këtyre hapësirave në afatin e gjatë nëpërmjet konsolidimit fiskal. 
Në varësi të shëndetit financiar të sektorit privat, të nivelit të borxhit dhe të aksesit 
në tregjet financiare, shumë vende zgjodhën rrugën e konsolidimit fiskal, si një 
instrument për të reduktuar primet e rrezikut, për të rritur besimin në sistemin 
e tyre financiar, dhe për të krijuar hapësirat e nevojshme për përballimin e 
goditjeve të mundshme në të ardhmen. 

Edhe në Shqipëri, politika fiskale ka ndjekur një rrugë konsolidimi gjatë tre viteve 
të shkuara. Duke filluar nga viti 2016, angazhimi për ruajtjen e shëndetit të 
financave publike është sanksionuar edhe në ligj. Kështu, me Ligjin nr. 57/2016 
të datës 2.6.2016, u miratuan disa shtesa në Ligjin nr.9936 datë 26.06.2008, 
“Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të cilat synojnë 
rritjen e qëndrueshmërisë fiskale.

Më konkretisht këto amendime parashikojnë:

i) Shënjestrimin e një trajektoreje rënëse për borxhin publik në terma të 
PBB-së në çdo vit buxhetor, deri sa ky raport të arrijë nivelin 45%I. 

ii) Parashikim të kujdesshëm të PBB-së nominale, duke mos tejkaluar 
projeksionet më të fundit të FMN-së në momentin e hartimit të planit 
buxhetor.

iii) Planifikim në çdo ligj vjetor të buxhetit të një kontigjence prej 0.7% të 
totalit të shpenzimeve për të kompensuar efektin mbi borxh të goditjeve 
mbi kursin e këmbimit apo normave të interesit. 

iv) Rregull fiskal i artë, sipas të cilit deficiti buxhetor i planifikuar nuk duhet 
të tejkalojë masën e programuar të shpenzimeve kapitale. 

v) Kontroll mbi shpërndarjen e deficitit buxhetor gjatë viteve elektorale: 
deficiti buxhetor në fund të tremujorit të parë, të gjashtëmujorit e 
nëntëmujorit nuk mund të tejkalojë përkatësisht 30%, 55% dhe 80% të 
nivelit vjetor të planifikuar.

Parashikimet e mësipërme ligjore konsiderohen si hap pozitiv për garantimin 
e qëndrueshmërisë së financave publike, për përmirësimin e disiplinës fiskale 
dhe për rritjen e kredibilitetit ndaj politikës fiskale. Në mënyrë që konsolidimi 
fiskal të jetë i qëndrueshëm dhe i besueshëm, ai duhet të mbështetet nga 
adoptimi i rregullave fiskalë. Rregullat fiskalë janë mekanizma institucionalë 
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që përmirësojnë disiplinën fiskale dhe ndikojnë në rritjen e kredibilitetit ndaj 
politikës fiskale. Përforcimi i disiplinës fiskale i perceptuar nga aktorët e tregut 
ndihmon nga ana tjetër në uljen e primeve të rrezikut në ekonomi. Ndërkohë, 
specifikimet e reja ligjore i hapin rrugë krijimit të hapësirave për ndjekjen e një 
politike fiskale kundër-ciklike në periudhat kur ekonomia pritet të ketë rritje të 
lartëII, duke i shërbyer në këtë mënyrë gjetjes së një ekuilibri mes përforcimit të 
disiplinës fiskale dhe rolit stabilizues të politikës fiskale.

I Nga ky rregull përjashtohen vetëm rastet e fatkeqësive natyrore, ato të krizave financiare 
që kërkojnë ndërhyrje nga buxheti i shtetit, shpallja e luftës, apo rastet kur rritja ekonomike 
e parashikuar nga FMN-ja ≤ 1%, në kushtet kur borxhi publik ndaj PBB-së është më i 
vogël se 60%.

II Më konkretisht është parashikuar që në vitet kur rritja reale ekonomike e parashikuar nga 
FMN-ja është më e lartë se 5%, deficiti buxhetor planifikohet nën masën 2% të PBB-së.

Bilanci i shkëmbimeve tregtare me jashtë u përkeqësua, duke kontribuar 
negativisht në rritjen ekonomike për 9-mujorin e parë të vitit 2016.

Zgjerimi i deficitit të eksporteve neto dha një kontribut negativ në rritjen e 
kërkesës agregate gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2016. Faktori përcaktues 
në këtë dinamikë ka qenë rigjallërimi i importeve në funksion të një kërkese 
të brendshme më të lartë. Eksporti total u zgjerua me rreth 11.5% në terma 
vjetorë, i ardhur kryesisht nga rritja me rreth 22.4% e eksportit të shërbimeve. 
Importi i përgjithshëm u zgjerua me rreth 10.4% në terma vjetorë, me kontribut 
kryesor nga rritja e importit të mallrave me rreth 11.4%. Flukset financiare 
me natyrë turistike kanë vazhduar tendencën e zgjerimit, ashtu sikurse gjatë 
vitit 2015. Nga ana tjetër, kushtet e pafavorshme të 
kërkesës së huaj dhe të çmimeve ndërkombëtare kanë 
rezultuar në një pakësim të eksportit të mallrave me 
rreth 15.4% në terma vjetorë. Megjithatë, statistikat 
e tregtisë së mallrave dëshmojnë për një gjallërim të 
eksporteve gjatë tremujorit të fundit të vitit 2016, të 
ndikuar nga rritja e çmimeve të lëndëve të para në 
tregjet ndërkombëtare.

Deficiti më i lartë i eksporteve neto ka dhënë ndikim 
parësor në zgjerimin e deficitit të llogarisë korrente 
gjatë nëntë muajve të parë të vitit. Zhvillimet pozitive në 
llogarinë e shërbimeve kanë qenë të pamjaftueshme 
për të kompensuar zgjerimin e lartë të deficitit në 
llogarinë e mallrave. Nga ana tjetër, edhe llogaria e 
të ardhurave dytësore21 nuk ka ndihmuar, për shkak 

21 Llogaria e të ardhurave dytësore përfshin transfertat korrente të qeverisë qendrore, të 
individëve dhe të institucioneve jofitimprurëse në shërbim të ekonomive shtëpiake. “Dërgesat 
e emigrantëve” apo “remitancat” është zëri kryesor i kësaj llogarie

Gra�k 12. Kontributi i eksporteve reale neto në 
rritjen ekonomike (në pikë përqindje të PBB-së)*

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
*Për vitin 2016, të dhënat janë për tre tremujorët e parë të vitit.
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të një ecurie relativisht të dobët të remitancave22. Në lidhje me llogarinë e të 
ardhurave parësore23, deficiti përkatës rezulton i ngushtuar, kryesisht si pasojë e 
të ardhurave më të larta hyrëse dhe më të pakta dalëse nga investimet direkte.

Financimi i deficitit të llogarisë korrente u mbështet në flukset valutore joborxh-
krijuese

Profili i financimit të deficitit të llogarisë korrente vijon të mbështetet në flukse 
valutore joborxhkrijuese, në formën e investimeve direkte dhe të hyrjeve në 
llogarinë kapitale. Financimi me anë të flukseve borxhkrijuese ka rezultuar disi 
më i ulët krahasuar me vitin e kaluar. Në fund të vitit 2016, stoku i mjeteve të 
rezervës valutore ishte i mjaftueshëm për të mbuluar 7.2 muaj importe mallrash 
e shërbimesh dhe 170% të borxhit të jashtëm afatshkurtër.

Tabelë 2. Zërat kryesorë të bilancit të pagesave (në mln euro, nëse nuk 
tregohet ndryshe)

  T2 '15 T3'15 T4 '15 T1 '16 T2 '16 T3'16
Llogaria Korrente (në mil euro) -163.2 -312.7 -397.7 -224.2 -353.8 -207.6
/ PBB-së (%) -6.0 -12.1 -14.7 -9.4 -12.6 -7.7
Mallra dhe shërbime -360.6 -476.3 -564.5 -403.3 -555.2 -410.9
 Eksporte, f.o.b. 705.9 785.0 714.7 608.5 716.8 926.9
 Importe, f.o.b. 1066.5 1261.4 1279.1 1011.9 1272.0 1337.8
 Udhëtime neto 76.4 64.5 51.6 67.3 72.8 153.1
Të ardhura parësore -12.9 -12.8 -34.2 10.0 -15.1 -6.5
 Kredi 34.5 40.0 43.9 50.8 44.9 42.7
 Debi 47.4 52.8 78.1 40.7 60.1 49.2
 Të ardhura nga ID-neto -26.4 -27.7 -31.7 -3.8 -23.9 -21.7
Të ardhura dytësore 210.2 176.4 201.0 169.1 216.6 209.8
 Kredi 243.3 219.1 247.2 205.0 249.7 250.3
 Debi 33.0 42.6 46.2 35.9 33.2 40.5

 Dërgesa nga emigrantët-neto 161.7 139.7 153.9 135.7 153.6 159.1

Llogaria Kapitale 21.3 45.6 32.8 6.6 7.2 3.1
Huamarrje neto/Huadhënie neto -141.9 -267.1 -364.8 -217.7 -346.6 -204.5
Llogaria financiare (në mil euro) -177.1 -126.6 -243.3 -163.7 -253.6 -71.9
/ PBB-së (%) -6.5 -4.9 -9.0 -6.8 -9.1 -2.7
Investime direkte -196.5 -248.1 -120.0 -143.6 -240.1 -276.4
Investime portofoli -66.8 -11.2 -172.1 107.5 -8.7 -2.1
Derivativë financiarë 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Investime të tjera 70.0 -179.7 -120.3 -77.9 -4.8 262.7
Mjetet e rezervës 16.2 312.5 169.1 -49.6 0.0 -56.1
Gabime dhe harresa -35.2 140.5 121.5 54.0 93.0 132.7

Burimi: Banka e Shqipërisë.

22 Remitancat përjetuan një rigjallërim të konsiderueshëm në tremujorin e tretë dhe prirja 
konsiderohet pozitive edhe për tremujorin e fundit të vitit 2016.

23 Llogaria e të ardhurave parësore përfshin të gjithë fluksin e fitimit prej stokut të mjeteve të 
investuar jashtë prej rezidentëve apo të investuar në Shqipëri prej jorezidentëve. Zëri kryesor 
i kësaj llogarie është “Të ardhurat prej Investimeve Direkte”.
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TREGJET FINANCIARE DHE TREGUESIT MONETARË

Zhvillimet në tregjet financiare gjatë vitit 2016 kanë reflektuar forcimin e kahut 
stimulues të politikës monetare, në prani të një niveli të lartë likuiditeti dhe të primeve 
të ulëta të rrezikut. Lehtësimi i politikës monetare është përcjellë në të gjitha segmentet 
e tregut financiar dhe normat e interesit kanë vijuar rënien. Në tregun valutor, 
monedha vendase ka ndjekur tendencë mbiçmuese kundrejt euros, të diktuar nga 
raportet e ofertës dhe kërkesës.

Ulja e kostos së financimit në tregun financiar është shoqëruar me rritjen e kredisë 
në lekë. Megjithatë, dinamika e përgjithshme e portofolit vijon të kufizohet nga një 
rikuperim i ngadaltë i kërkesës për kredi dhe një ofertë e shtrënguar për segmente 
të caktuara. 

Politika monetare është reflektuar në rënie të normave të interesit në tregun e 
parasë.

Normat e interesit të tregut ndërbankar kanë ardhur në rënie gjatë vitit 2016, 
duke ndjekur drejtimin e politikës monetare. Ato janë luhatur pranë normës 
bazë, në përputhje me objektivin operacional të Bankës së Shqipërisë24. 
Norma mesatare ditore e interesit në këtë treg u ul në 1.37% në vitin 2016, 
nga 1.92% që shënonte një vit më parë, ndërsa ajo 7-ditore zbriti në 1.37%, 
nga 1.93%. Treguesit e luhatshmërisë për interesat e tregut ndërbankar kanë 
qenë të ngjashëm me një vit më parë.25

24 Objektivi operacional i Bankës së Shqipërisë trajtohet më tej në kapitullin “Operacionet në 
tregun financiar dhe administrimi i rezervës valutore”. 

25 Devijimi standard i interesit ditor në tregun ndërbankar për këtë vit ishte 0.18 nga 0.15 që 
ishte në vitin 2015.

Gra�k 13. Kurba e yield-eve në tregun primar (majtas) dhe normat e interesit 
në tregun ndërbankar (djathtas) 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Në tregun primar të letrave të borxhit të qeverisë, yield-et e bonove dhe të 
obligacioneve në terma mesatarë qëndrojnë nën nivelin e vitit të kaluar. Ecuria 
e tyre gjatë vitit nuk ka qenë e njëtrajtshme; yield-et kanë ndjekur prirje të 
fortë rënëse në pjesën e parë të vitit dhe prirje rritëse në pjesën e dytë të tij. 
Krahas politikës monetare lehtësuese, kjo ecuri ka reflektuar dhe dinamikat 
e kërkesës dhe ofertës për fonde në tregun primar. Panoramë e ngjashme u 
shfaq edhe tek yield-et e obligacioneve. Në terma mesatarë, yield-i i bonos 
12-mujore është ulur me 1.5 pikë përqindje nga viti i kaluar, ndërkohë që 
yield-et e instrumenteve afatgjata të borxhit janë ulur me 2.3 pikë përqindje. 
Kjo dinamikë është reflektuar në zhvendosjen për poshtë të kurbës së yield-eve 
dhe sheshimin e saj në krahasim me një vit më parë. 

Normat e interesit të kredive në lekë për bizneset dhe individët kanë vijuar të 
reduktohen.

Normat e interesit për kreditë dhe depozitat e reja në lekë kanë shënuar rënie 
të mëtejshme gjatë vitit 2016, duke tejçuar plotësisht stimulin monetar të Bankës 
së Shqipërisë. Situata e mirë e likuiditetit, primet e ulëta të rrezikut dhe rritja e 
konkurrencës mes bankave, kanë krijuar kushte të favorshme për përcjelljen e 
reduktimit të normës bazë në normat e interesit të depozitave dhe të huave. 
Norma mesatare e interesit të depozitave të reja me afat në lekë shënoi 0.81% 
për vitin 2016, nga 1.35% që ishte në vitin 2015. Norma e interesit për 
kreditë në lekë dhënë sektorit privat jofinanciar rezultoi mesatarisht 7.52%, nga 
8.07% që shënonte në vitin 2015. 

Reduktimi i normave të interesit të kredive ka qenë i pranishëm në të gjitha 
segmentet kryesore. Individët kanë përfituar norma më të ulëta për kreditë 
hipotekare, me rreth 1.37 pikë përqindje, dhe për kreditë konsumatore, me 
rreth 0.73 pikë përqindje. Norma e interesit për kreditë për investime dhënë 

Gra�k 14. Ecuria e normave të interesit në lekë

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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bizneseve ka rënë me 0.45 pikë përqindje në krahasim me vitin e kaluar. 
Dinamika jo e zakonshme e yield-eve në tregun primar, e vërejtur gjatë vitit 
2016, nuk ka shkaktuar luhatje të shtuar në normat e interesit të kredive.

Leku ka ndjekur ecuri mbiçmuese gjatë vitit 2016.

Monedha vendase ka shfaqur ecuri mbiçmuese kundrejt monedhave të vendeve 
partnere gjatë vitit 2016. Kursi euro/lek rezultoi mesatarisht 137.4 gjatë këtij 
viti, me një mbiçmim vjetor prej 1.7%. Ky mbiçmim u diktua nga rritja e ofertës 
së valutës. 

Përveç kësaj, kursi euro/lek në tregun vendas ka pasqyruar gjithashtu një pjesë 
të dinamikës së kursit euro/usd në tregun ndërkombëtar. Kështu, forcimi i dollarit 
amerikan në tregun ndërkombëtar, është reflektuar vetëm pjesërisht në kursin 
usd/lek, duke ndikuar në nënçmimin e monedhës evropiane kundrejt lekut26. 
Kursi usd/lek rezultoi mesatarisht 124.1 gjatë vitit 2016, me një mbiçmim 
të lekut prej 1.4%. Në tregun ndërkombëtar, monedha e gjelbër u mbiçmua 
mesatarisht me 0.3% kundrejt monedhës evropiane.

Leku është mbiçmuar gjithashtu edhe kundrejt monedhave të dy vendeve të tjera 
partnere tregtare, renminbisë kineze dhe lirës turke. Kjo ecuri ka reflektuar më 
së shumti nënçmimin e fortë të këtyre dy monedhave kundrejt dollarit amerikan. 

26 Përgjithësisht, ecuria e kursit  usd/eur në tregjet ndërkombëtare reflektohet kryesisht në kursin 
usd/lek në vend – ndryshimet vjetore të vlerës së usd në lekë në tregun vendas janë pranë 
atyre të vlerës së usd në euro në tregun ndërkombëtar. Në vitet 2013-2015, diferenca mes 
tyre është 0.1pp. Në vitin 2016, kjo diferencë është rritur në 1.7 pikë përqindje.

Gra�k 15. Kursi efektiv i këmbimit dhe kurset eur/lek dhe usd/lek

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Sipas matjeve efektive,27 leku shënoi një mbiçmim mesatar vjetor prej 3.2% në 
terma nominalë dhe prej 3.7% në terma realë.

Ndonëse mbetet ende i zbehtë, aktiviteti kreditues është përmirësuar disi, në 
linjë me pritjet tona dhe me zgjerimin e aktivitetit ekonomik gjatë vitit 2016.

Kredia për sektorin privat është zgjeruar me ritme të përmbajtura28. Rregulluar 
për kreditë e nxjerra jashtë bilancit, ky portofol ka shënuar një rritje vjetore 
prej 3.2%, duke shënuar një rritje më të shpejtë se një vit më parë. Në fund 
të vitit, kredia për sektorin privat vlerësohet të jetë rreth 37.3% e PBB-së, në të 
njëjtin nivel me vitin e kaluar. Zgjerimi i kredisë reflekton rritjen e kredisë në lekë 
(10.2%) e mbështetur nga rënia e normave të interesit, nga orientimi i politikave 
të bankave drejt kreditimit në monedhën vendase, si dhe nga ndërgjegjësimi 
i agjentëve ekonomikë për rrezikun e kursit të këmbimit. Ecuria e kredisë në 
valutë shfaqet negative (-1.6%), e ndikuar edhe nga mbiçmimi i lekut ndaj 
monedhës euro. Pastruar nga ky efekt, portofoli i kredisë për sektorin privat ka 
shënuar një rritje vjetore me rreth 3.9%.

Zgjerimi i kredisë për sektorin privat evidenton ecurinë e mirë të kredisë për 
individë (5.1%), e nxitur nga lehtësimi i vazhdueshëm i kushteve të kreditimit, 
nga rritja e besimit dhe nga përmirësimet në tregun e punës. Portofoli i kredisë 
për biznese është rikuperuar me ritme më të përmbajtura (2.4%), duke reflektuar 
ofertën ende të shtrënguar, si dhe kërkesën e brishtë për financim nga ky 
segment. Sipas qëllimit të përdorimit, vërehet rritje më e shpejtë e kredisë së 

27 Kursi nominal efektiv i këmbimit (KNEK/NEER) llogaritet kundrejt monedhave të pesë partnerëve 
tregtarë kryesorë (Itali, Greqi, Gjermani, Turqi dhe Kinë, duke përdorur peshat përkatëse në 
tregti. Me qëllim përllogaritjen e kursit lira/lek dhe renmibi/lek, kursi zyrtar referues mbetet 
ai i lirës turke dhe renmibit kinez ndaj dollarit amerikan. Kursi real efektiv i këmbimit (KREK/
REER) llogaritet në mënyrë të ngjashme si ai nominal, por merr parasysh edhe inflacionin në 
vend dhe në partnerët tregtarë.

28 Të dhënat e kredisë i referohen të dhënave monetare dhe përfshijnë kredinë e dhënë për 
rezidentët. Gjatë vitit 2016, kreditë e nxjerra nga bilanci shënuan rreth 14.6 miliardë lekë. 

Gra�k 16. Ecuria e kredisë për ekonominë

Burimi: Banka e Shqipërisë.

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2012 2013 2014 2015 2016

Kontribute vjetore në KSP 

hipotekare konsum
investime likuiditet
KSP vmv

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2012 2013 2014 2015 2016

Ndryshime vjetore të KSP (mld lekë dhe %)

valutë lekë
valutë real KSP nominal (bd)
KSP total real (bd)



Raporti Vjetor, 2016

49 Banka e Shqipërisë

individëve për konsum dhe blerje banese, si dhe e kredisë së bizneseve për 
qëllime investimi.

HAPËSIRË INFORMUESE 4: ECURIA E KREDITIMIT – NJË VLERËSIM I NDIKIMIT 
TË KËRKESËS DHE OFERTËS PËR KREDI

Rritja e kredisë për sektorin privat në Shqipëri u ngadalësua ndjeshëm pas krizës 
financiare të vitit 2008, dhe më tej akoma pas vitit 2011, duke shfaqur vetëm 
shenja të brishta rikuperimi. Një situatë e ngjashme vërehet edhe në vendet e 
tjera të Ballkanit dhe në ato të Evropës Qendrore. Kjo ecuri reflekton njëkohësisht 
kushte ende të shtrënguara të ofertës, diktuar edhe nga sjellja konservatore e 
bankave evropiane në tregjet e rajonit, si edhe kërkesës së dobët të sektorit 
privat për financim.

Për të kuptuar më mirë arsyet pas kësaj ecurie të plogësht të kreditimit, u 
përditësua modeli mbi përcaktuesit e rritjes reale të kredisë në vendet e Ballkanit 
dhe të Evropës Qendrore I, duke shtuar vlerësimin për periudhën 2013 - 2016. 
Nga rezultatet e modelit, mund të filtrojmë kontributin që japin faktorët e kërkesës 
(rritja ekonomike dhe shkalla e ndërmjetësimit II) dhe faktorët e ofertës (rritja e 
depozitave, rritja e detyrimeve të huaja të sistemit bankar, norma e interesit 
dhe kreditë me probleme) në rritjen e kredisë III. Grafiku i mëposhtëm paraqet 
këto kontribute në ndryshimin e rritjes së kredisë në periudhën 2009-2012 (P2) 
kundrejt periudhës 2005-2008 (P1) dhe në periudhën 2013-2016 (P3) kundrejt 
periudhës 2009-2012 (P2).

Rezultatet ekonometrike sugjerojnë se reduktimi i fortë i ritmeve të rritjes së 
kredisë në Shqipëri në vitet menjëherë pas krizës së 2008 (2009-2012) ka 
ardhur si pasojë e shtrëngimit të njëkohshëm të faktorëve të kërkesës dhe të 
atyre të ofertës, por në një masë më të madhe prej këtyre të fundit. Tek faktorët 
e kërkesës, si ngadalësimi i rritjes ekonomike, ashtu edhe nevoja për të ulur 
levën financiare (hendeku pozitiv i ndërmjetësimit) kanë ndikuar thuajse në masë 
të njëjtë në reduktimin e rritjes së kredisë. Tek faktorët e ofertës, ndikimin më 
të madh e kanë dhënë burimet e financimit, veçanërisht depozitat, pasuar nga 

Gra�k 17. Zbërthimi i ndryshimit të rritjeve të kredisë në ndryshime të 
kontributeve të faktorëve të kërkesës dhe të ofertës

Burimi: Bankat qendrore dhe institutet statistikore përkatëse, llogaritje të autorëve.
Shënim: Ballkani përfshin Serbinë, Maqedoninë, Kroacinë, Bullgarinë dhe Rumaninë. Në Evropën 

Qendrore përfshihen Republika Çeke, Polonia dhe Hungaria. 
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rritja e kredive me probleme. Reduktimi i normës reale të interesit të kredisë ka 
dhënë ndikim pozitiv, në reflektim të lehtësimit të politikës monetare të Bankës 
së Shqipërisë. Një panoramë e ngjashme karakterizon edhe vendet e tjera të 
Ballkanit dhe ato të Evropës Qendrore. 

Në periudhën 2013-2016 evidentohet një rikuperim i kërkesës dhe i ofertës 
krahasuar me vitet 2009-2012. Megjithatë, duhet vërejtur se, krahasuar me 
shtrëngimin e këtyre faktorëve në periudhën menjëherë pas krizës, rikuperimi i 
tyre në vitet e fundit është i vogël për Shqipërinë, sikurse edhe për vendet e tjera 
të Ballkanit. Tek faktorët e kërkesës, është kryesisht niveli i ulët i ndërmjetësimit 
financiar (hendeku negativ i ndërmjetësimit), i cili shpjegon rritjen e kërkesës 
për kredi. Ndër faktorët e ofertës, rritja më e ngadaltë dhe më pas reduktimi i 
kredive me probleme ka rezultuar me ndikim pozitiv në kreditim, ndërkohë që 
rritja e financimit të huaj është balancuar nga ngadalësimi i depozitave vendase. 
Norma reale e interesit ka dhënë një kontribut të vogël pozitiv, të njëjtë si edhe 
në periudhën e mëparshme.

Rezultatet e mësipërme tregojnë se rimëkëmbja e ngadaltë e kredisë varet si 
nga oferta, ashtu edhe nga kërkesa për kredi, të cilat mbeten të dyja ndjeshëm 
nën nivelet e viteve përpara krizës financiare. Me rritjen e pritur të kërkesës për 
kredi, në ndjekje të përmirësimit të mëtejshëm të aktivitetit ekonomik, rikuperimi 
i ritmeve të kreditimit do të kushtëzohet nga oreksi i bankave për rrezik dhe 
shpejtësia e lehtësimit të ofertës bankare.

I Ky model, i vlerësuar fillimisht për periudhat 2005-2008 dhe 2009-2012, shpjegon rritjen 
e kredisë për sektorin privat nëpërmjet rritjes ekonomike, normës së interesit të kredisë, 
depozitave, huamarrjes së huaj të bankave, raportit të kredive me probleme, shkallës së 
ndërmjetësimit të sistemit bankar dhe kursit të këmbimit. Modeli përshkruhet në materialin 
studimor “Përcaktuesit e rritjes së kredisë në vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore” 
përgatitur nga Erjona Suljoti dhe Sofika Note. Një version i shkurtuar i materialit gjendet 
i publikuar në përmbledhjen e Konferencës “Financial Sector Development: Policies to 
promote and strengthen local capital markets’” faqe 107.

 http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/bcc/shared/docs/
Proceedings2_2_website.pdf

II Shkalla e ndërmjetësimit përfaqësohet nga raporti kredi/PBB.
III Faktorët e kërkesës dhe të ofertës, sipas modelit të ndjekur, nuk shpjegojnë ecurinë e 

plotë të kredisë. Krahas tyre ndikojnë edhe një sërë faktorësh të tjerë (rreziku specifik i 
vendit, zhvillimi institucional, zhvillimi i sistemit bankar etj.), efekti i të cilëve përmblidhet 
në faktorin specifik të çdo vendi.

Ecuria e mjeteve monetare ka reflektuar kërkesën e moderuar për financim 
nga sektori privat, si dhe natyrën konsoliduese të politikës fiskale.

Oferta monetare është zgjeruar me ritme të moderuara, të ngjashme me ato të 
një viti më parë. Rritja e masës monetare është mbështetur nga rritja e mjeteve 
valutore neto të sistemit bankar, por ajo është kushtëzuar nga rritja e ngadaltë 
e kërkesës së brendshme për fonde. Treguesi i parasë së gjerë, agregati M3, 
përshpejtoi rritjen e tij gjatë vitit, duke kaluar nga një normë mesatare rritjeje 
prej 0.9% në gjashtëmujorin e parë, në një normë rritjeje vjetore prej 3.9% në 
fund të tij. Struktura e parasë është zhvendosur më tej drejt komponentit likuid, 
kryesisht në sajë të rritjes së shpejtë të depozitave pa afat.
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Zgjerimi i depozitave në sistemin bankar vijon të reflektojë rritjen e shpejtë të 
depozitave likuide.

Sistemi bankar ka vijuar të tërheqë depozitat e agjentëve ekonomikë, sidomos 
ato në monedhë të huaj. Stoku i depozitave në fund të muajit dhjetor rezulton 
rreth 4.9% më i lartë në terma vjetorë, duke qenë rreth 73.7% i PBB-së ose 
rreth 1.1 pikë përqindje më i lartë se një vit më parë. Zhvillimet sipas strukturës 
kohore evidentojnë zhvendosje drejt depozitave pa afat dhe, në një masë më 
të ulët, drejt depozitave me afat maturimi mbi dy vjet. Ky vit është karakterizuar 
nga një ecuri e mirë si e depozitave të individëve, ashtu edhe të bizneseve, me 
një rritje mesatare vjetore respektivisht prej 1.9% dhe 7.6%.

2.2 OPERACIONET MONETARE NË TREGUN E PARASË 

Banka e Shqipërisë e zbaton politikën e saj monetare nëpërmjet përdorimit të 
instrumenteve indirekte të tregut. Këto instrumente përfshijnë operacionet në treg të 
hapur, lehtësitë e përhershme dhe rezervën e detyruar. Operacioni kryesor i tregut 
është marrëveshja e riblerjes dhe e anasjelltë e riblerjes me maturim shtatëditor, 
norma e interesit e së cilës përbën dhe normën bazë të interesit. 

OPERACIONET NË TREG TË HAPUR

Operacionet e tregut të hapur janë të klasifikuara në tre nënndarje: operacioni 
kryesore, operacione rregulluese dhe operacione strukturore. Ato përdoren për 
administrimin afatshkurtër të likuiditetit në tregun e parasë, me qëllim kryesor 
përmbushjen e objektivit operacional të Bankës së Shqipërisë - orientimin e 
normave afatshkurtra të interesit të tregut ndërbankar pranë normës bazë të 
interesit të Bankës së Shqipërisë dhe kufizimin e luhatjeve të tyre. 

Gra�k 18. Ecuria e ofertës monetare dhe depozitave në sistemin bankar

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Sikurse në dy vitet e mëparshme, norma e interesit në tregun ndërbankar ditor 
është luhatur shumë pranë normës bazë, me një shmangie prej 0.07 pikësh 
përqindjeje gjatë vitit 2016. Norma mesatare e interesit në tregun ndërbankar 
javor ka qenë rreth 6 pikë përqindjeje nën normën bazë, por me një luhatshmëri 
më të madhe nga viti i kaluar. Për të dytin vit, teprica strukturore e likuiditetit në 
një pjesë të sistemit bankar ka nxitur tregtim të likuiditetit në tregun ndërbankar 
nën normën bazë të Bankës së Shqipërisë. Tregtimet në tregun ndërbankar me 
afat më të gjatë se një javë kanë qenë mjaft të rralla edhe gjatë vitit 2016. 

Gjatë vitit 2016, likuiditeti mesatar i injektuar nga Banka e Shqipërisë 
nëpërmjet operacioneve në tregun e hapur ka qenë rreth 24 miliardë lekë, 
kundrejt 29.50 miliardë lekëve në vitin 2015 dhe 24.50 miliardë lekëve në 
vitin 2014. Nevoja për likuiditet e sistemit bankar ka ardhur në rritje gjatë vitit 
prej nivelit mesatar 10 miliardë lekë në tremujorin e parë të vitit, në nivelin 
mesatar 30 miliardë lekë në tremujorin e fundit. 

Tabelë 3. Struktura e operacioneve injektuese të likuiditetit nga Banka e 
Shqipërisë

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Instrumenti kryesor 55% 58% 74% 55% 60% 64% 55% 80.7%
Injektimet afatgjata 45% 42% 26% 45% 40% 36% 45% 19.3%
Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Gjatë vitit 2016, Banka e Shqipërisë ka kryer operacione strukturore, duke 
blerë dhe shitur bono thesari të Ministrisë së Financave, me qëllim uljen e 
zotërimit në disa emetime 3- dhe 6-mujore, ku përqendrimi ka qenë mbi 60%. 
Sasia totale e bonove të thesarit të zotëruara nga Banka e Shqipërisë nuk ka 
ndryshuar prej fundit të vitit 2015, vit gjatë të cilit portofoli pësoi rënie. 

LEHTËSITË E PËRHERSHME

Lehtësitë e përhershme – depozita njëditore dhe kredia njëditore pranë Bankës 
së Shqipërisë - i shërbejnë bankave të nivelit të dytë për të administruar 
likuiditetin në bazë ditore, si dhe përcaktojnë një korridor në të cilin luhaten 
normat e interesit në tregun ndërbankar. Ky korridor u ngushtua në prill të vitit 
2016 nga 3.50 pikë përqindje në 2.50 pikë përqindje dhe, që nga ulja 
e fundit e normës bazë të Bankës së Shqipërisë në muajin maj, depozita 
njëditore është në nivelin 0.25% dhe kredia njëditore është në nivelin 2.25%. 
Gjatë vitit 2016, instrumenti i depozitës njëditore është përdorur më shpesh 
nga bankat, por në vlera mesatare ditore më të ulëta se një vit më parë (110 
raste me një vlerë mesatare 2.9 miliardë lekë). I njëjti trend vërehet edhe për 
përdorimin e kredisë njëditore, instrument i cili përdoret rrallë nga bankat (25 
raste me një vlerë mesatare 1.7 miliardë lekë, gjatë vitit 2016). 

REZERVA E DETYRUAR

Niveli i rezervës së detyruar aplikohet në masën 10% mbi depozitat deri 
në dy vjet të bankave të nivelit të dytë, në monedhat Lek, Euro dhe Dollar 
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Amerikan. Rezerva e detyruar në lekë është instrument i politikës monetare që 
synon rregullimin e likuiditetit në sistemin bankar dhe stabilizimin e normave të 
interesit. Banka e Shqipërisë i lejon bankat të përdorin deri në 40% të rezervës 
së detyruar në lekë në bazë ditore, me kushtin e mbajtjes së nivelit mesatar 
mujor të rezervës së detyruar jo më të vogël se niveli i përcaktuar për të. 

Ecuria e rezervës së detyruar ka ndjekur ecurinë e bazës së depozitave që 
janë subjekt i këtij instrumenti. Norma e remunerimit të rezervës së detyruar në 
lekë ka pasqyruar ecurinë e normës bazë të interesit të Bankës së Shqipërisë 
(70% e normës bazë). Duke filluar nga muaji shtator 2016, bankat paguajnë 
për rezervën e detyruar në euro një normë interesi të barabartë me normën e 
depozitës së Bankës Qendrore Evropiane. 

Normat e interesit të remunerimit të rezervave të tepërta në lekë dhe dollarë 
amerikanë kanë vijuar të jenë 0% gjatë vitit 2016. Nga ana tjetër, norma e 
interesit të remunerimit të tepricave të gjendjes në euro ka ndryshuar. Ajo u 
përcaktua 0.25 pikë përqindje më e ulët se norma e interesit të depozitës së 
Bankës Qendrore Evropiane. 

2.3. STABILITETI FINANCIAR DHE ECURIA E SISTEMIT 
BANKAR 

Stabiliteti financiar konsiderohet i përmbushur kur sistemi financiar është në gjendje 
të realizojë një shpërndarje eficiente të burimeve, duke vlerësuar dhe kontrolluar 
rreziqet financiare. Roli i Bankës së Shqipërisë për sigurimin dhe ruajtjen e stabilitetit 
financiar përcaktohet në ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”. Ky ligj, krahas objektivit 
themelor për arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, rendit si një ndër objektivat 
kryesorë të Bankës së Shqipërisë nxitjen e funksionimit normal të sistemit bankar 
të bazuar në parimet e tregut, dhe si detyra të lidhura me arritjen e këtij objektivi, 
mbikëqyrjen e veprimtarisë bankare me qëllim sigurimin e stabilitetit të sistemit 
bankar, nxitjen e zhvillimit të sistemeve të pagesave, si edhe nxjerrjen e akteve 
që synojnë të sigurojnë qëndrueshmërinë e sistemit bankar. Gjithashtu, në zbatim 
të detyrimeve që rrjedhin nga ky ligj, Banka e Shqipërisë publikon dy herë në vit 
Raportin e Stabilitetit Financiar dhe Deklaratën përkatëse brenda tij. Ky dokument 
përmban një analizë të gjendjes dhe performancës së sektorit bankar dhe të sistemit 
financiar, identifikon rreziqet që mund të prekin stabilitetin financiar, si edhe masat 
apo nismat që mund të ndërmerren me qëllim zbutjen apo parandalimin e këtyre 
rreziqeve dhe ruajtjen e stabilitetit financiar.

VEPRIMTARIA E BANKËS SË SHQIPËRISË NË DREJTIM TË RUAJTJES SË 
STABILITETIT FINANCIAR

Në ushtrimin e rolit të saj kritik për sigurimin dhe ruajtjen e stabilitetit financiar, 
Banka e Shqipërisë identifikon rreziqet, vlerëson madhësinë dhe mundësinë 
e përhapjes së tyre, analizon shkaqet dhe faktorët përcaktues të tyre, si dhe 
vlerëson veprimet e nevojshme korrigjuese për shmangien ose zbutjen e 
ndikimit të rreziqeve mbi stabilitetin financiar. Në përmbushjen e detyrimeve të 
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saj ligjore në drejtim të stabilitetit financiar, Banka e Shqipërisë komunikon në 
mënyrë të rregullt me autoritetet publike, industrinë financiare dhe publikun, si 
aktorë të rëndësishëm në arritjen e stabilitetit financiar. 

Gjatë vitit 2016, në linjë me objektivat strategjikë të periudhës afatmesme, 
Banka e Shqipërisë ka punuar për pasurimin dhe përmirësimin e treguesve, 
metodologjive, analizave dhe modeleve ekzistuese të lidhura me: 

•	 politikën	 dhe	 instrumentet	 e	 politikës	 makroprudenciale,	 si	 dhe	
përshtatjen nga pikëpamja operacionale të këtyre instrumenteve;

•	 metodat	që	përdoren	për	vlerësimin	e	rrezikut	sistemik	dhe	identifikimin	
e kërkesave rregullative për bankat me rëndësi sistemike;

•	 kapacitetet	modeluese	për	vlerësimin	e	ndikimit	të	rreziqeve	të	natyrave	
të ndryshme në sistemin bankar dhe atë financiar.

Puna për adresimin e objektivave, identifikimin e instrumenteve dhe treguesve 
të lidhur me politikën makroprudenciale është mbështetur mbi rekomandimet 
e Bordit Evropian të Rrezikut Sistemik (ESRB29) dhe standardet e Bordit të 
Stabilitetit Financiar. Këto politika përgjithësisht fokusohen në identifikimin e 
sistemeve të paralajmërimit dhe të instrumenteve të trajtimit për: ruajtjen në 
nivele të qëndrueshme/optimale të kreditimit dhe levës financiare; zbutjen dhe 
parandalimin e mospërputhjeve të theksuara midis maturitetit të aktiveve dhe 
pasiveve në bilancin e institucioneve financiare dhe ruajtjen e likuiditetit në treg; 
kufizimin e përqendrimeve në ekspozimin e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë në 
veprimtarinë financiare ndaj burimeve të rrezikut; kufizimin e ndikimit sistemik të 
faktorëve stimulues negativë dhe forcimin e qëndrueshmërisë së infrastrukturës 
financiare. 

Në drejtim të identifikimit të politikës makroprudenciale, gjatë këtij viti është 
punuar për hartimin e një kuadri të përgjithshëm të kësaj politike, e cila edhe në 
funksion të përmirësimeve të mundshme ligjore, do të përcaktojë parimet dhe 
mënyrën e ushtrimit të saj nga Banka e Shqipërisë. Paralelisht, për zhvillimin 
e instrumenteve të politikës makroprudenciale dhe ndërtimin e treguesve që 
përdoren në zbatim të politikës makroprudenciale, është punuar në drejtim të 
përcaktimit të treguesve sinjalizues të situatave të stresit në sistemin financiar 
dhe të vlerësimit të ciklit financiar, me qëllim zhvillimin e metodologjive që 
tregojnë mënyrën e operacionalizimit të instrumenteve të caktuara. Ndër këto 
instrumente, të cilat mund të përdoren në të ardhmen për të trajtuar rreziqet 
në segmente të caktuara të sistemit financiar, mund të përmenden: zbatimi i 
kufijve sasiorë për treguesit ‘vlerë e kredisë ndaj vlerës së kolateralit’, ‘vlerë e 
kredisë (borxhit) ndaj vlerës së të ardhurave’ – këto kryesisht për rastin e huasë 
hipotekare30 dhe ‘raporti i shërbimit të borxhit’31. 

29 European Systemic Risk Board.
30 Vrojtim tremujor me bankat e nivelit të dytë.
31 Treguesi mbështetet mbi të dhënat e mbledhura nga vrojtimi mbi “Situatën financiare dhe 

huamarrjen e familjeve”.
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Gjatë vitit 2016, është punuar në drejtim të pasurimit të metodave dhe treguesve 
që përdoren nga Banka e Shqipërisë për identifikimin, matjen dhe parandalimin 
e rreziqeve sistemike. Konkretisht, metodologjia ekzistuese e identifikimit të 
bankave me rëndësi sistemike, është përmirësuar duke adoptuar përqasjen 
e Autoritetit Bankar Evropian (EBA) 32 për përcaktimin sasior të kufirit kritik të 
notës së rëndësisë sistemike, mbi të cilën identifikohen këto banka. Gjithashtu, 
mbështetur në metodologjitë e EBA-s, është përgatitur Harta e Rrezikut, e cila 
është pjesë e analizave të brendshme për çështjet e stabilitetit financiar. Në 
vijimësi, është punuar për të konsoliduar, pasuruar dhe integruar në analizat 
periodike rezultatet e vrojtimeve apo vlerësimit të treguesve të ndryshëm, si për 
shembull të vrojtimit “Perceptimi i rrezikut sistemik nga sektori bankar” ose të 
indeksit të “stresit financiar sistemik”. 

Për sa i përket objektivit për të forcuar kapacitetet modeluese në kuadër të vlerësimit 
të rreziqeve për stabilitetin financiar, është punuar në drejtim të përcaktimit të 
ciklit financiar, përmirësimit të metodologjive që lidhen me ushtrimin e provës 
së rezistencës nga lart-poshtë dhe nga poshtë-lart, përdorimin më efektiv të 
modelit financiar që vlerëson ndërlidhjen midis zhvillimeve makroekonomike 
dhe veprimtarisë së sektorit bankar, si edhe mënyrës së përcaktimit të kërkesave 
për kapital për institucionet financiare me rëndësi sistemike. Këto modele 
dhe metodologji, përmirësohen në mënyrë të vazhdueshme, duke reflektuar 
përmirësimet e standardeve ndërkombëtare në këtë drejtim.

Komunikimi i Bankës së Shqipërisë me publikun dhe aktorët e tjerë realizohet 
nëpërmjet publikimit periodik të dokumenteve si Raporti dhe Deklarata e 
Stabilitetit Financiar, materiale të ndryshme studimore që trajtojnë metodologji, 
analiza dhe vlerësime për aspekte ose çështje të veçanta të lidhura me 
veprimtarinë e sektorit bankar dhe sistemit financiar, si edhe publikime të 
tjera të Bankës së Shqipërisë, duke përfshirë njoftimet për shtyp dhe fjalimet e 
administratorëve. Një forum i rëndësishëm për vendimmarrjen, bashkëpunimin 
dhe komunikimin publik të analizave dhe vendimeve përkatëse të lidhura me 
stabilitetin financiar, është Grupi Këshillimor i Stabilitetit Financiar (GKSF). Në 
takimet e GKSF-së gjatë vitit 2016, është analizuar rregullisht gjendja e sektorit 
bankar dhe e sistemit financiar, si edhe janë vlerësuar rreziqet e ndryshme për 
qëndrueshmërinë e sistemit dhe për mbarëvajtjen e veprimtarisë së tij. Njoftimet 
për shtyp të mbledhjeve, janë publikuar në faqet e internetit të institucioneve 
pjesëmarrëse.

Ecuria e sektorit bankar

Sektori bankar vijon të mbetet segmenti kryesor i ndërmjetësimit financiar në 
Shqipëri. Pesha e aktiveve të sektorit ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto arriti 
në 95.8% në fund të vitit 2016, duke u rritur me rreth 4.5 pikë përqindje 
në krahasim me një vit më parë. Ndikimin kryesor në rritjen e aktiveve të 
sistemit e ka dhënë zgjerimi në portofolin e letrave me vlerë (titujve). Kredia dhe 

32 European Banking Authority.
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depozitat u rritën me përkatësisht 2.5% dhe 5.2%. Sektori bankar përbëhet nga 
16 banka, ku katër bankat më të mëdha mbajnë rreth 70% të depozitave dhe 
administrojnë rreth 65% të kredisë së dhënë nga sektori. Veprimtaria e sektorit 
bankar gjatë vitit 2016 ka qenë e qëndrueshme dhe mbështetëse për ruajtjen 
e stabilitetit financiar. Treguesit kryesorë financiarë të veprimtarisë së sektorit 
bankar si: treguesi i kapitalizimit, likuiditetit dhe përfitueshmërisë tregojnë se 
sektori bankar ka aftësi për të përballuar goditjet e brendshme dhe të jashtme. 
Këto vlerësime mbështeten nga rezultatet e ushtrimeve të provës së rezistencës 
për aftësinë paguese dhe për rrezikun e likuiditetit, që Banka e Shqipërisë 
kryen në mënyrë periodike disa herë në vit. 

Rezultati financiar dhe treguesit e përfitueshmërisë

Treguesit mesatarë të rentabilitetit janë ulur gjatë vitit 2016. Rezultati financiar 
neto i sektorit bankar ishte pozitiv për rreth 9.3 miliardë lekë, kundrejt fitimit prej 
15.7 miliardë lekësh i regjistruar në vitin 2015. Ecuria e treguesve mesatarë 
të rentabilitetit të sektorit bankar konfirmojnë që RoA ra në 0.7% (nga 1.2% 
një vit më parë), ndërsa RoE ra në 7.2% (nga 13.2% një vit më parë). Faktori 
kryesor që ka ndikuar në tkurrjen e fitimit të sistemit bankar ishte rritja me rreth 
6 miliardë lekë e shpenzimeve për fonde rezervë (provigjione) ndaj rrezikut të 
kreditit. Nga ana tjetër, pavarësisht riçmimit (në ulje) të normave të interesit të 
depozitave dhe rënies së peshës së depozitave me afat (më të kushtueshme), 
të ardhurat neto nga interesat kanë ulur kontributin e tyre në rezultatin financiar. 
Marzhi neto nga interesat zbriti në nivelin 4.2%, nga 4.4% një vit më parë. 

Kapitalizimi i veprimtarisë

Gjatë vitit 2016, aktivet me rrezik shënuan rritje relative më të madhe në 
krahasim me kapitalin rregullator. Për pasojë, norma e mjaftueshmërisë së 
kapitalit ra me rreth 0.3 pikë përqindje në krahasim me një vit më parë, 
duke shënuar nivelin 15.7%. Megjithatë, norma e mjaftueshmërisë së kapitalit 
mbetet dukshëm më e lartë se minimumi i kërkuar nga kuadri rregullator, prej 
12%. Kapitalizimi i mirë mbetet një karakteristikë e sektorit bankar dhe ruajtja 
e tij është mbështetur nga ruajtja e vlerave pozitive të rezultatit financiar neto. 
Struktura e kapitalit rregullator paraqitet e favorshme në drejtim të kapacitetit 
për të mbuluar humbjet e mundshme, pasi ai vijon të mbizotërohet nga kapitali 
bazë, në masën 87.9%.

VLERËSIMI I RREZIQEVE DHE VEPRIMET PËR ADMINISTRIMIN E TYRE

Rreziku i kreditit

Gjatë vitit 2016, Banka e Shqipërisë vijoi monitorimin nga afër të procesit 
të largimit të kredive të humbura nga bilancet e bankave, si pjesë e zbatimit 
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të detyrimeve rregullatore33. Gjatë gjithë periudhës, Banka e Shqipërisë ka 
mbledhur informacion mbi ecurinë e proceseve të ekzekutimit të detyrimit, si 
pjesë e përpjekjeve të sektorit bankar për të mbledhur kredinë me probleme. 
Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka vijuar me zbatimin dhe ndjekjen e masave 
me natyrë kundërciklike të ndërmarra që në maj të vitit 2013, të cilat përmbajnë 
stimuj për kanalizimin e likuiditetit të tepërt të sektorit bankar drejt kreditimit në 
ekonomi dhe mbështesin ristrukturimin e hershëm të huave. Ndikimi i këtyre 
masave gjatë gjithë periudhës së zbatimit të tyre, vlerësohet pozitiv. Në dhjetor 
2016, kreditë me probleme zinin 18.3% të portofolit të kredisë, duke ruajtur 
një raport pothuajse të njëjtë me një vit më parë. Rritja e këtij raporti në nëntë 
muajt e parë të vitit, u kompensua pozitivisht në tremujorin e fundit të vitit, ku 
ulja e kredive me probleme solli rënien e raportit. Në të njëjtën kohë, raporti i 
mbulimit të kredive me probleme me provigjione, shënoi vlerën 70.5%, duke 
u ngushtuar lehtësisht me 0.3 pikë përqindje ndaj nivelit të fundit të vitit 2015. 

Gjatë vitit 2016, bankat kanë qenë më pak aktive ndaj procesit të fshirjes 
së kredive “të humbura” nga bilancet e tyre, duke larguar nga bilancet një 
portofol prej 14.6 miliardë lekësh. Viti 2016 shënoi progres të dukshëm në 
drejtim të zbatimit të Planit të Veprimit për uljen e huave me probleme. Krahas 
ndryshimeve në disa akte rregullative të Bankës së Shqipërisë, fundi i vitit 
solli edhe miratimin në Kuvend të disa përmirësimeve ligjore të rëndësishme, 
ku veçojmë ligjin “Për falimentimin” dhe ndryshimet në ligjin “Për zyrat e 
përmbarimit”. Banka e Shqipërisë vlerëson që këto përmirësime ligjore, do 
t’u japin bankave dhe aktorëve të tjerë që përfshihen në procesin e zgjidhjes 
së huamarrjes problematike, instrumente të rëndësishme për të përmirësuar 
efektivitetin e procesit dhe përshpejtuar uljen e huave me probleme në sektorin 
bankar.

Rreziku i tregut

Banka e Shqipërisë monitoron me kujdes edhe zhvillimet në rrezikun e tregut 
dhe ndikimin e drejtpërdrejtë ose të tërthortë, të lëvizjeve të mundshme në 
kursin e këmbimit dhe në normën e interesit mbi veprimtarinë e sektorit bankar. 
Për shkak të mospërputhjeve midis aktiveve dhe detyrimeve të ndjeshme ndaj 
lëvizjeve në normat e interesit, sektori është i ekspozuar ndaj një rritjeje të shpejtë 
të normës së interesit. Ndonëse probabiliteti i rritjes së shpejtë të normave të 
interesit është aktualisht i ulët, Banka e Shqipërisë iu ka rekomanduar bankave 
të përfshijnë vlerësimin e këtij rreziku në analizat e tyre, dhe të veprojnë për 
minimizimin e tij në rast se ai vlerësohet i rëndësishëm. Niveli i pozicioneve të 
hapura neto valutore, paraqitet në rënie krahasuar me një vit më parë, duke 
sugjeruar ekspozim të kufizuar ndaj rrezikut (luhatjeve) të kursit të këmbimit. Në 
dhjetor 2016, në nivel sektori, pozicioni i hapur valutor “në blerje” shënonte 
7.0% të kapitalit rregullator (nga 7.7% në dhjetor të vitit 2015). 

33 Duke filluar nga janari 2015, bankat janë të detyruara nga kërkesat rregullative të ndërmarrin 
procesin e pastrimit të bilanceve – nxjerrjen jashtë bilanceve të kredive që gjenden në 
kategorinë “e humbur” për më shumë se 3 vjet.
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Ndikimi i tërthortë i lëvizjeve të mundshme në kursin e këmbimit mbi treguesit e 
veprimtarisë bankare është i rëndësishëm. Në rast të lëvizjes së pafavorshme 
të kursit të këmbimit, kanali më i mundshëm i ndikimit është cilësia e kredisë në 
valutë, në rastet kur të ardhurat e huamarrësit janë në monedhën Lek. Megjithëse 
portofoli i kësaj kredie ka ardhur në rënie gjatë periudhës, lëvizjet në kursin 
e këmbimit mund të ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme aftësinë paguese 
të kredimarrësve. Kredia e pambrojtur në valutë përbën 26.6% të tepricës së 
kredisë, duke qenë rreth 1 pikë përqindjeje më e ulët në krahasim me fundin e 
vitit 2015. Prirja e viteve të fundit për zgjerimin e kreditimit kryesisht në lekë, ka 
ndikuar në rënien e ekspozimit të mësipërm, ndaj duhet mbështetur më shumë 
nga industria bankare dhe agjentët ekonomikë. 

Rreziku i likuiditetit

Gjendja e likuiditetit për sistemin bankar është në nivele të kënaqshme dhe 
Banka e Shqipërisë vlerëson se ekspozimi i sistemit bankar ndaj rrezikut të 
likuiditetit është i ulët. Ushtrimi i provës së rezistencës për rrezikun e likuiditetit 
tregon se sektori bankar në Shqipëri zotëron kapital rregullator dhe rezerva 
likuiditeti të mjaftueshme për të përballuar goditje të forta të shkaktuara nga 
zhvillimet e pafavorshme ekonomike ose financiare, brenda ose jashtë vendit. 
Në dhjetor 2016, treguesit e likuiditetit, të shprehur në raportet “aktive likuide/
totali i aktiveve” dhe “aktive likuide/detyrime afatshkurtra” rezultuan përkatësisht 
31.3% dhe 40.6%. Të gjitha bankat kanë ruajtur raporte likuiditeti ndjeshëm 
mbi nivelet minimale të kërkuara nga kuadri rregullator në fuqi. Raporti i 
vlerës së kredive ndaj asaj të depozitave ishte rreth 52%. Depozitat mbeten 
burimi kryesor i financimit të veprimtarisë së sektorit bankar. Depozitat kanë 
përgjithësisht një përqendrim të ulët, i cili gjithashtu ka ardhur duke rënë që 
nga fundi i vitit 2014. Gjatë vitit, angazhimet e marra nga bankat mëma, në 
formën e linjave të financimit janë zgjeruar. Në dhjetor 2016, linjat e kredisë 
përbënin 0.9% të totalit të aktiveve të sektorit, në krahasim me 0.42% në 
dhjetor 2014. Pjesa e përdorur e linjës së kredisë zë vetëm 30% të totalit të saj.

Monitorimi i rrezikut sistemik

Ndërtimi i treguesve të përshtatshëm për identifikimin e rrezikut sistemik në 
sistemin financiar përbën një sfidë të rëndësishme dhe të vazhdueshme 
për rregullatorët. Banka e Shqipërisë, në kuadër të zhvillimit të politikave 
makroprudenciale, monitoron zhvillimet në rrezikun sistemik përmes disa 
treguesve dhe metodologjive, të cilët vlerësojnë aspekte të ndryshme të tij. Për 
vitin 2016, akumulimi i rrezikut sistemik shënon rritje ndaj një viti më parë, duke 
reflektuar zhvillimet në çmimet e pasurive të paluajtshme dhe borxhit të jashtëm 
në valutë. Në të kundërt, materializimi i rrezikut sistemik ka shënuar rënie për 
shkak të përmirësimit të cilësisë së kredisë për bizneset dhe individët, uljes së 
normës së papunësisë dhe uljes së ekspozimit të bankave ndaj rrezikut të kursit 
të këmbimit. 
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2.4 MBIKËQYRJA BANKARE 

Funksioni mbikëqyrës në Bankën e Shqipërisë mbështetet në tre shtylla bazë: 
licencimi, rregullimi dhe mbikëqyrja. Kjo e fundit realizohet nëpërmjet kryerjes 
së analizave nga jashtë dhe ekzaminimeve në vend. Mbikëqyrja dhe rregullimi i 
vazhdueshëm i veprimtarive financiare në vend, kryesisht asaj bankare, mbetet në 
fokusin e këtij funksioni dhe përbën veprimtarinë kryesore të tij34.

Vëmendja e Bankës së Shqipërisë në funksionin mbikëqyrës ka qenë përmbushja 
e objektivave për monitorimin në vijueshmëri, nëpërmjet inspektimeve në vend 
dhe analizave nga jashtë, të nivelit të rrezikut të bankave dhe mbarëvajtjes 
së administrimit të tyre. Kujdes i veçantë i jepet monitorimit të rreziqeve ndaj 
të cilave institucionet financiare janë më shumë të ekspozuara, si edhe ndaj 
institucioneve financiare të cilat përbëjnë një rëndësi të veçantë për funksionimin 
e mirë të sistemit financiar në Shqipëri. Vëmendje të shtuar mbikëqyrëse ka 
pasur jo vetëm për institucionet financiare me një rëndësi të veçantë, por edhe 
për institucione të tjera financiare me probleme, që përbëjnë potencial për 
materializimin e rreziqeve, rrjedhimisht edhe humbjeve. Veprimet e Bankës së 
Shqipërisë kanë pasur për qëllim parandalimin e ngjarjeve negative nëpërmjet 
një qasjeje që synon identifikimin e hershëm të tyre dhe vlerësimin e rreziqeve 
dhe impaktit të tyre me orientim nga e ardhmja. Puna për përmbushjen e këtyre 
funksioneve është kryer paralelisht me zhvillimin e kapaciteteve të brendshme, 
rishikimin dhe përmirësimin e strukturës mbikëqyrëse, roleve dhe përgjegjësive, 
si edhe bashkëpunimin dhe koordinimin me autoritete të tjera rregullatore, 
brenda dhe jashtë vendit. 

Përveç veprimtarisë së zakonshme për mbikëqyrjen e subjekteve të licencuara, 
burimet janë përqendruar në zbatim të objektivave të strategjisë afatmesme të 
Bankës së Shqipërisë. Në këtë kontekst, veprime janë ndërmarrë në drejtim të:

Konsolidimit të objektivit të mbikëqyrjes së bazuar në rrezik 

Në këtë drejtim u prodhua dokumenti i Procesit të Vlerësimit të Brendshëm të 
Mjaftueshmërisë së Kapitalit (ICAAP). Ky dokument është hartuar në zbatim 
të shtyllës së dytë BAZEL II dhe përcakton kriteret për vlerësimin e brendshëm 
nga bankat të nevojave për kapital bazuar në nivelet e rrezikut të perceptuara 
prej tyre. Ai është në proces diskutimi me bankat dhe pritet të miratohet gjatë 
vitit 2017. Nën të njëjtin objektiv, u rishikuan edhe Planet e Rimëkëmbjes e 
të Zgjidhjes të bankave sistemike, duke rivlerësuar proceset e brendshme të 
ngritura për parandalimin e ngjarjeve negative, si dhe gatishmërinë e reagimit.

Gjithashtu, u rishikua struktura organizative mbikëqyrëse, duke mundësuar 
rigrupimin e saj në funksion të proceseve të punës. Kështu, u krijua mundësia 
për harmonizimin e analizave nga jashtë me kontrollin në vend të bankave, u 

34 Banka e Shqipërisë publikon informacion të detajuar mbi zhvillimet në sistemin bankar dhe 
procesin e mbikëqyrjes bankare në Raportet Vjetore të Mbikëqyrjes. 
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rishikua rrjedha e proceseve të punës, u sigurua një qasje e njëjtë për subjektet 
me veprimtari të ngjashme, u krijuan procese të reja pune. Këto zhvillime 
diktuan edhe nevojën për rritjen e kapaciteteve të strukturës mbikëqyrëse në 
drejtim të burimeve njerëzore. 

Përafrimit të praktikave mbikëqyrëse me standardet evropiane

Banka e Shqipërisë, në kuadër të objektivave të saj për përafrimin e praktikave 
mbikëqyrëse me praktikat e aplikueshme në vendet e Bashkimit Evropian, si 
dhe hartimin e metodologjive të cilat reflektojnë zhvillimet më të fundit në këtë 
drejtim, ka bashkëpunuar me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për 
mundësimin e një projekti që do të rishikojë çështje të drejtimit dhe administrimit 
të rrezikut për bankat. Qëllimi është që të rishikohen strukturat e qeverisjes, 
Këshillit Drejtues dhe komiteteve të ngritura, përbërjes së tyre, përgjegjësive 
dhe rolit që duhet të luajnë për të promovuar një ambient kontrolli eficient dhe 
transparent; qeverisja me fokus administrimin e rreziqeve, veçanërisht atë të 
kredisë; vlerësimi dhe rregullimi i politikave të remunerimit; vlerësimi dhe rregullimi 
i funksioneve të përputhshmërisë dhe të kontrollit të brendshëm. Për të analizuar 
mjaftueshmërinë dhe nevojat potenciale për rishikim dhe rivlerësim të elementeve të  
mësipërme, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim do të fokusohet në 
vlerësimin e masës së implementimit të tyre në kuadrin ligjor, rregullator, si edhe 
dokumenteve të brendshme që mbështesin këtë proces. Projekti ka filluar në 
vitin 2016 dhe pritet të përfundojë gjatë vitit 2017.

Rikonceptimi dhe zhvillimi i metodologjisë dhe i politikës së 
Sistemit të Paralajmërimit të Hershëm 

Ky sistem konsiston në analizën periodike të disa treguesve kyç të vlerësimit të 
ecurisë financiare të bankave dhe paralajmëron në një periudhë të hershme 
zhvillime që kërkojnë vëmendje të shtuar mbikëqyrëse. Kjo metodologji shërben 
si një mbështetje mjaft e mirë e analizave nga jashtë, duke e orientuar vëmendjen 
drejt rreziqeve ndaj të cilave duhet kushtuar vëmendje. Në këtë drejtim, është 
synuar rritja e cilësisë së kontrollit të rreziqeve, nëpërmjet specializimit të stafit, 
shtrirjes së treguesve dhe kombinimit të analizave nga jashtë me inspektimet 
në vend. 

ADRESIMI I KREDIVE ME PROBLEME

Gjatë vitit 2016 u krye rishikimi i përforcuar horizontal i ecurisë së kredive me 
probleme dhe përpjekjeve të ndërmarra nga bankat për adresimin e fenomenit. 
Banka e Shqipërisë ka komunikuar me bankat e sistemit, duke trajtuar çështjen 
e cilësisë së portofolit si në drejtim të trajtimit të kredimarrësve me probleme, 
ashtu edhe të fshirjes së kredive të kategorizuara të humbura sipas detyrimit 
rregullativ të përcaktuar. Njëkohësisht, ajo ka kërkuar hartimin dhe paraqitjen 
e Planeve të Rimëkëmbjes e të Zgjidhjes për kredimarrësit e mëdhenj të çdo 
banke, siç përcaktohet edhe në kuadrin rregullativ përkatës për administrimin 
e rreziqeve të mëdha. Në fund të vitit 2016, bankave u është kërkuar edhe 
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formalizimi i strategjive për reduktimin e kredive me probleme, mënyra e 
implementimit të tyre, parashikimi për ndikimin në buxhet të shoqëruar me 
kërkesa për monitorim periodik të tyre. Ndjekja e ecurisë së këtyre kërkesave 
do të vijojë me një frekuencë të shtuar edhe gjatë vitit 2017.

Thellimi i zbatimit të planit kombëtar të masave për adresimin e kredive me 
probleme mori po ashtu një vëmendje të veçantë. Dy nga çështjet më të 
rëndësishme të këtij plani, të cilat përbëjnë angazhim të drejtpërdrejtë të Bankës 
së Shqipërisë, janë zgjidhja e 35 kredimarrësve të mëdhenj, si dhe ristrukturimi 
jashtëgjyqësor i borxhit. Në bashkëpunim me Bankën Botërore, duke ndjekur 
edhe eksperiencat ndërkombëtare për trajtimin e këtyre problemeve, së shpejti 
pritet të finalizohen dy produkte të rëndësishme: udhëzimi për ristrukturimin e 
kredive, i cili do të rishikojë tërësisht udhëzuesit aktualë sipas parimeve më të 
mira ndërkombëtare; dhe, krijimi i një kuadri formal për bashkëpunim midis 
bankave për adresimin e problematikave të kredimarrësve të përbashkët. 

Po në kuadër të zbatimit të planit kombëtar, në vitin 2016, janë ndërmarrë 
disa ndryshime për qartësimin e konceptit të fshirjes së kredive nga bilanci, 
rishikimin e trajtimit mbikëqyrës të pronave të patundshme të marra në pronësi 
si pasojë e proceseve gjyqësore për ekzekutimin e kolateraleve të kredive me 
probleme, rishikimin e kuadrit rregullativ për lehtësimin e shitjes së kredive me 
probleme, si dhe u bënë disa përmirësime të nevojshme në regjistrin e kredive.

RRITJA E KAPACITETEVE MBIKËQYRËSE

Me mbështetjen e programit TAIEX të Bashkimit Evropian, në vitin 2016 ka 
filluar projekti i bashkëpunimit me Bankën e Italisë, i cili synon të ofrojë asistencë 
teknike për funksionin mbikëqyrës në disa dimensione, të tilla si: 

•	 Fillimi	 i	punës	për	zbatimin	e	 kërkesave	mbikëqyrëse	 sipas	Bazel	 III,	
duke rishikuar kuadrin rregullativ për rrezikun e likuiditetit. 

•	 Rishikimi	i	rregullores	”Për	raportin	e	mjaftueshmërisë	së	kapitalit”	dhe	
identifikimi i nevojave për pasurimin e saj me qëllim përafrimin e 
mëtejshëm me kërkesat e Bazel II & III, si dhe hartimin e një plan veprimi 
për adresimin e tyre. 

•	 Rritja	 e	 kapaciteteve	 të	 brendshme	mbikëqyrëse,	 për	 të	 siguruar	 një	
vlerësim më të mirë të kritereve të përdorura nga bankat për kredidhënien, 
duke përcaktuar kriteret për vlerësimin e analizës financiare që bëjnë 
bankat për kredimarrësit e tyre, si dhe duke vlerësuar mundësinë e 
përcaktimit të limiteve të treguesve financiarë kryesorë për sektorë të 
ndryshëm të ekonomisë. 

•	 Rishikimi	i	Sistemit	të	Paralajmërimit	të	Hershëm	në	funksion	të	përmirësimit	
të analizës nga jashtë.

•	 Rishikimi	i	bazës	rregullative	në	fuqi	për	institucionet	e	parasë	elektronike.
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RISHIKIMI I KUADRIT LIGJOR DHE RREGULLATOR 

Hartimi dhe rishikimi i kuadrit rregullator mbikëqyrës, synoi plotësimin dhe 
përmirësimin në vazhdimësi të tij nga autoriteti mbikëqyrës, me qëllim sigurimin 
e përputhshmërisë me kërkesat e ligjit për bankat dhe përafrimin me direktivat 
dhe rregulloret e Bashkimit Evropian (BE), standardet e Komitetit të Bazelit 
për një mbikëqyrje bankare efektive, praktikat më të mira në këtë fushë, duke 
konsideruar edhe zhvillimet dhe problematikat e sistemit bankar. Më poshtë 
përmendim disa nga ndryshimet kryesore rregullative. 

•	 Në	përgjigje	të	problemeve	të	konstatuara,	u	rishikua	rregullorja	“Për	
kërkesat minimale të sigurisë në ambientet ku kryhen veprimtaritë 
bankare dhe financiare dhe për transportin e vlerave monetare”, 
duke ripërcaktuar kërkesat minimale për sigurinë në ambientet në të 
cilat ushtrohen veprimtaritë bankare dhe/ose financiare, si dhe për 
transportin e vlerave monetare. Kjo rregullore mori në konsideratë edhe 
problematikat e ndryshme të hasura nga inspektimet e kryera në degë 
dhe agjenci të bankave, në subjektet financiare jobanka, si dhe në zyrat 
e këmbimit valutor. Gjatë vitit, kjo rregullore u rishikua duke përfshirë në 
kriteret e sigurisë fizike edhe veprimtarinë e shoqërive të kursim-kreditit, 
pas ndryshimeve ligjore e rregullatore të përmendura më sipër. 

•	 Banka	e	Shqipërisë	udhëhoqi	procesin	për	rishikimin	tërësor	të	kuadrit	
ligjor e rregullativ për funksionimin dhe mbikëqyrjen e shoqërive të kursim-
kreditit. Në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe me palët e interesit 
u hartua ligji për funksionimin e shoqërive të kursim-kreditit, ligj i cili u 
miratua nga Kuvendi i Shqipërisë në maj 2016. Në funksion të zbatimit 
të ligjit, u rishikua i tërë kuadri rregullator për mbikëqyrjen e shoqërive 
të kursim-kreditit, që konsiston në rregulloren për procesin e licencimit, 
rregulloren për kriteret e administrimit të rrezikut në veprimtarinë e këtyre 
subjekteve, si dhe sistemin për raportimin e informacionit periodik mbi 
veprimtarinë e tyre financiare. Këto ndryshime sollën edhe ndryshime 
të thella strukturore në numrin dhe madhësinë, si dhe ristrukturimin e 
veprimtarisë së këtyre subjekteve. 

•	 Rregullorja	“Për	licencimin	dhe	ushtrimin	e	veprimtarisë	së	bankave	dhe	
degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë” u rishikua 
pjesërisht, me qëllim sigurimin e përputhshmërisë dhe konsistencën me 
konceptet e përdorura në dokumentin e “Politikës së Mbikëqyrjes”. 

•	 Rregullorja	 “Për	 licencimin	dhe	ushtrimin	e	 veprimtarisë	nga	 subjektet	
financiare jobanka” dhe rregullorja “Për licencimin, organizimin, 
veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor” u rishikuan 
në mënyrë të njëkohshme dhe të ndërvarur. Ndryshimet synuan sigurimin 
e një qasjeje mbikëqyrëse më efektive ndaj subjekteve financiare 
jobanka dhe institucioneve të parasë elektronike, nëpërmjet rritjes së 
përgjegjësisë së vetë subjekteve lidhur me agjentët e tyre, në përputhje 
edhe me kërkesat e direktivave të BE-së në fushën e pagesave. Po kështu, 
në kuadër të zbatimit të planit të masave për reduktimin e kredive me 
probleme, u parashikuan disa kërkesa lehtësuese për nivelin e kapitalit 
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të subjekteve që blejnë kreditë me probleme (shoqëritë e administrimit 
të kredive me probleme).

•	 Rregullorja	“Për	raportin	e	mjaftueshmërisë	së	kapitalit”	dhe	rregullorja	
“Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave 
të huaja” pësuan ndryshime njëkohësisht, duke marrë shkas nga 
angazhimet e Bankës së Shqipërisë në planin e masave për reduktimin 
e kredive me probleme. 

•	 Rregullorja	 “Për	 licencimin	dhe	ushtrimin	e	 veprimtarisë	nga	 subjektet	
financiare jobanka” dhe rregullorja “Për Instrumentet e Pagesave 
Elektronike”, u rishikuan njëkohësisht, bazuar kryesisht në dispozitat 
e direktivave të BE-së për veprimtarinë e institucioneve të parasë 
elektronike, si dhe duke marrë në konsideratë zhvillimin e këtyre 
subjekteve në tregun shqiptar. 

•	 U	 finalizua	 projekt-ligji	 “Për	 rimëkëmbjen	 dhe	 ndërhyrjen	 e	
jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë”, dhe u miratua 
nga Kuvendi i Shqipërisë në dhjetor 2016. Ai u hartua në frymën e 
direktivës së BE-së për këtë qëllim dhe synon të vendosë në dispozicion 
të Bankës së Shqipërisë (Autoritetit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme) 
një tërësi instrumentesh ligjore për të ndërhyrë në një fazë që të jetë 
mjaftueshëm e hershme dhe e shpejtë në rastin e një banke në pozita 
jo të favorshme.

HAPËSIRË INFORMUESE 5: LIGJI PËR RIMËKËMBJEN DHE NDËRHYRJEN E 
JASHTËZAKONSHME NË BANKA 

Ligji “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në 
Republikën e Shqipërisë” ka si objektiv kryesor krijimin e një baze të qartë ligjore 
për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në rastet kur 
këto të fundit përballen me kriza financiare, dhe synon të përafrojë pjesërisht 
legjislacionin shqiptar me Direktivën 2014/59/BE të Parlamentit Evropian dhe 
të Këshillit të datës 15 maj 2014 (Banking Recovery and Resolution Directive). 

Dispozitat e këtij ligji vendosin në dispozicion të Bankës së Shqipërisë, si 
Autoritet i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, një tërësi instrumentesh ligjore për të 
ndërhyrë në një fazë që të jetë mjaftueshëm e hershme dhe e shpejtë në rastin e 
një banke në pozita jo të shëndosha, në mënyrë që të sigurohet vazhdimësia e 
funksioneve financiare dhe ekonomike me rëndësi kritike të bankës, gjithmonë 
duke minimizuar efektin tek ekonomia dhe sistemi financiar. 

Subjekte të ligjit janë bankat e licencuara nga Banka e Shqipërisë dhe që 
ushtrojnë veprimtarinë në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

Ligji parashikon katër instrumente kryesore për ndërhyrjen e jashtëzakonshme në 
banka, respektivisht bankën urë, shitjen e aktivitetit tregtar, ndarjen e aktiveve 
dhe rikapitalizimin nga brenda. Ndërsa instrumenti i bankës urë është tashmë 
i njohur në legjislacionin bankar, instrumentet e tjera prezantohen për herë të 
parë në një legjislacion të posaçëm për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen në bankat 
me probleme. 
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Zbatimi i instrumenteve të parashikuara në ligj merr në konsideratë parimin 
e proporcionalitetit bazuar në natyrën e aktivitetit, strukturën aksionere, 
formën ligjore, profilin e rrezikut, madhësinë dhe statusin ligjor, ndërlidhjen 
me institucionet e tjera dhe me sistemin financiar në Shqipëri, qëllimin dhe 
kompleksitetin e veprimtarisë së bankave, pjesëmarrjen e tyre në skema mbrojtëse 
ose ndonjë sistem tjetër të përbashkët. 

Në funksion të zbatimit të instrumenteve të parashikuara nga ligji, përcaktohen 
dispozita të veçanta lidhur me krijimin, financimin, përdorimin dhe administrimin 
e fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme. Ky fond financohet kryesisht nga 
kontributet vjetore dhe kontributet e jashtëzakonshme të paguara nga bankat, 
si dhe administrohet nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Niveli i synuar i 
Fondit, parashikohet të plotësohet brenda një periudhe tranzitore 10-vjeçare 
nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

EKZAMINIMET NË VEND

Në modelin e ndjekur të mbikëqyrjes së bazuar në rrezik, rëndësia e analizave 
nga jashtë ka ardhur në rritje. Megjithatë, roli i ekzaminimit në vend mbetet 
parësor në drejtim të vlerësimit në vend të cilësisë së politikave të brendshme 
dhe zbatimit të tyre, ngritjes së proceseve të përshtatshme për administrimin e 
rrezikut, zbatimit të kuadrit rregullativ mbikëqyrës, të standardeve më të mira 
ndërkombëtare, si dhe verifikimit të saktësisë së informacionit të raportuar. 
Gjatë vitit 2016 janë zhvilluar 10 ekzaminime të plota dhe të pjesshme të 
subjekteve banka dhe jobanka, 14 ekzaminime të shoqërive të kursim-kreditit 
dhe 5 ekzaminime të zyrave të këmbimit valutor. Ndër këto, 13 inspektime 
janë realizuar në bashkëpunim me Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, 3 
inspektime janë realizuar në bashkëpunim me Drejtorinë e Parandalimit të 
Pastrimit të Parave dhe 1 inspektim në bashkëpunim me Autoritetin e Mbikëqyrjes 
Financiare.

Objektivi kryesor i ekzaminimeve mbetet përcaktimi i një profili rreziku sa më të 
plotë për subjektet e licencuara. Nga ekzaminimet e bankave janë evidentuar 
fusha të veprimtarisë për të cilat janë identifikuar nevoja për përmirësime dhe 
janë lënë rekomandimet përkatëse, si më poshtë: 

•	 Qeverisja	dhe	roli	mbikëqyrës	i	organeve	drejtuese.	Është	shtuar	kërkesa	
e llogarisë për organet drejtuese, duke përcaktuar përgjegjësinë e tyre 
direkte për adresimin e problematikave të evidentuara në administrimin e 
bankës për të siguruar në çdo kohë respektimin e kërkesave rregullatore, 
ruajtjen e një ritmi të qëndrueshëm të aktivitetit, si dhe për t’i paraprirë 
situatave të paparashikuara. 

•	 Planifikimi	 strategjik	 dhe	 vendosja	 e	 objektivave.	 Është	 identifikuar	
nevoja dhe rekomanduar përcaktimi i qartë i objektivave të biznesit, 
i shoqëruar me planifikimin dhe sigurimin e burimeve të nevojshme 
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(njerëzore, financiare, teknologjike etj.) për realizimin e tyre. 
•	 Efektiviteti	i	sistemeve	të	kontrollit.	Është	evidentuar	nevoja	për	një	ndarje	

më të përshtatshme të përgjegjësive, delegimit, sigurimit të pavarësisë, 
rritjes së profesionalizmit në funksion të rritjes së performancës së 
sistemeve të kontrollit në banka. 

•	 Mjaftueshmëria	e	kapitalit.	Është	bërë	verifikimi	i	saktësisë	së	llogaritjeve	
të treguesit, duke identifikuar mangësitë e zbatimit rregullativ dhe ndikimin 
material në tregues, si dhe përgjegjësitë e strukturave përkatëse. 

•	 Vlerësimi	 i	 rrezikut	 të	 kredisë	dhe	krijimi	 i	 rezervave	 të	përshtatshme.	
Janë evidentuar nevoja për rishikim të klasifikimeve të kredive dhe 
krijimit të fondeve rezervë përkatëse për t’iu përshtatur nivelit të rrezikut 
të	 identifikuar.	 Është	 rekomanduar	 rishikimi	 i	politikave	për	 një	qasje	
më të kujdesshme ndaj rrezikut të kredisë, sigurimit të garancive të 
përshtatshme, identifikimit të hershëm të shenjave të përkeqësimit për 
t’iu përshtatur në mënyrë të vazhdueshme kushteve të mjedisit ekonomik. 

•	 Rikuperimi	i	kredive	me	probleme	dhe	trajtimi	i	pronave	të	fituara	nga	
proceset gjyqësore kanë marrë vëmendje mbikëqyrëse për shkak të 
peshës në rritje në vitet e fundit, megjithëse në masë modeste përkundrejt 
veprimtarisë kryesore të bankave. Në bazë të konkluzioneve të kontrollit 
është rekomanduar maksimizimi i përpjekjeve për rritjen e të ardhurave 
nga rikuperimi me qëllim rritjen e fondeve në dispozicion, duke 
përmbushur qëllimin primar të veprimtarisë bankare, ndërmjetësimin 
financiar. 

•	 Transparenca	 me	 klientët.	 Janë	 gjetur	 hapësira	 për	 t’u	 përmirësuar	
në cilësinë e informacionit dhënë klientëve, në kushtet e zgjerimit të 
produkteve dhe shërbimeve, përparimin e teknologjisë dhe ndërthurjen 
e aktiviteteve financiare me njëra – tjetrën.

Në ekzaminimet e kryera gjatë vitit 2016 është zgjeruar fokusi i kontrolleve për 
çështje të sigurisë dhe mbrojtjes fizike të bankave. Paralelisht me ndryshimet 
rregullative dhe ekzaminimet në vend, Banka e Shqipërisë ka bashkëpunuar për 
adresimin e çështjeve të sigurisë së administrimit të fondeve edhe me Shoqatën 
Shqiptare të Bankave dhe aktorë të tjerë të interesuar.

Në ekzaminimin e subjekteve të tjera financiare të licencuara janë evidentuar 
kryesisht fushat e mëposhtme, që duhet të gjejnë adresim të mëtejshëm:

•	 Respektimi	i	treguesve	rregullatorë,	kryesisht	i	nivelit	të	kapitalizimit.	
•	 Plotësimi	i	organeve	të	administrimit.
•	 Raportimi	i	rregullt	i	informacionit	financiar	në	Bankën	e	Shqipërisë.
•	 Përmirësimi	i	proceseve	identifikuese	dhe	analizuese	për	parandalimin	

e pastrimit të parave dhe financimit ndaj terrorizmit.

Në përfundim të ekzaminimeve të kryera janë lënë rekomandime për 
përmirësimet e nevojshme dhe është ndjekur me rigorozitet zbatimi i tyre. 
Gjithashtu, janë marrë masa mbikëqyrëse ndaj disa subjekteve, për të cilat u 
evidentuan shkelje të përsëritura të kërkesave rregullatore. 
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BASHKËPUNIMI ME AUTORITETE TË HUAJA 

Me krijimin e një mekanizmi të vetëm mbikëqyrjeje (SSM–Single Supervisory 
Mechanism), pranë Bankës Qendrore Evropiane në nëntor 2014, si dhe duke 
konsideruar praninë aktive në Shqipëri të filialeve të grupeve të mëdha bankare 
evropiane, Banka e Shqipërisë dhe Banka Qendrore Evropiane janë në proces 
hartimi të një marrëveshjeje të plotë, që do të rregullojë të gjitha fushat dhe 
aspektet e bashkëpunimit. Dokumenti është ende në fazë miratimi brenda 
Bankës Qendrore Evropiane. Me miratimin paraprak të formatit të dokumentit, 
i cili do përdoret si standard për të formalizuar bashkëpunimin me vendet e 
rajonit, do të vijohet me nënshkrimin e tij dhe do të negociohet mbi mënyrën e 
vënies në zbatim. 

KUADRI LICENCUES DHE MIRATIMET

Sektori bankar shqiptar vazhdon të dominohet nga filialet e grupeve të huaja 
bankare, me origjinë të kapitalit nga Bashkimi Evropian. Aktualisht janë 16 
banka që ushtrojnë aktivitet në Republikën e Shqipërisë.

Tabelë 4. Struktura e pronësisë së bankave (numri i bankave, fund i periudhës)
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bankat në Shqipëri, prej të cilave: 16 16 16 16 16 16
Degë të bankave të huaja 2 0 0 0 0 0
Struktura e pronësisë së bankave, sipas origjinës 
së kapitalit, prej të cilave:
Me kapital privat me shumicën e pronësisë të huaj1 14 14 14 14 13 13
- nga vendet e Bashkimit Evropian2 10 10 10 10 9 9
- nga Turqia3 1 1 1 1 1 1
- nga një institucion financiar ndërkombëtar 

(Arabia Saudite)4 1 1 1 1 1 1

- nga Kuvajti5 1 1 1 1 1 1
- nga Konfederata e Zvicrës6 1 1 1 1 1 1
Me kapital privat me shumicën e pronësisë 
vendase7 2 2 2 2 3 3

1 “Shumicë” është në çdo rast shumica e thjeshtë e 50 për qind të votave plus 1 votë.
2 Bankat me origjinë kapitali nga vendet e BE-se janë nga: Italia (Banka Intesa Sanpaolo 

Albania, Veneto Banka), Austria (Banka Raiffeisen), Gjermania (Banka Procredit), Franca 
(Banka Societe Generale Albania), Greqia (Banka Tirana, Banka Alpha Albania, Banka 
NBG Albania), Bullgaria (Banka e Parë e Investimeve, Albania). 

3 Banka Kombëtare Tregtare.
4 Banka e Bashkuar e Shqipërisë.
5 Banka e Kreditit të Shqipërisë.
6 Banka Ndërkombëtare Tregtare.
7 Bankat me shumicë kapitali vendas në fund të vitit 2016 janë: Banka Union, Banka Credins 

dhe Banka Amerikane e Investimeve.

Gjatë vitit 2016, Banka e Shqipërisë dha miratimin për transferimin e pjesëmarrjes 
influencuese (të tërthortë) në kapitalin aksioner të një banke, si dhe u vlerësuan 
dhe u miratuan tre kërkesa të bankave për shtimin e veprimtarive financiare të 
lejueshme në aneksin e licencës, që konsistojnë në ushtrimin e veprimtarisë të 
tregtimit të letrave me vlerë të transferueshme, të faktoring-ut dhe të financimit të 
transaksioneve tregtare, të ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime etj. 
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Bankat kanë paraqitur kërkesa për zgjerimin e rrjetit të tyre, si edhe kanë 
njoftuar reduktimin (nëpërmjet mbylljes, bashkimit/transferimit) e degëve/
agjencive, nëpërmjet të cilave ato ushtrojnë veprimtarinë e tyre brenda vendit. 
Pas këtyre ndryshimeve, numri i degëve/agjencive bankare brenda vendit në 
fund të vitit 2016 evidentohet në 493, nga 500 në fund të vitit 2015.

Edhe gjatë këtij viti, Banka e Shqipërisë akordoi licenca të reja dhe dha miratime 
për subjekte financiare që janë pjesë e kuadrit licencues dhe mbikëqyrës të saj. 
Gjatë vitit 2016 u licencuan 4 subjekte financiare jobanka, të cilat ushtrojnë 
veprimtaritë financiare të kredidhënies, të faktoring-ut, të qirasë financiare, të 
shërbimeve të pagesave dhe transferimit të parave etj., si dhe u revokuan 3 
licenca ekzistuese, duke e çuar në 28 numrin e subjekteve financiare jobanka. 
Gjithashtu, u dhanë 3 miratime për ushtrimin e veprimtarive financiare shtesë 
dhe 3 miratime për transferimin e pjesëmarrjes influencuese të kuotave/
aksioneve të kapitalit të subjekteve financiare jobanka.

Tabelë 5. Numri i bankave dhe subjekteve financiare të licencuara nga Banka 
e Shqipërisë (fund i periudhës)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Banka dhe degë të bankave të huaja 16 16 16 16 16 16
Subjekte financiare jobanka 19 21 21 22 27 28
Zyra të këmbimit valutor 301 322 333 356 397 428
Unione të shoqërive të kursim-kreditit 2 2 2 2 2 2
Shoqëri të kursim-kreditit 126 126 121 113 111 13

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Licencimi i zyrave të këmbimit valutor vijoi trendin rritës edhe në vitin 2016, 
gjatë të cilit u licencuan 39 zyra të reja, që ushtrojnë veprimtarinë e këmbimit 
valutor. Njëkohësisht, 8 subjekte të licencuara që ushtronin veprimtarinë e 
këmbimit valutor dorëzuan licencat si rrjedhojë e ndërprerjes së aktivitetit, duke 
e çuar në 428 numrin e zyrave të këmbimit valutor. Ky vit shënoi dhe finalizimin 
e procesit të riorganizimit të shoqërive të kursim-kreditit, nëpërmjet bashkimit me 
përthithje të 98 shoqërive të kursim-kreditit mbi bazën e shoqërive të kursim-
kreditit ekzistuese. Në fund të vitit 2016 numërohen 13 shoqëri të kursim-
kreditit dhe 2 unione të shoqërive të kursim-kreditit.

2.5. EMETIMI I MONEDHËS 

Banka e Shqipërisë ka të drejtën ekskluzive të nxjerrjes e të qarkullimit të monedhës 
kombëtare “Lek”. Ajo përcakton format, masat, peshat, modelin dhe karakteristikat e tjera 
të kartëmonedhave dhe monedhave metalike shqiptare, me kurs ligjor brenda vendit, 
si edhe të monedhave e kartëmonedhave që do të shtypen për qëllime numizmatike. 

KARTËMONEDHA NË QARKULLIM35

Në fund të vitit 2016, rezultuan 131,202,354 copë kartëmonedha në 
qarkullim me vlerë rreth 254.722 miliardë lekë. Në krahasim me vitin 2015, 

35 Është numri dhe vlera e kartëmonedhave të hedhura në qarkullim nga Banka e Shqipërisë. 
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numri i kartëmonedhave në qarkullim është rritur me rreth 5,9 milionë copë dhe 
vlera e tyre është rritur me 8.2%. Ndryshimi i këtyre treguesve vjen si pasojë 
e trendit që vazhdon të ndjekë struktura e parasë në qarkullim, në favor të 
kartëmonedhave me vlerë nominale 5000 Lekë dhe 2000 Lekë. Gjithashtu, 
vëllimi i kërkesave nga bankat e nivelit të dytë për pagesa pati rritje me 25.9%. 
Vlera mesatare e një kartëmonedhe në qarkullim në fund të vitit 2016 arriti në 
1941 lekë, nga 1878 lekë që ishte në fund të vitit 2015.

MONEDHA METALIKE NË QARKULLIM 

Në fund të vitit 2016, rezultuan 170,494,419 copë monedha metalike në 
qarkullim, me vlerë 4.098 miliardë lekë. Në krahasim me vitin 2015, rezulton 

Gra�k 19. Struktura e kartëmonedhës në qarkullim

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 20. Struktura e monedhës metalike në qarkullim

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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një rritje e numrit të monedhave metalike me 7.6% dhe një rritje e vlerës së 
tyre me 7.9%. Në fund të vitit 2016, raporti i përgjithshëm midis vlerës së 
monedhës metalike ndaj kartëmonedhës rezultoi pothuajse i njëjtë me vitin e 
kaluar.

TREGUES TË QARKULLIMIT TË PARASË 

Në fund të vitit 2016, raporti i parasë në qarkullim ndaj agregatit M2 ishte 
35.13%36, ndërsa në fund të vitit 2015 i njëjti raport ishte 31.3%. Koeficienti i 
qarkullimit të parasë37 në Bankën e Shqipërisë rezultoi 0.412, ndërkohë që ky 
koeficient për vitin 2015 ishte 0.409. 

RICIKLIMI I CASH-IT DHE CILËSIA E KARTËMONEDHËS NË QARKULLIM 

Gjatë vitit 2016, u përpunuan rreth 114 milionë copë kartëmonedha, të cilat 
u kontrolluan për autenticitet dhe përshtatshmëri për riqarkullim. Nga përpunimi 
rezultuan rreth 25.9 milionë copë kartëmonedha të papërshtatshme për 
përdorim, të cilat u tërhoqën nga qarkullimi. Norma e sortimit38 ishte 22.6%, 
ndërkohë që i njëjti tregues për vitin 2015 ishte 25%. Kartëmonedhat e 
papërshtatshme për qarkullim janë zëvendësuar rast pas rasti me kartëmonedha 
të reja, të përshtatshme për qarkullim. Koeficienti39 i qarkullimit të kartëmonedhës 
për vitin 2016 rezultoi në vlerën 0.95, që do të thotë se një kartëmonedhë 
kthehet mesatarisht rreth një herë në vit në sportelet e Bankës së Shqipërisë. Ky 
koeficient është më i lartë për prerjet 500 Lekë, 1000 lekë (rreth 1.7 dhe rreth 
1.2) dhe më i vogël për prerjet 5000 dhe 2000 (rreth 0.22 dhe 0.78), gjë që 
tregon se këto të fundit kthehen më rrallë në sportelet e Bankës së Shqipërisë.

MBROJTJA E KARTËMONEDHËS DHE MONEDHËS METALIKE NGA 
FALSIFIKIMI

Gjatë vitit 2016 ka vijuar puna për monitorimin dhe ekspertizën e plotë të 
falsifikimit të monedhave në qarkullim. Në këtë kuadër, janë realizuar inspektime 
dhe ekzaminime në vend në sistem bankar, për verifikimin dhe ndihmën e 
nevojshme në zbatimin dhe marrjen e masave për funksionimin efektiv dhe 
real për garantimin e integritetit të monedhave në qarkullim, në përputhje 
me rregulloret e miratuara nga Banka e Shqipërisë. Gjithashtu, në funksion 

36 Sqarim: është përdorur vlera për agregatin M2 bazuar në të dhënat paraprake për vitin 
2016.

37 Është raporti i numrit të kartëmonedhave dhe monedhave metalike të arkëtuara në sportelet 
e Bankës së Shqipërisë mbi gjendjen mesatare vjetore të numrit të kartëmonedhave dhe 
monedhave në qarkullim.

38 Është raporti i numrit të kartëmonedhave dhe monedhave metalike të papërshtatshme mbi 
numrin total të atyre të përpunuara gjatë një viti.

39 Është raporti i numrit të kartëmonedhave të arkëtuara në sportelet e Bankës së Shqipërisë mbi 
gjendjen mesatare vjetore të numrit të kartëmonedhave në qarkullim.
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të rritjes së kapaciteteve dhe aftësisë në këtë fushë, 
janë zhvilluar aktivitete me natyrë parandaluese, 
si trajnime në fushën e mbrojtjes së parasë nga 
falsifikimi, kryesisht me grupet e arkëtarëve në sistemin 
bankar dhe jashtë saj, si dhe testimi dhe monitorimi i 
makinave të përdoruara nga personeli.

Përgjatë vitit 2016, sasia e kartëmonedhave dhe 
monedhave metalike të falsifikuara, të zbuluara 
në qarkullim, ka pësuar ulje me 13.4%, krahasuar 
me një vit më parë. Në përgjithësi, krahasuar me 
sasinë e kartëmonedhave dhe monedhave metalike 
në qarkullim, ato mbeten në sasi të papërfillshme. 
Konstatohet se kartëmonedhat e falsifikuara të 
prerjes 1000 lekë përbëjnë rreth 47% të totalit të 
kartëmonedhave dhe monedhave të falsifikuara, e 
ndjekur më pas nga monedha metalike 50 lekë me 

19% të totalit, si dhe prerjet 500 lekë dhe 2000 lekë me respektivisht 15% 
dhe 14 % të totalit.

Nga monitorimi i fenomenit të falsifikimit për kartëmonedhat kombëtare të 
evidentuara si të falsifikuara, vijon të dominojnë riprodhimet digjitale me ngjyra, 
të kombinuara me aplikimin e metodave aditive për imitimin e elementeve të 
sigurisë. Ndërkohë, sa i përket teknikës bazë të falsifikimit të kartëmonedhave 
nuk konstatohet tendencë drejt printimeve me natyrë profesionale, duke u 
fokusuar në përmirësimin e aftësisë për imitimin e elementeve të sigurisë së 
nivelit të parë, me natyrë vizuale dhe të prekjes, dhe më rrallë tek ato të 
lexueshëm nga pajisjet autentifikuese.

2.6. SISTEMI I PAGESAVE 

Në përmbushje të objektivit të saj ligjor, Banka e Shqipërisë nxit dhe mbështet 
mirëfunksionimin e sistemit të brendshëm të pagesave në Shqipëri. Banka e 
Shqipërisë ka ndërmarrë masa me qëllim arritjen e këtij objektivi, duke promovuar 
zhvillime si në rolin e operatorit të sistemeve, ashtu edhe në atë të mbikëqyrësit. 
Këto masa kanë konsistuar në plotësimin dhe përmirësimin e kuadrit rregullativ të 
sistemit të pagesave, nxitjen e bashkëpunimit ndërinstitucional, zgjerimin e punës 
kërkimore dhe rritjen e transparencës.

MBIKËQYRJA E SISTEMEVE TË PAGESAVE 

Banka e Shqipërisë përmbush objektivin e saj ligjor mbi funksionimin normal të 
sistemeve të pagesave nëpërmjet tri përqasjeve: atë të operatorit, mbikëqyrësit 
dhe promovuesit. Në këtë kuadër edhe përgjatë vitit 2016, Banka e 
Shqipërisë ka ndërmarrë hapa konkrete, duke promovuar zhvillime si në rolin 
e operatorit të sistemeve, ashtu edhe në atë të mbikëqyrësit. Më konkretisht, 

Gra�k 21. Kartëmonedha dhe monedha metalike 
të falsi�kuara sipas prerjes në vitin 2016

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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gjatë këtij viti vëmendje e veçantë, krahas plotësimit të kuadrit rregullativ në 
fushën e mbikëqyrjes së sistemit të pagesave, i është kushtuar edhe nxitjes së 
bashkëpunimit ndërinstitucional, zgjerimit të aktivitetit kërkimor, si dhe rritjes së 
transparencës.

Instrumentet e pagesave, si pjesë përbërëse e sistemeve të pagesave, kanë 
qenë gjithashtu në fokusin e mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave. Kështu, 
gjatë vitit 2016, me qëllim nxitjen e efikasitetit të parasë elektronike dhe në 
përputhje me direktivat e BE-së, është kryer rishikimi i kuadrit rregullativ “Për 
instrumentet e pagesave elektronike” miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës 
nr.11, datë 09.11.2016. 

Në përmbushje të detyrave strategjike të Bankës së Shqipërisë në kuadër 
integrimit evropian, përgjatë vitit 2016, Banka e Shqipërisë ka filluar punën për 
transpozimin në legjislacionin shqiptar të Direktivës 2015/2336 “Për shërbimet 
e pagesave në tregun e brendshëm”. Për këtë qëllim, është iniciuar edhe një 
projekt bashkëpunimi me Bankën e Italisë. Projekti në fjalë pritet të kontribuojë 
gjithashtu edhe në forcimin e rregullave në lidhje me pagesat në internet, si dhe 
në zbatimin e praktikave dhe rregullave evropiane në mbikëqyrjen e sistemeve 
të pagesave. 

ECURIA E SISTEMEVE AIPS DHE AECH

Sistemi i shlyerjes së pagesave ndërbankare me vlerë të madhe 
(AIPS)

Pjesëmarrës në sistemin AIPS gjatë vitit 2016 
ishin 16 bankat tregtare dhe Banka e Shqipërisë 
si pjesëmarrës të drejtpërdrejtë, si dhe Ministria e 
Financave si pjesëmarrës i tërthortë. Gjatë vitit 2016 
u shlye një vëllim prej 122,550 transaksionesh me 
një vlerë totale të likuiditetit të qarkulluar në sistem 
prej 7,676 miliardë lekësh. Krahasuar me një vit më 
parë, vëllimi i transaksioneve të shlyera ka pësuar ulje 
me rreth 0.83%, ndërkohë që vlera e transaksioneve 
të shlyera është rritur me 21.29%.

Kredia Brenda Ditës (KBD) ka reflektuar ulje si në 
terma të numrit, ashtu edhe të vlerës (përkatësisht 
me 13.25 % dhe 28.64 %), duke reflektuar rënie të 
ekspozimit të sistemit ndaj rrezikut të likuiditetit. 

Gra�k 22. Ecuria e numrit dhe të vlerës së 
transaksioneve të kleruara në AIPS 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Sistemi i klerimit të pagesave me vlerë të 
vogël (AECH)

Pjesëmarrës në sistemin AECH gjatë vitit 2016 
ishin 16 bankat tregtare dhe Banka e Shqipërisë 
si pjesëmarrës të drejtpërdrejtë, si dhe Ministria e 
Financave si pjesëmarrës i tërthortë. Gjatë vitit 2016 
u klerua një vëllim prej 508,935 pagesash me vlerë 
totale prej rreth 90 miliardë lekësh, me një vlerë 
mesatare për transaksion prej rreth 180,000 lekësh. 
Krahasuar me një vit më parë, aktiviteti i sistemit 
AECH ka pasqyruar një rritje për sa i përket vëllimit 
dhe vlerës së pagesave të kleruara, përkatësisht me 
9.05% dhe me 6.79%. 

INSTRUMENTET E PAGESAVE

Raportimet e bankave për instrumentet e pagesave, 
tregojnë se janë kryer rreth 11.9 milionë pagesa 
me një vlerë totale prej 4.512 miliardë lekësh, duke 
reflektuar një rritje prej 8.54% të numrit, dhe një rënie 
prej 1.85% të vlerës së pagesave gjatë vitit 2016.

Nga totali i numrit të pagesave të klientëve, edhe 
përgjatë kësaj periudhe, vihet re një përdorim i lartë 
i transfertave të kreditit (në masën 65.08%), nga të 
cilat rreth 76.94% janë pagesa të instruktuara në 
formë letër. Megjithatë, vlen të theksohet se, edhe 
gjatë viteve të fundit, është vënë re një tkurrje e 
transfertave të kreditit në formë letër dhe një rritje e 
atyre në formë joletër (home banking), si dhe e atyre 
me karta. 

Në terma të përdorimit të instrumenteve të pagesave elektronike, vlen të 
theksohet përdorimi i instrumentit të pagesave me para elektronike, si nga 
institucionet bankare, ashtu edhe nga ato financiare jobanka. Përdorimi në 
rritje i një instrumenti të tillë, vlerësohet të ketë ndikim pozitiv në përfshirjen 
financiare të popullsisë në shërbimet financiare. 

Kartat bankare 

Në Republikën e Shqipërisë, në fund të vitit 2016, rezultojnë 14 banka të 
licencuara si emetuese kartash, 9 nga të cilat janë të licencuara edhe si 
pranuese kartash, duke pasqyruar rritje me 1 bankë krahasuar me vitin 2015. 
Gjithashtu, në vitin 2016 ushtrojnë aktivitetin e tyre në treg edhe dy institucione 
të parasë elektronike. Gjatë vitit 2016, vihet re një rritje me 5.5% e emetimit të 

Gra�k 23. Ecuria e numrit dhe të vlerës së 
transaksioneve të kleruara në AECH 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 24. Ecuria e numrit të instrumenteve të 
pagesave në vite

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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kartave të debitit dhe me 5.9% e kartave të kreditit. Nga ana tjetër, prezantimi 
në treg i kartave me funksion paraje elektronike, ka paraqitur ritme të shpejta 
rritëse gjatë vitit. 

Nga përdorimi i kartave bankare në terminalet ATM dhe POS, rezulton se, 
peshën kryesore të transaksioneve të procesuara me karta e zënë tërheqjet 
cash nga ATM-të, tregues ky i një ekonomie ende me përdorim të lartë të cash-
it. Megjithatë, gjatë vitit 2016, vërehet një rritje e konsiderueshme e numrit 
dhe e vlerës së pagesave me karta në POS-e fizike dhe virtuale, përkatësisht 
me 28.9% dhe me 21.2%, duke vijuar prirjen pozitive të vërejtur gjatë viteve 
të fundit. Në terma relativë, pagesat e kryera me karta të parapaguara arrijnë 
deri në 6.51% të pagesave me karta debiti dhe krediti. 

Në fund të vitit 2016, numri i terminaleve POS ka shënuar një rritje 
prej përkatësisht 6.31% dhe ATM-ja ka pësuar një rënie të lehtë me 
3.15%, krahasuar me vitin 2015. Pavarësisht prirjes pozitive të shtimit 
në numër të terminaleve POS, vlen të theksohet se përqendrimi i tyre vijon 
të jetë i lartë në qarkun e Tiranës,40 në masën 81.76%, ndërsa terminalet 
për përdorimin e kartave me para elektronike vijojnë të paraqesin ritme 
rritëse përkatësisht në masën 13.9% krahasuar me fundin e vitit 201541.  

Home Banking

Kohët e fundit, shërbimet “home banking” po marrin shtrirje gjithnjë e më të gjerë 
në tregun shqiptar. Kështu, në fund të vitit 2016, 14 
nga 16 banka ofrojnë produkte të ndryshme “home 
banking”. Këto produkte mundësojnë aksesimin e 
llogarisë bankare në distancë, nëpërmjet një linje 
interneti, linje telefoni apo një software-i që banka 
i vë në dispozicion klientit të saj. Nga raportimet 
e bankave, vihet re një rritje e konsiderueshme prej 
27.63% e vëllimit të pagesave “home banking” dhe 
e vlerës së transaksioneve prej 21.51%, krahasuar 
me një vit më parë. Rritja e transaksioneve “home 
banking” dikton në një masë të madhe edhe zhvillimet 
e tregut në këtë drejtim.

Prirja gjithnjë e në rritje e përdorimit të “home banking”, 
lidhet ngushtë me ekzistencën e infrastrukturës, si edhe 
me përhapjen e mundësive për të aksesuar internetin 
edhe përmes disponimit të një “smart phone”.

40 Ndarja e qarqeve bëhet sipas degëve të Bankës së Shqipërisë. 
41 Para elektronike është instrument pagese, i ndryshëm nga instrumenti i pagesave në distancë, 

i cili ruan vlerën monetare në formë elektronike dhe i mundëson mbajtësit të kryejë pagesa 
në formë elektronike. Ky instrument mund të rimbushet me vlerë monetare sa herë të jetë e 
nevojshme, brenda kufijve të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë. Paraja elektronike mund të 
ruhet në kartë ose në një sistem (për shembull PAYPAL), dhe nuk kushtëzohet nga nevoja për 
zotërimin e një llogarie bankare.

Gra�k 25. Ecuria e përqindjes së llogarive të 
aksesueshme nga interneti ndaj totalit të llogarive, 
dhe ecuria e raportit të shfrytëzimit të llogarive të 

aksesueshme nga interneti*

Burimi: Banka e Shqipërisë.
*Raporti i utilizimit tregon sa përdoret mesatarisht një llogari me 

akses nga interneti për kryerje transaksionesh. 
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Për sa i përket transaksioneve cash të kryera nga klientët në sportelet e bankave, 
për vitin 2016, vihet re një ulje në numër dhe një rritje në vlerë krahasuar me 
një vit më parë. Ky vit ka shënuar një ulje të lehtë të transaksioneve në arkë me 
0.4% në terma të numrit dhe një rritje me 10.27% në terma të vlerës, krahasuar 
me një vit më parë.

KOMITETI KOMBËTAR I SISTEMIT TË PAGESAVE

Në kuadër të përmbushjes së strategjisë së funksionimit të tij, edhe këtë vit ka 
vijuar punën Komiteti Kombëtar i Sistemit të Pagesave (KKSP). Vëmendje e 
veçantë i është kushtuar përmbushjes së rekomandimeve të këtij komiteti, si dhe 
bashkëpunimit dhe koordinimit të mëtejshëm me institucionet pjesëmarrëse në 
të. 

Në nëntor të vitit 2016 u përfundua me sukses projekti i parë, ai i standardizimit 
të formatit të urdhërpagesës. Shoqata Shqiptare e Bankave me mbështetjen e 
Bankës së Shqipërisë krijoi një format të unifikuar për urdhërpagesat, i cili 
bazohet në standardet e SEPA42. Projekt tjetër i iniciuar nga Shoqata Shqiptare 
e Bankave dhe që kërkon bashkëpunimin e Bankës së Shqipërisë, është edhe 
ai i implementimit të Debitimit Direkt Ndërbankar. Synimi i tij është rritja e 
përdorimit të këtij instrumenti nga klientët e të gjitha bankave, pavarësisht 
vendndodhjes së llogarisë bankare të kompanive utilitare, duke kontribuar në 
reduktimin e përdorimit të parasë cash në ekonomi.

Në kuadër të nxitjes së inovacionit në shërbimet bankare, Shoqata Shqiptare 
e Bankave në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe KKSP-në organizuan 
konferencën me tematikë “Bankingu Digjital”. Në këtë konferencë u prezantuan 
përvojat ndërkombëtare si nga perspektiva e rregullatorëve dhe mbikëqyrësve 
të tregut, ashtu edhe të institucioneve të cilat ofrojnë këto shërbime. Gjithashtu, 
vëmendje e veçantë iu kushtua edhe nismave të ndërmarra nga institucionet 
bankare dhe financiare në tregun shqiptar. 

42 Single Euro Payments Area – iniciativë e Bashkimit Evropian për integrimin e sistemeve të 
pagesave, nëpërmjet zhvillimit të skemave dhe sistemeve të harmonizuara të pagesave 
elektronike. 
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HAPËSIRË INFORMUESE 6: PROJEKTET ME BANKËN BOTËRORE NË FUSHËN 
E PAGESAVE

Përgjatë vitit 2016, Banka e Shqipërisë ka vijuar bashkëpunimin me Bankën 
Botërore në kuadër të implementimit të projektit “Për matjen e kostove të 
instrumenteve të pagesave”. Projekti në fjalë, i cili bazohet në metodologjinë 
e krijuar nga Banka Botërore synon të identifikojë dhe të masë të gjitha llojet 
e kostove, të cilat mbartin instrumentet e ndryshme të pagesave të përdorura 
në ekonomi, me qëllim krijimin e një strategjie për reformimin dhe zhvillimin 
efikas të tregut të pagesave. 

Rezultatet paraprake, në mënyrë të përmbledhur, identifikojnë paranë fizike 
si mjetin më të kushtueshëm të pagesave, dhe si mjetin më të lirë, transfertat e 
kreditit në formë elektronike. Projekti parashikohet të përfundojë brenda vitit 
2017.

Në vijim të bashkëpunimit të cituar më lart, gjatë vitit 2016, janë iniciuar dhe dy 
projekte të tjera, të cilat gjithashtu synojnë promovimin e shërbimeve të pagesave 
nga perspektiva e remitancave, si dhe nxitjen e përfshirjes financiare të publikut 
me këto shërbime. Në vijim, jepet në mënyrë të përmbledhur informacion mbi 
këto dy projekte: 

1) Projekti për përfshirjen financiare 

Ky projekt synon vlerësimin dhe hartimin e një strategjie të përfshirjes financiare 
nga këndvështrimi i pagesave, i cili në thelb do të synojë që t’i mundësojë 
individëve akses më të gjerë në shërbimet e pagesave në tregun shqiptar. Për 
arritjen e synimeve të sipërcituara, ekspertët e Bankës Botërore si dhe përfaqësues 
të Bankës së Shqipërisë, kanë analizuar kontekstin shqiptar si nga pikëpamja 
e zhvillimeve infrastrukturore dhe institucionale, ashtu edhe kuadrin ligjor dhe 
rregullativ të lidhur me fushën. 

2) Projekti për remitancat, i cili ndahet në dy aktivitete

Aktiviteti i parë ka për qëllim kryerjen e një vlerësimi të remitancave në tregjet 
ndërkombëtare, bazuar në një metodologji të Bankës Ndërkombëtare për 
Rregullim (BIS). Aktiviteti i dytë, me emërtimin Greenback, është një mjet, i cili, 
nëpërmjet edukimit financiar, pritet të ndihmojë në ndërtimin e një marrëdhënieje 
të afërt mes individëve që dërgojnë remitanca dhe institucioneve financiare.

Në fazën aktuale, dy projektet janë në proces finalizimi të raporteve mbi analizën 
e tregut, identifikimin e boshllëqeve dhe nevojave për përmirësim dhe hartimin 
e një programi/ strategjie për arritjen e objektivave të sipërcituar.
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LISTA E SUBJEKTEVE TË LICENCUARA QË VEPROJNË NË FUSHËN E 
PAGESAVE

Subjekti Numri dhe data e licencës Fusha e veprimtarisë
Paylink sh.a. Nr. 1; dt. 04.10.2013 Operator skemë kombëtare të pagesave me kartë
Unioni financiar i Tiranës sh.a. Nr. 1 dt. 08.12.1999 Shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave
Posta Shqiptare sh.a. Nr. 3 dt. 18.04.2001 Shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave
Ak - Invest sh.a. Nr. 7 dt. 03.12.2003 Shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave
NOA sh.a. Nr. 9 dt. 06.06.2007 Shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave
M-Pay sh.p.k. Nr. 22 dt. 31.05.2011 Shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave
Vodafone M-Pesa sh.p.k. Nr. 31 dt. 25.03.2015 Institucion i parasë elektronike
EasyPay sh.p.k. Nr. 35 dt. 16.11.2015 Institucion i parasë elektronike
Kastrati sh.p.k. Nr. 36 dt. 10.03.2016 Shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave
Pay and Go sh.p.k. Nr. 37 dt. 18.03.2016 Shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave

2.7. ADMINISTRIMI I REZERVËS VALUTORE

Banka e Shqipërisë është autoriteti kombëtar përgjegjës për mbajtjen dhe 
administrimin e rezervave valutore të Shqipërisë. Ajo përdor mundësitë e saj më të 
mira për të arritur dhe ruajtur një nivel të caktuar të rezervës valutore, e cila mbështet 
qëndrueshmërinë financiare të vendit dhe është në përputhje me politikën monetare. 

Objektivat e procesit të administrimit të rezervës valutore miratohen nga Këshilli 
Mbikëqyrës. Si objektiva parësorë janë përcaktuar likuiditeti dhe siguria, 
ndërkohë që sigurimi i të ardhurave nga administrimi i fondit të rezervës 
përfaqëson objektivin e tretë, për sa kohë nuk cenohen objektivat e likuiditetit 
dhe sigurisë. Emrat e lejuar të institucioneve në të cilat investohet rezerva 
valutore miratohen nga Komiteti i Investimit. Këto emra përfshijnë qeveritë e 
SHBA-së, Japonisë, Britanisë së Madhe dhe Eurozonës, si dhe agjenci apo 
institucione të lidhura me qeveritë, të cilat përgjithësisht janë të renditura të 
paktën AA- (për qeveritë e Eurozonës renditja minimale e pranuar është BBB-
43). Në emrat e lejuar për investim përfshihen dhe institucione shumëpalëshe 
apo të tjera subjekte të renditura të paktën AA-. 

PORTOFOLI I REZERVËS VALUTORE 

Në fund të dhjetorit 2016, stoku i rezervës valutore rezultoi 2,944 milionë EUR. 
Përbërja sipas monedhave e rezervës valutore ishte: USD 22.2%; EUR 62.7%; 
GBP 2.8%; JPY 2.4%; AUD 1.4%; SDR 6.1%; Ar 1.9%; RMB 0.5%. 

43 Emrat/instrumentet e renditura deri në BBB- përfshihen në kategorinë “Për investim” (investment 
grade). 
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Në fund të vitit 2016, rezerva valutore është e investuar në aktive likuide, 
kryesisht me afat maturimi 0-3 vjet. Pesha e instrumenteve të borxhit me afat mbi 
5 vjet nuk tejkalon 2.5% të portofolit të rezervës. Portofoli i administruar nga 
administratori i jashtëm (Banka Botërore), është investuar kundrejt një portofoli 
referencë 0-3 vjet, kryesisht në instrumente borxhi të emetuara nga qeveria.

Më shumë se 90% e portofolit të rezervës valutore rezulton e investuar në 
institucione me renditje të cilësisë së lartë (klasa AAA dhe AA). Pjesa kryesore 
e aktiveve në të cilat është investuar rezerva përfaqësohet nga instrumentet 
e borxhit të emetuara nga qeveritë/banka qendrore (66%), ndjekur nga 
institucionet shumëpalëshe (11%), agjenci (9%), banka/institucione të tjera 

Gra�k 26. Tregues të rezervës valutore sipas afatit të maturimit (majtas) dhe 
monedhës (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 27. Përbërja e portofolit të rezervës sipas renditjes dhe llojit të 
emetuesve 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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financiare (7%), institucione të garantuara nga qeveritë (4%) dhe autoritete 
qeveritare/organe publike (3%).

ZHVILLIME TË TJERA NË FUNKSION TË ADMINISTRIMIT TË REZERVËS 
VALUTORE 

Në kuadër të marrëveshjes së asistencës me Bankën Botërore (IBRD), gjatë vitit 
2016, ky institucion ofroi asistencë teknike në disa drejtime kryesore. Pikë së 
pari, në bashkëpunim me ekspertët e Bankës Botërore u realizua rivlerësimi i 
metodologjisë dhe kritereve të zbatuara nga Banka e Shqipërisë për përcaktimin 
dhe madhësinë e përbërjes sipas monedhave të transheve të rezervës valutore. 
Banka Botërore ofroi gjithashtu asistencë në drejtim të përmirësimit të procesit 
të përzgjedhjes së portofolit strategjik, në shërbim të rritjes së eficiencës gjatë 
administrimit të fondit të rezervës valutore. Më tej, në kuadër të përpjekjeve 
për përmirësimin e infrastrukturës së teknologjisë së informacionit në mbështetje 
të procesit të administrimit të rezervës valutore, gjatë vitit të kaluar, Banka e 
Shqipërisë u angazhua dhe finalizoi me sukses projektin e vënies në zbatim 
të versionit të ri të Sistemit për Administrimin e Portofolit. Ky version mundësoi 
rregullime në problematikat e konstatuara në versionin e mëparshëm, si dhe 
përmirësime në drejtim të përpunimit dhe mirëmbajtjes së të dhënave statike, 
të automatizimit në procesimin e veprimeve, dhe të reduktimit të shkallës së 
rrezikut operacional. 

Për sa i takon bazës rregullative ku mbështetet zhvillimi i aktivitetit të administrimit 
të rezervës valutore, në shtator të vitit të kaluar u realizua një ndryshim në 
politikën e investimit për administrimin e rezervës valutore, duke marrë shkas 
dhe nga vendimi i FMN-së për përfshirjen e monedhës kineze (RMB) në 
shportën e SDR-së. Përmes këtij ndryshimi u konfirmua vijueshmëria e zbatimit 
të kritereve ekzistuese, ku përbërja e transhit të investimit është e përcaktuar 
kryesisht nga përbërja e shportës së SDR-së. Në veçanti, u miratua propozimi 
që pesha e monedhës RMB, si pjesë e shportës së SDR-së, të shpërndahet në 
dy monedhat, atë kineze (RMB) dhe dollarin australian (AUD). Përbërja e re e 
transhit të investimit përfaqëson një lëvizje diversifikuese drejt investimit në një 
monedhë të re të një vendi anëtar të G10-ës, si dhe marrjen e një ekspozimi 
në tregjet në zhvillim.

Më tej, pas këshillimit me ekspertët e Bankës Botërore, por dhe me ekspertë 
të FMN-së, u finalizua dhe projekti i ri i rregullores “Për politikën dhe mënyrën 
e administrimit të rezervës valutore”. Ndryshimet kryesore në projektin e ri 
të rregullores kanë të bëjnë: me një përcaktim të qartë të qëllimeve për të 
cilat mbahet rezerva valutore; me formulimin më të plotë të objektivave për 
administrimin e fondit të rezervës, duke marrë në konsideratë një kornizë më të 
gjerë të burimeve të ndryshme të rrezikut, duke i pasqyruar këto aspekte dhe 
në rishikimin e kritereve për madhësinë dhe përbërjen sipas monedhave të 
transheve të rezervës. Në projektin e ri u propozua dhe përshtatja e kriterit për 
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buxhetin e rrezikut në kushtet kur, si pasojë e domosdoshmërisë së respektimit 
të kritereve parësore, nevojitet që një pjesë e rëndësishme e fondit të rezervës 
të investohet në një mjedis me norma negative interesi. Përmbajtja e propozuar 
sipas projektit të ri të rregullores u miratua nga Këshilli Mbikëqyrës në muajin 
shkurt të vitit 2017.

HAPËSIRË INFORMUESE 7: FLUKSET QË NDIKUAN REZERVËN VALUTORE, 
GJATË VITIT 2016

Rezerva valutore bruto, e vlerësuar dhe e raportuar në monedhën Eur, është 
rritur me rreth 62.85 milionë euro gjatë vitit 2016, duke regjistruar në fund të 
muajit dhjetor vlerën 2,944.13 milionë euro. Në mbyllje të muajit dhjetor pati 
një rritje të ndjeshme të stokut të rezervës bruto, si rrjedhojë e zhvendosjes së 
likuiditetit në valutë të bankave të nivelit të dytë nga jorezidentët në formën e 
rezervës së tepërt pranë Bankës së Shqipërisë. 

A.  Veprimet e lidhura me aktivitetin e Ministrisë së Financave kanë 
pasur ndikim negativ në shumën 139.51 milionë Eur, sipas zërave të 
mëposhtëm:

•	 hyrje	neto	nga	lëvrimi	i	huave	të	dhëna	në	shumën	249.18	milionë	Eur:
o nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) në shumën 144.75 

milionë Eur;
o Agjencia Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA) etj., në shumën 104.43 

milionë Eur.
•	 hyrje	nga	emetimi	i	borxhit	në	valutë	në	tregun	e	brendshëm	në	shumën	

35 milionë Eur; 
•	 dalje	përfshirë	edhe	shërbimin	e	borxhit	423.69	milionë	Eur.

B.  Veprimet e bankave të nivelit të dytë dhe subjekteve të tjera kanë pasur 
ndikim pozitiv në shumën 135.54 milionë Eur, sipas zërave të mëposhtëm:

•	 derdhje	nga	bankat	e	nivelit	 të	dytë	në	llogarinë	e	tyre	pranë	Bankës	
së Shqipërisë për plotësimin e rezervës së detyrueshme, për veprime që 
lidhen me kapitalin, etj. 615.39 milionë Eur;

•	 dalje	478.56	milionë	Eur;
•	 dalje	neto	për	llogari	të	subjekteve	të	tjera	(ASD,	etj.)	1.29	milionë	Eur.

C. Veprimet e Bankës së Shqipërisë kanë pasur ndikim pozitiv në shumën 
85.27 milionë Eur, sipas zërave të mëposhtëm:

•	 blerje	e	valutës	nga	Ministria	e	Financave	dhe	institucione	 të	 tjera	në	
shumën 58 milionë Eur:
o nga Ministria e Financave 56.76 milionë Eur;
o nga institucione të tjera 1.24 milionë Eur.

•	 të	ardhurat	e	siguruara	nga	investimi	 i	rezervës	valutore	 llogariten	në	
rreth 41.83 milionë Eur. Këto të ardhura përfaqësojnë në pjesën kryesore 
interesa dhe kupona dhe janë të llogaritura në bazë cash-i;

•	 shlyerja	e	detyrimeve	të	Bankës	së	Shqipërisë	ndaj	FMN-së	dhe	qeverisë	
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së Greqisë, 12.45 milionë Eur; 
•	 transferta	rreth	2.11	milionë	Eur.

D.  Faktorët e tregut kanë pasur ndikim negativ në shumën 18.45 milionë 
Eur, sipas zërave të mëposhtëm:

•	 luhatjet	 në	 kursin	 e	 këmbimit	 të	monedhave	 në	 përbërje	 të	 rezervës	
valutore kanë ndikuar pozitivisht vlerën e rezervës bruto të raportuar në 
Eur, duke regjistruar një efekt rreth 14.56 milionë Eur;

•	 efekti	i	rivlerësimit	për	portofolin,	si	rrjedhojë	e	luhatjes	së	normave	të	
interesit, llogaritet në një vlerë negative prej rreth 33.01 milionë EurI.

I Kjo vlerë ka në përmbajtje dhe efektin e krijuar nga derdhja e kuponave të titujve.

2.8. STATISTIKAT

Ndërmarrja e politikave të mira monetare dhe mbikëqyrëse kërkon monitorimin e 
rregullt, analiza të thelluara dhe një set të gjerë statistikash granulare, të shpeshta 
dhe me cilësi të lartë. Në këtë kontekst, zhvillimi i statistikave monetare dhe 
financiare dhe i statistikave të sektorit të jashtëm është një përgjegjësi themeltare e 
Bankës së Shqipërisë dhe përbën bazën për vendimmarrjen e politikës monetare 
dhe stabilitetit financiar. 

Banka e Shqipërisë, gjithashtu përmbush detyrimet raportuese pranë institucioneve 
ndërkombëtare, FMN, BB, si dhe Eurostat e BQE, në kuadër të integrimit evropian 
të vendit. Banka e Shqipërisë është anëtare në ‘GDDS’44 dhe në sisteme të ndryshme 
raportimi të drejtuara nga FMN-ja.

Gjatë vitit 2016, aktiviteti në fushën e statistikave është orientuar drejt zbatimit 
rigoroz të projekteve në shërbim të realizimit të objektivave afatmesëm të Bankës 
së Shqipërisë (2016-2018), Planit Kombëtar për Integrimin Evropian (PKIE), 
rekomandimeve të misionit të EUROSTAT-it dhe misioneve të FMN-së, si dhe në 
konsideratë të kërkesave të Eurostat dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare.

Drejtimet kryesore të punës kanë qenë: (i) prodhimi në kohë dhe me cilësi 
i statistikave të sektorit të jashtëm, statistikave monetare dhe financiare dhe 
statistikave bankare, (ii) prodhimi i treguesve të rinj statistikorë, (iii) përafrimi 
i metodologjive me standardet ndërkombëtare, si dhe (iv) raportimi statistikor 
dhe metodologjik pranë strukturave kombëtare dhe ndërkombëtare (INSTAT, 
FMN, Eurostat, BB). 

PËRAFRIMI I METODOLOGJIVE ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE

Banka e Shqipërisë ka intensifikuar punën për përafrimin metodologjik të 
statistikave me standardet ndërkombëtare dhe harmonizimin e tyre sipas acquis 

44 General Data Dissemination System – Sistemi i Shpërndarjes së të Dhënave të Përgjithshme. 
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communitare. Përpjekje konkrete janë ndërmarrë për të mbledhur dhe ndërtuar 
të dhëna të reja, si dhe për të përmirësuar sistemin e përpunimit të të dhënave. 
Progresi është mbështetur nga bashkëpunimi/asistenca me FMN-në, Eurostat-in 
dhe ka përfshirë edhe plotësimin e detyrimeve në kuadër të raportimit pranë 
institucioneve ndërkombëtare. 

Në fushën e statistikave monetare dhe financiare, në kuadër të përafrimit 
me standardet ndërkombëtare të hartimit (BQE, FMN), si dhe në zbatim 
të rekomandimeve të raportit të ekspertëve të BQE-së është punuar mbi 
implementimin e standardeve metodologjike të ESA 2010 për klasifikimin 
e instrumenteve sipas sektorëve institucionalë (referuar këtij standardi) për 
raportimet nga bankat e nivelit të dytë dhe harmonizimin e praktikës për hartimin 
e statistikave të normave të interesit me standardin dhe kërkesat për raportim 
nga Banka Qendrore Evropiane45. Ky set i ri statistikash mbi normat e interesit 
rrit më tej ekspertizën në analizimin e mekanizmit të transmetimit monetar. 

Gjatë vitit janë raportuar pranë institucioneve financiare, përveç raportimeve 
periodike të treguesve ekzistues, edhe tregues të rinj. Pranë FMN-së është 
raportuar për herë të parë CPIS (Coordinated Portfolio Investment Survey) dhe 
metodologjia përkatëse nëpërmjet Sistemit të Korrespondencës së Integruar (ICS); 
në Eurostat (konform rregullores (EC) 555/2012 mbi transmetimin e të dhënave) 
janë raportuar 4 pyetësorë të rinj nëpërmjet platformës SDMX (Bilanci i Pagesave 
- tremujor, Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare - tremujor, Investimet Direkte 
sipas shteteve - fluks dhe Investimet Direkte sipas shteteve - stok). Për publikun 
ofrohen për herë të parë në frekuencë më të shpejtë (tremujore) të dhënat mbi: (i) 
Pozicionin e Investimeve Ndërkombëtare; (ii) Fluksin e Investimeve sipas shteteve 
dhe aktivitetit ekonomik; dhe (iii) Stokun e Investimeve Direkte sipas shteteve 
dhe aktivitetit ekonomik. Gjithashtu, është rishikuar dhe publikuar seria kohore 
2008-2012 e statistikave të sektorit të jashtëm (bilanci i pagesave, pozicioni 
i investimeve ndërkombëtare dhe borxhit të jashtëm bruto) në përputhje me 
metodologjinë e re të FMN-së, M6BP, si dhe seria kohore e Investimeve Direkte 
sipas nomenklaturës së veprimtarive ekonomike Nace. Rev. 2.

Në vijim të konsolidimit të burimeve të të dhënave, për herë të parë, është 
mundësuar hartimi i llogarive financiare sipas sektorëve, mbështetur në 
standardin metodologjik ESA 2010, për fundin e vitit 2015 – njëkohësisht 
duke iu përafruar afateve kohore që parashikon standardi.

Në zbatim të objektivit të parashikuar në Planin Kombëtar për Integrimin 
Evropian (Rregullorja (EC) 184/2005) është hartuar metodologjia e kompilimit 
të statistikave të sektorit të jashtëm.

45 Përafrimi i direktivës të BQE-së, nr 34/2013 të BQE. 
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RRITJA E CILËSISË DHE INTEGRITETIT TË STATISTIKAVE 

Në zbatim të vizionit strategjik, Banka e Shqipërisë ka punuar në drejtim të 
rritjes së mëtejshme të efektivitetit dhe efikasitetit të produktit statistikor. Në këtë 
kontekst, është adresuar gjithashtu bashkëpunimi intensiv, jo vetëm me INSTAT 
(prodhuesi zyrtar i statistikave dhe koordinuesi i sistemit kombëtar statistikor 
në vend), por edhe me palët e treta. Në muajin shtator 2016, u finalizua 
nënshkrimi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit mes BSh-së, INSTAT-it dhe MF-së. Në 
zbatim të memorandumit të mirëkuptimit, janë ngritur grupe teknike të punës për 
shkëmbimin e përshtatshëm të të dhënave statistikore të mbledhura/hartuara 
nga institucionet respektive, si dhe për harmonizim më të mirë metodologjik 
midis tre agjencive statistikore. 

Banka e Shqipërisë vijon bashkëpunimin me institucione të tilla si AMF apo 
Shoqata Shqiptare e Bankave në fushën e shkëmbimit të informacionit. 
Bashkëpunimi me AMF-në pritet të forcohet dhe zgjerohet më tej në disa fusha, 
duke i dhënë rëndësinë e duhur shkëmbimit në kohë e me cilësi të informacionit.

Banka e Shqipërisë është përfaqësuar dhe ka marrë pjesë aktive në Grupin 
Ndërinstitucional të Punës për Kapitullin 18 (Statistikat) të Acquis-it, si edhe 
në Grupin Ndërinstitucional të Punës për përgatitjen dhe raportimin pranë 
Eurostat-it të Procedurës së Deficitit të Tepërt46. Raportimi i PDT-së përfshin një 
set tabelash të harmonizuara ku raportohen të dhëna të rëndësishme të sektorit 
të qeverisë të tilla si: deficiti qeveritar, niveli i borxhit, llogaritë financiare, si 
dhe të dhëna të tjera plotësuese. Tabela të tilla shërbejnë për monitorimin e 
shëndetit të financave publike në vendet anëtare dhe vendet kandidate, si dhe 
respektimit të dy kritereve të Maastricht-it.

Sot, statistikat moderne nuk perceptohen pa mbështetjen e fuqishme të IT-
së për mbledhjen, përpilimin dhe shpërndarjen e tyre. Në drejtim të arritjes 
së standardeve ndërkombëtare lidhur me infrastrukturën e raportimit, ruajtjes 
dhe kontrollin e të dhënave, gjatë 2016-ës është vënë në funksionim sistemi i 
automatizuar i raportimit rregullator me bankat e sistemit. Që prej vitit 2016, 
Banka e Shqipërisë është online me bankat e nivelit të dytë për raportimin 
rregullator - përmes sistemit elektronik raportues rregullator (ERRS). Gjithashtu, 
ka filluar puna dhe në 2017-ën do të avancohet më tej në drejtim të përfshirjes 
në këtë sistem edhe të subjekteve financiare jobanka. Nëpërmjet platformës 
së re të raportimit janë automatizuar proceset, që aktualisht realizoheshin 
nëpërmjet punës manuale të operatorëve dhe specialistëve. Automatizimi 
ka prekur raportimin, kontrollin, përpunimin dhe shpërndarjen e të dhënave 
për përdoruesit brenda Bankës së Shqipërisë me qëllim rritjen e eficiencës së 
raportimit, uljen e ngarkesës së raportimit dhe rritjen e cilësisë së statistikave. 

Gjatë vitit është punuar për zhvillimin e Sistemit të Raportimeve të Transaksioneve 
Ndërkombëtare (ITRS). Ky raportim vjen si domosdoshmëri për përmbushjen e 

46 Grupet kryesohen nga Instituti i Statistikave (INSTAT). 
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kritereve (kërkesave në raportim në kuadër të integrimit) mbi ndarjen gjeografike, 
ndarjen sipas sektorëve institucionalë, frekuencën e kompilimit të statistikave, 
dhe publikimin dhe shpërndarjen e statistikave.

Më tej, në kuadër të zbatimit të detyrimit ligjor të Bankës së Shqipërisë si 
agjenci statistikore për raportimin në institucionet ndërkombëtare, gjatë vitit 
2016, është realizuar përgatitja e disa moduleve të kompendiumit për statistikat 
që prodhon Banka e Shqipërisë:

- Bilanci i pagesave;
- Investimet direkte;
- FATS;
- Tregtia ndërkombëtare e shërbimeve;
- Statistikat monetare dhe financiare;
- Llogaritë financiare – prodhimi i të dhënave.

Në aspektin ndërkombëtar, Banka e Shqipërisë vazhdon të mbajë marrëdhënie 
korrekte raportimi me FMN-në, Eurostat-in, BQE-në, marrëdhënie që pritet të 
forcohen nëpërmjet bashkëpunimeve me projekte të ndryshme, të tillë si ai i 
financave të qeverisë, projekti për e-GDDS dhe ai për zhvillimin e statistikave 
të korporatave të tjera financiare, i parashikuar për këtë vit. 

2.9. KËRKIMI SHKENCOR

Banka e Shqipërisë synon të mbështesë procesin vendimmarrës të saj në themele 
të forta dijesh dhe njohurish, të testuara mbi ekonominë shqiptare. Investimi në 
krijimin e kapaciteteve të shëndosha kërkimore, ndihmon në rritjen cilësore të punës, 
të reputacionit dhe të besueshmërisë së Bankës së Shqipërisë, si një institucion që 
zotëron metodologjitë bashkëkohore dhe njohuritë e nevojshme për të garantuar 
ekuilibrat makroekonomikë të vendit. Për këto arsye, zhvillimi aktiv i kërkimit 
shkencor, zë një vend parësor në strategjinë e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë.

Kërkimi shkencor në Bankën e Shqipërisë është orientuar drejt studimeve dhe 
analizave empirike, duke ofruar shpeshherë zbatime praktike në mbështetje të 
objektivave të saj për kontrollin e inflacionit dhe ruajtjen e stabilitetit financiar. 
Punimet kërkimore gjatë vitit 2016 kanë synuar të vlerësojnë aftësinë e mjeteve 
të përdorura për gjenerimin e projeksioneve ekonomike në Bankë, si dhe të 
kuptuarit e funksionimit të transmisionit monetar përballë sfidave aktuale në 
sistemin financiar. 

Analizat mbi modelimin sugjerojnë se aftësitë parashikuese të modeleve të 
përdorura në bankën qendrore janë në nivele të pranueshme. Megjithatë, puna 
kërkimore duhet të vazhdojë më tej për përmirësimin e tyre me metodologji dhe 
teknika të reja bashkëkohore. Analizat për vlerësimin e modeleve strukturore 
të përdorura tregojnë se projeksionet afatmesme të gjeneruara për aktivitetin 
ekonomik, inflacionin dhe kursin e këmbimit janë të kënaqshme. Kjo dëshmohet 
nga matës të ndryshëm të aftësisë së tyre parashikuese. Megjithatë, analiza 
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sjell në vëmendje nevojën për plotësimin e portofolit të modeleve me teknika të 
reja të mbështetura në metodologji mikroekonomike, të cilat po gjejnë përdorim 
të gjerë në përgatitjen e analizave dhe projeksioneve në funksion të hartimit të 
politikës monetare. 

Vlerësimet e reja mbi tregun paralel (jo formal) të kredisë në ekonomi dhe 
treguesit e llogarive kombëtare janë në të njëjtën linjë me përfundimet në 
analizat e shkuara. Duhet theksuar se rezultatet e nxjerra nga burime të 
informimit, ku mendohet se e ka origjinën ky aktivitet, tregojnë se financimet 
joformale luajnë një rol jo të pakonsiderueshëm. Nga ana tjetër, informacioni 
që vjen nga përdoruesit tregon se ky fenomen i matur në nivel ekonomie nuk 
është i përhapur dhe shqetësues. Nisur nga rëndësia që ky fenomen ka në 
aspektet e stabilitetit financiar, në efektivitetin e politikave makroekonomike 
dhe të mekanizmit të transmisionit mbi të cilin operon norma bazë e politikës 
monetare, studimi do të vazhdojë edhe gjatë periudhës në vijim.

Frika nëse stabiliteti bankar kërcënohet nga rreziku sovran është hedhur poshtë 
nga vlerësimet ekonometrike. Puna kërkimore në këtë drejtim nënvizon se leva 
financiare dhe eficienca operative janë ato që ndikojnë më tepër stabilitetin 
bankar, të ndjekura nga faktorët dhe situata makroekonomike. Për këtë arsye, 
është e nevojshme që mbikëqyrësit bankarë të monitorojnë me kujdes ecurinë 
e kreditimit, si të bankave individuale, ashtu dhe sistemin në tërësi. Studimet 
tregojnë se normat e shpejta të kreditimit janë të korreluara ndjeshëm me 
ekspozimin ndaj rrezikut më të lartë, duke shkaktuar zgjerimin e kredive me 
probleme pas katër viteve.

Përfundimet e punëve kërkimore janë prezantuar në aktivitetet dhe konferencat 
e organizuara nga Banka e Shqipërisë apo dhe të tjera. Paraqitja e punimeve 
dhe pritja e komenteve dhe vërejtjeve në këto aktivitete kanë shërbyer për 
përmirësimin e mëtejshëm të studimeve dhe analizave krahasuese, përpara se 
ato të ofrohen për qëllime të vendimmarrjes në Bankën e Shqipërisë. Një nga 
aktivitetet më të rëndësishme të organizuara në këtë kuadër ishte dhe Takimi i 
10-të Rajonal i Kërkimeve në Evropën Juglindore, me temë “Politika monetare 
dhe goditjet financiare: analizimi dhe modelimi empirik i tyre”, i mbajtur në 
bankën qendrore në datat 1-2 dhjetor 2016. Tematikat e trajtuara kishin të bënin 
me vlerësime të aspekteve të ndryshme të politikës monetare, politikës fiskale 
dhe bankingut qendror, vlerësimin e stabilitetit financiar, aspekte të ndryshme 
të tregtisë ndërkombëtare dhe analiza të modeleve makroekonomike.  Këtë 
vit u prezantuan 25 punime nga banka qendrore të vendeve të ndryshme si 
Itali, Greqi, Turqi, Austri, Estoni, Hungari, Bullgari e Maqedoni, si dhe nga 
institucione akademike si Paris School of Business dhe Paris Ouest Nanterre – 
La Defense në Francë, Artvin Coruh në Turqi, Johannes Gutenberg University 
Mainz në Gjermani etj. 

Në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë, nën kategorinë “Botime/Botime 
kërkimore” gjendet informacion më i detajuar dhe i plotë mbi të gjitha punët 
kërkimore të Bankës së Shqipërisë. Punë të tjera kërkimore janë publikuar në 
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formën e artikujve në Revistën Ekonomike të Bankës së Shqipërisë. Revista me 
frekuencë gjashtëmujore, “Të rejat shkencore në Bankën e Shqipërisë”, ka për 
qëllim informimin në lidhje me materialet studimore të sapopërfunduara apo ato 
në proces, materialet e prezantuara në aktivitetin “Seminaret e së Premtes” apo 
në aktivitete të tjera të organizuara nga Banka e Shqipërisë.

2.10. INTEGRIMI EVROPIAN DHE BASHKËPUNIMI 
NDËRKOMBËTAR

Integrimi evropian është një nga objektivat kombëtarë të vendit tonë. Më 24 qershor 
2014, Shqipëria fitoi statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Në 9 nëntor 
të vitit 2016, Komisioni Evropian propozoi hapjen e kushtëzuar të negociatave 
të anëtarësimit. Raportet periodike të KE-së vlerësojnë kontributin e Bankës së 
Shqipërisë në drejtim të konsolidimit të stabilitetit makroekonomik, të ruajtjes së 
stabilitetit financiar, të përmirësimit të praktikave mbikëqyrëse, të nxitjes së zhvillimit 
të tregjeve dhe të përsosjes së sistemit të pagesave në vend.

ÇËSHTJE TË INTEGRIMIT EVROPIAN

Banka e Shqipërisë ka vazhduar të japë kontributin e saj në përmbushjen e 
detyrimeve që rrjedhin nga Raporti i Progresit dhe Plani Kombëtar i Integrimit 
Evropian. Ajo koordinon dhe përgatit raportimet në lidhje me kapitullin 4 
“Lëvizja e lirë e kapitalit” dhe kapitullin 17 “Politikat ekonomike dhe monetare”. 
Nga ana tjetër, ajo është kontribues edhe në 6 kapituj të tjerë të acquis-it.

Më 9 nëntor 2016, Komisioni Evropian publikoi “Raport Progresin 2016” për 
Shqipërinë. Në këtë raport, vihen në dukje arritjet dhe detyrimet që lindin në 
kuadër të procesit të integrimit evropian. Në përfundimet e përgjithshme të tij, 
theksohet se Shqipëria ka bërë progres të vazhdueshëm në kryerjen e reformave 
që lidhen me BE-në, veçanërisht të atyre që lidhen me pesë prioritetet kyçe 
për hapjen e negociatave për anëtarësim. Si arritje më e spikatur përmendet 
miratimi i ndryshimeve kushtetuese, të cilat sanksionuan miratimin e reformës 
gjithëpërfshirëse dhe të thellë në drejtësi, ndërkohë që zbatimi i saj përbën 
prioritetin kryesor për suksesin e mëtejshëm në negociatat me BE-në.

Në Raportin e vitit 2016, vlerësohet pozitivisht kontributi i Bankës së Shqipërisë 
në ruajtjen dhe konsolidimin e mëtejshëm të ekuilibrave makroekonomikë. 
Komisioni Evropian vlerëson të përshtatshme politikën monetare të Bankës së 
Shqipërisë për të siguruar kthimin e inflacionit në objektiv dhe për të mbështetur 
gjallërimin e aktivitetit ekonomik. Raporti vlerëson se sektori bankar është i 
qëndrueshëm dhe bankat kanë ruajtur raporte të përshtatshme të kapitalizimit 
dhe të likuiditetit. Rreziku kryesor për sistemin bankar vazhdon të jetë kredia me 
probleme, rrezik ky që po adresohet nga autoritetet vendase. 
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Banka e Shqipërisë ka vazhduar të monitorojë rregullisht zbatimin e MSA-së, si 
dhe të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian. Ajo ka marrë pjesë në takimin 
e Komitetit të Stabilizim-Asociimit, si edhe në takimet e radhës të nënkomiteteve 
përkatëse. 

Në kuadër të asistencës teknike, Banka e Shqipërisë ka vlerësuar dhe 
shfrytëzuar instrumentin e asistencës afatshkurtër TAIEX (Technical Assistance 
and Information Exchange), ofruar nga BE-ja për të ndihmuar vendet kandidate 
dhe kandidate potenciale, në drejtim të njohjes dhe zbatimit të legjislacionit të 
BE-së. Për vitin 2016, asistenca e përfituar në kuadër të TAIEX-it u përqendrua 
në drejtim të përafrimit të legjislacionit në fushën e mbikëqyrjes së sistemit 
të pagesave, administrimin e burimeve njerëzore në bankën qendrore, 
administrimin dhe përpunimin e cash-it, si dhe administrimin e dokumenteve 
dhe sistemeve elektronike të sigurisë.

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

Marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar

Republika e Shqipërisë është anëtarësuar pranë Fondit Monetar Ndërkombëtar 
(FMN) në tetor të vitit 1991. Në kuadër të rezolutës për rishikimin e 14-të të 
përgjithshëm të kuotave dhe reformës së Bordit Ekzekutiv të vitit 2010, kuota 
e Shqipërisë u rrit në nivelin 139.3 milionë SDR, pas kryerjes së pagesës për 
rritjen e saj në muajin shkurt 2016. Tashmë, Shqipëria zotëron 2.857 vota 
(ose 0.06% të shumës së përgjithshme të votave të të gjithë anëtarëve të FMN-
së). Ajo ndodhet në të njëjtën konstituencë me Italinë, Greqinë, Portugalinë, 
Maltën dhe San Marinon, dhe kryesohet nga përfaqësuesi italian, z. Carlo 
Cottarelli, në pozicionin e Drejtorit Ekzekutiv të konstituencës. Kjo konstituencë 
ka një total prej 207.942 votash (ose rreth 4.13% të shumës së përgjithshme 
të votave të të gjithë anëtarëve të FMN-së).

Më datë 28 shkurt 2014, Bordi Ekzekutiv i FMN-së miratoi marrëveshjen 
trevjeçare prej 295.42 milionë SDR (rreth 330.9 milionë Euro), nën programin 
“Marrëveshja e Fondit e Zgjeruar” (EFF) për Shqipërinë, në mbështetje të 
programit të reformave të qeverisë. Në raportin e publikuar në përfundim të 
rishikimit të radhës, ekspertët e FMN-së theksuan se politika monetare ka qenë 
e përshtatshme dhe se banka qendrore ka kontribuar në ruajtjen e stabilitetit 
financiar të vendit. Në fillim të vitit 2017 parashikohet të përmbyllet marrëveshja 
me FMN-në. 
 
Gjatë vitit, Bankën e Shqipërisë e kanë vizituar disa misione të FMN-së për 
të ofruar asistencë teknike dhe konsultë. Kjo asistencë ka synuar përsosjen 
në kryerjen e disa funksioneve kryesore të Bankës së Shqipërisë, sikurse janë 
zbatimi i politikës monetare, hartimi i statistikave, mbikëqyrja bankare dhe 
ruajtja e stabilitetit financiar. Bashkëpunimi me FMN-në është shtrirë përtej ofrimit 
të asistencës teknike. Duke ndarë të njëjtin shqetësim me Bankën e Shqipërisë, 
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dhe për të theksuar rëndësinë që ka kreditimi i ekonomisë, në bashkëpunim 
me FMN-në u organizua forumi për diskutimin e masave për rigjallërimin e 
kredisë. Ky qe forumi i katërt financiar që organizohet në bashkëpunim me 
këtë institucion, i cili synon të adresojë çështje sensitive që lidhen me rritjen e 
qëndrueshme ekonomike të vendit. 

Marrëdhëniet me Grupin e Bankës Botërore 

Grupi i Bankës Botërore (BB) mbështet Shqipërinë përmes Kuadrit të Partneritetit 
që mbulon periudhën 2015-2019, i cili synon të mbështesë aspiratat e 
Shqipërisë për të pasur rritje të barabartë dhe integrim në Bashkimin Evropian. 
Duke filluar nga viti 1991 me anëtarësimin e Republikës së Shqipërisë pranë 
tij, grupi i BB-së ka ofruar mbi 2.2 miliardë dollarë asistencë për vendin. 
Aktualisht, numërohen nëntë projekte me një total prej 544 milionë dollarësh 
kredi të IDA-s dhe kredi të IBRD-së47. 

Banka e Shqipërisë ka vijuar bashkëpunimin me Bankën Botërore, në kuadër 
të marrëveshjes “Për Administrim dhe Konsulencë në Investimin e Rezervës 
Valutore” (RAMP). Banka Botërore ka ofruar trajnime sipas nevojave për 
personelin e Bankës së Shqipërisë me qëllim ruajtjen, konsolidimin dhe rritjen 
e mëtejshme të shkallës së profesionalizmit të punonjësve të angazhuar në 
procesin e administrimit të rezervës valutore. Vëmendje të veçantë ka marrë 
dhe çështja e përfshirjes financiare të popullatës, për të cilën Banka Botërore 
po bashkëpunon me Bankën e Shqipërisë në drejtim të vlerësimit të përdorimit të 
sistemit të pagesave dhe sjelljes së remitancave. Gjithashtu, Banka Botërore ka 
dhënë mbështetje të plotë për hartimin e ligjit “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme në banka në Republikën e Shqipërisë”, i cili u finalizua dhe 
miratua në fund të vitit 2016. 

Në përputhje me shqetësimet e Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2016 u 
zhvillua workshop-i me temë “Qeverisja e Korporatave në sektorin financiar”. 
Ky workshop u realizua në bashkëpunim me IFC-në (Korporata Financiare 
Ndërkombëtare) dhe Sekretariatin e Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike 
(SECO). Gjatë tij u diskutua mbi sfidat e qeverisjes së korporatave dhe nevojat e 
identifikuara për përmirësimin e mëtejshëm të praktikave të qeverisjes së tyre në 
sektorin financiar shqiptar me qëllim përafrimin me standardet ndërkombëtare.

Marrëdhëniet me institucionet e tjera ndërkombëtare 

Banka e Shqipërisë ka vijuar bashkëpunimin me FSVC-në, veçanërisht për çështjen 
e zgjidhjes dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme për bankat (banking resolution) 
dhe për tema që lidhen me procesin e buxhetimit. Ajo ka vijuar të mbajë kontakte 
të vazhdueshme me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), 
kryesisht në drejtim të ofrimit të informacionit dhe statistikave për zhvillimet në 
ekonominë shqiptare në përgjithësi dhe në sektorin financiar në veçanti. 
47 Për referencë, lutem konsultoni linkun në vijim http://www.worldbank.org/sq/country/

albania/overview#2.  
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Gjatë vitit, Banka e Shqipërisë ka bashkëpunuar me njësitë homologe 
të bankave qendrore të Kosovës, Italisë etj., të cilat kanë ofruar shkëmbim 
eksperience dhe asistencë për disa departamente të Bankës. 

Edhe përgjatë vitit 2016 ka vazhduar zbatimi i marrëveshjeve me Institutin e 
Gjenevës, në kuadër të bashkëpunimit me Sekretariatin për Çështjet Ekonomike 
të Shtetit Zviceran (SECO), përmes të cilit janë organizuar aktivitete të ndryshme 
si takimi i 10-të rajonal i Kërkimeve në Evropën Juglindore, workshop-i mbi 
qeverisjen e korporatave në sektorin financiar, trajnimi mbi përmirësimet e 
mëtejshme të modeleve parashikuese, përmirësimi i komunikimit të kërkimit në 
procesin vendimmarrës, implementimin e politikave makroprudenciale etj. 

Po ashtu, në kuadër të programit Pericles të Komisionit Evropian, në datat 
5-7 tetor 2016, me mbështetjen e Bankës së Shqipërisë, është zhvilluar në 
Tiranë konferenca e vendeve të Mesdheut me qëllim hartimin e një strategjie 
komunitare për mbrojtjen e euros në zonën e Mesdheut. 

Në datën 27 tetor 2016, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Qendrën e 
Studimeve të Evropës Juglindore të Universitetit të Oksfordit zhvilloi konferencën 
e saj vjetore me temë “Harmonizimi i politikës monetare me stabilitetin financiar 
– objektivat, përgjigjet dhe ndërveprimi mes tyre në periudha pasigurie”. Kjo 
konferencë u organizua në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit që Banka 
e Shqipërisë ka me Universitetin e Oksfordit.

PJESËMARRJE NË AKTIVITETE NDËRKOMBËTARE, SI KONFERENCA, FORUME 
DHE SEMINARE RAJONALE

Gjatë vitit 2016, titullarët e Bankës së Shqipërisë kanë marrë pjesë në aktivitete 
ndërkombëtare, si konferenca, forume dhe seminare rajonale të ndryshme. Më 
poshtë vijojnë disa prej tyre:

•	 Forumi	i	21-të	i	Evropës	Qendrore	dhe	Lindore, i organizuar në datat 19-
20 janar 2016, në Vjenë (Austri), nga “Euromoney”. Ky forum zhvillohet 
çdo vit dhe mbledh në një tryezë të përbashkët diskutimi figura të njohura 
ndërkombëtare nga fusha politike e ekonomike.

•	 Në	datë	24	shkurt	2016,	Guvernatori	i	Bankës	së	Shqipërisë,	z.	Gent	
Sejko, zhvilloi një vizitë pune pranë Bankës	Qendrore	të	Republikës	së	
Kosovës. Biseda u përqendrua në zhvillimet ekonomike dhe financiare të 
dy vendeve, si dhe rritjen e bashkëpunimit midis dy bankave qendrore.

•	 Në	datat	11-12	maj	2016	u	zhvillua	mbledhja	vjetore	e	BERZH-it në Londër 
me temë "Të influencojmë ndryshimin – 25 vitet në vijim". Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Sejko, zhvilloi takime të rëndësishme, ku i njohu 
të pranishmit me zhvillimet më të fundit në ekonominë shqiptare, duke u 
ndalur në perspektivën e rritjes ekonomike, si dhe në zhvillimet e sektorit 
bankar.
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•	 Në	datat	19–20	maj	2016,	Banka	e	Sllovenisë	në	bashkëpunim	me	
Fondin	Monetar	Ndërkombëtar organizuan seminarin e nivelit të lartë 
me temë “Rishqyrtimi i bashkërendimit midis politikës monetare dhe 
politikës fiskale” në të cilin mori pjesë Guvernatori i Bankës së Shqipërisë. 
Seminari shërbeu si një platformë diskutimi për të shkëmbyer ide mbi 
bashkërendimin e politikës monetare dhe asaj fiskale.

•	 Në	datat	26-27	maj	2016,	Guvernatori	i	Bankës	së	Shqipërisë	zhvilloi	
një vizitë pune dyditore pranë Bankës	së	Francës, ku u diskutuan kryesisht 
marrëdhëniet ekonomike dypalëshe në ecurinë e sistemit bankar shqiptar, 
promovimi i potencialeve të Shqipërisë, si dhe zhvillimet më të fundit në 
Eurozonë.

•	 Takimet	e	Klubit	të	Guvernatorëve	të	vendeve	të	Azisë	Qendrore,	Rajonit	
të	Detit	të	Zi	dhe	Ballkanit, në qershor në Almaty (Kazakistan), ku fokusi 
kryesor i diskutimeve ishte roli i bankave qendrore në garantimin e 
stabilitetit makroekonomik e financiar të vendeve, si dhe takimi i zhvilluar 
në Jerusalem (Izrael), në datat 30 tetor–1 nëntor. Në këtë takim diskutimet 
u bazuan në sfidat e ndryshme me të cilat përballen sot bankat qendrore 
në përmbushjen e objektivit të tyre për ruajtjen e qëndrueshmërisë së 
çmimeve dhe stabilitetit makroekonomik, si dhe siguria e informacionit 
dhe zhvillimet e fundit teknologjike.

•	 Mbledhjet	e	Pranverës	dhe	Vjetore	të	Fondit	Monetar	Ndërkombëtar	dhe	
të	Grupit	të	Bankës	Botërore, zhvilluar në Uashington D.C., në muajt prill 
dhe tetor 2016, ku Shqipëria u përfaqësua nëpërmjet një delegacioni të 
përbashkët të kryesuar nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, dhe Ministri i Financave, z. Arben Ahmetaj. Gjatë pjesëmarrjes, 
Guvernatori zhvilloi disa takime të rëndësishme me personalitetet më të 
njohura të fushës financiare ndërkombëtare dhe përfaqësues të tjerë të 
lartë të këtyre institucioneve, duke i njohur të pranishmit me zhvillimet 
më të fundit në ekonominë shqiptare, problematikën dhe perspektivën e 
rritjes ekonomike, si dhe me zhvillimet e sektorit bankar.

2.11. TRANSPARENCA DHE KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN 

Komunikimi me publikun përbën një hallkë të rëndësishme në aktivitetin e Bankës së 
Shqipërisë, si në përmbushjen e detyrimit për të ofruar transparencë maksimale të 
vendimmarrjes dhe efektivitetit të saj, ashtu edhe për rritjen e besueshmërisë së këtij 
institucioni qendror. Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë e vlerëson komunikimin 
ndërveprues me publikun si një çështje parësore dhe me rëndësi strategjike, për të 
transmetuar tek opinioni publik, sa më drejt dhe kuptueshëm, politikën monetare 
të zbatuar prej saj.

Një bankë qendrore e hapur dhe transparente

Përtej detyrimeve ligjore, Banka e Shqipërisë i komunikon publikut një 
informacion të shumëllojshëm lidhur me rolin dhe veprimtarinë e saj, nga 
vendimmarrja e Këshillit Mbikëqyrës deri tek aktiviteti operacional i përditshëm 
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i saj. Ky komunikim transparent ndihmon në rritjen e efektivitetit të politikave të 
ndjekura nga Banka e Shqipërisë, duke bërë që publiku të kuptojë në kohë dhe 
si duhet vendimet e marra prej saj dhe t’i vlerësojë drejt ato.

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë përdor një sërë kanalesh komunikimi me 
qëllim shpjegimin sa më qartë të rolit dhe objektivit kryesor të saj - ruajtjes së 
stabilitetit të çmimeve, si dhe të mënyrës së përmbushjes së tij.

Strategjia e politikës monetare bazohet në një cikël vendimmarrjeje të 
përcaktuar në një kalendar vjetor prej 8 mbledhjesh të Këshillit Mbikëqyrës. Pas 
çdo mbledhjeje, zhvillohet konferenca për shtyp e Guvernatorit, ku i shpjegohet 
publikut vendimi i marrë nga Këshilli Mbikëqyrës dhe analiza e përdorur 
në mbështetje të këtij vendimi. Në përgjigje të këtij cikli, gjatë vitit 2016, 
u organizuan konferencat përkatëse për shtyp, gjatë të cilave Guvernatori i 
është përgjigjur edhe interesit të medias për çështje të ndryshme të lidhura me 
Bankën e Shqipërisë. Gjatë vitit 2016, konferencat për shtyp janë shoqëruar 
me publikimin e fjalimeve të Guvernatorit dhe të zbardhjes së pyetje-përgjigjeve 
përkatëse, në gjuhën shqipe dhe angleze.

Gjithashtu, gjatë vitit 2016, pas çdo mbledhjeje u vijua me publikimin e një 
përmbledhjeje të shkurtër me vendimet kryesore të marra nga Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë. Të gjitha vendimet publike të Këshillit Mbikëqyrës u botuan 
të plota në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë, në 11 numra të këtij botimi. 

Përveç vendimmarrjes së politikës monetare, Banka e Shqipërisë publikon 
informacion të zgjeruar edhe në fushën e mbikëqyrjes bankare dhe të 
stabilitetit financiar, nga të cilat veçojmë Raportin Vjetor të Mbikëqyrjes dhe 
Raportin e Stabilitetit Financiar. Ky i fundit, analizon zhvillimet me rëndësi të 
sistemit financiar gjatë një periudhe gjashtëmujore dhe evidenton faktorët që 
përfaqësojnë rrezik sistemik.

Komunikimi i Bankës së Shqipërisë plotësohet më tej në mënyrë të vazhdueshme 
dhe në kohë reale me një sërë vrojtimesh, analizash, të dhënash, vlerësimesh 
e opinionesh mbi gjendjen makroekonomike të vendit dhe rolin e Bankës në 
mbështetje të stabilitetit financiar të tij. Gjatë vitit 2016, veprimtaria e Bankës 
së Shqipërisë i është komunikuar publikut kryesisht nëpërmjet 65 njoftimeve e 
deklaratave për shtyp, 20 fjalimeve, si dhe 20 intervistave e pjesëmarrjesh në 
emisione televizive. 

Komunikimi me publikun i përgjigjet interesit, nivelit akademik dhe formimit 
profesional të grupeve të targetuara të Bankës së Shqipërisë, ku ndër to një 
vend të rëndësishëm zë dhe media. Në këtë kuadër, media informohet dhe 
sensibilizohet në vazhdimësi mbi çështje që lidhen, si me Bankën e Shqipërisë, 
ashtu edhe me ecurinë ekonomike dhe financiare të vendit. Edhe gjatë vitit 
2016, ka vijuar komunikimi me median, nëpërmjet konferencave për shtyp, 
fjalimeve, prezantimeve dhe kumtesave të mbajtura në aktivitete të organizuara 
nga Banka e Shqipërisë apo nga institucione të tjera vendase dhe të huaja, 
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intervistave të dedikuara apo pjesëmarrjes në emisione televizive, shprehjes 
së qëndrimeve për çështje specifike me interes për Bankën e Shqipërisë apo 
aktiviteteve të tjera publike të Guvernatorit dhe përfaqësuesve të tjerë të saj. 
Gjatë këtij viti, për mediat janë zhvilluar edhe 6 prezantime “off the records” të 
raporteve të saj periodike. Këto takime synojnë orientimin e medias në leximin 
e drejtë të vendimmarrjes së Bankës së Shqipërisë dhe vlerësohen si një mjet 
mjaft efikas komunikimi. 

Pjesë e komunikimit me publikun, janë edhe forumet dhe tryezat e diskutimit të 
organizuara me përfaqësues të sistemit bankar, biznesit e akademisë. Gjatë 
vitit 2016, veçojmë organizimin e dy forumeve, si takimi “Marrëdhëniet Biznes-
Bankë: Perspektiva e kreditimit 2016” (mars 2016) dhe Forumi IV Financiar 
i Shqipërisë organizuar në bashkëpunim me FMN-në (qershor 2016), të cilat 
kanë pasur në fokus të diskutimeve gjallërimin e kreditimit, reduktimin e kredive 
me probleme dhe trajtimin e problematikave të lidhura me këtë fenomen, si një 
shqetësim me rëndësi të veçantë për ecurinë e ekonomisë shqiptare. 

Risia për vitin 2016 qëndron në komunikimin e shtuar me ambasadorët e 
vendeve të huaja të akredituar në Shqipëri. Përveç takimeve dypalëshe, në 
muajin maj, Banka e Shqipërisë organizoi tryezën e rrumbullakët me gjithë 
trupin diplomatik të akredituar në Shqipëri. Nëpërmjet kësaj diplomacie 
ekonomike, Banka e Shqipërisë ka kontribuar në promovimin e Shqipërisë dhe 
nxitjen e investimeve të huaja në sistemin financiar shqiptar dhe më gjerë.

Një bankë qendrore e përgjegjshme dhe llogaridhënëse

Si një institucion i pavarur, Banka e Shqipërisë synon të informojë qytetarët dhe 
në veçanti Kuvendin e Shqipërisë mbi gjithë veprimtarinë e saj.

Marrëdhëniet institucionale me Kuvendin e Shqipërisë zhvillohen në disa 
drejtime, ku vendin më të rëndësishëm e zënë seancat dëgjimore të Guvernatorit 
në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave. Si çdo vit, në muajin 
mars 2016, Guvernatori prezantoi Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë në 
këtë Komision, duke iu përgjigjur edhe interesit të deputetëve për çështje të 
veçanta të lidhura me të. Guvernatori ka prezantuar në muajin nëntor në një 
seancë dëgjimore të dedikuar edhe opinionin e Bankës së Shqipërisë për pikat 
kryesore të projektbuxhetit të shtetit për vitin pasardhës 2017. Gjatë vitit 2016, 
janë zhvilluar edhe dy seanca të veçanta dëgjimore mbi aktivitetin operacional 
të Bankës së Shqipërisë dhe sistemit bankar.

Informimi online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit, www.bankofalbania.org, 
është një tjetër mjet ku qytetarët mund të gjejnë informacion të plotë dhe 
të përditësuar mbi gjendjen ekonomiko-financiare dhe zhvillimet kryesore 
makroekonomike të vendit, si dhe rolin e kontributin e Bankës së Shqipërisë në 
këtë drejtim. Gjatë vitit 2016, faqja e internetit pati rreth 720 mijë vizitorë, të 
cilët e vizituan faqen tonë rreth 2.100.000 herë dhe shfletuan në total rreth 
4.310.000 rubrika.
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Faqja jonë pasurohet vazhdimisht me një sistem të gjerë statistikash për shumë 
sektorë të ekonomisë shqiptare, si: sektori bankar, sektori fiskal, sektori real dhe 
sektori i jashtëm; të cilat publikohen sipas një kalendari publik që përditësohet 
çdo gjashtëmujor. Statistikat e Bankës së Shqipërisë gjenden edhe në raportet 
mujore statistikore dhe në raportet tremujore të politikës monetare.

Kjo faqe ofron të gjitha botimet e Bankës së Shqipërisë të cilat përmbledhin 
informacion të përditësuar mbi ekonominë shqiptare dhe atë botërore; mbi 
zhvillimet në sistemin bankar dhe atë financiar; stabilitetin financiar e paranë; 
ndryshimet e pasurimet e legjislacionit bankar dhe të kuadrit të tij rregullator; si 
dhe mbi çështje të tjera. Botimet e realizuara gjatë vitit 2016 janë, si çdo vit, 
periodike dhe joperiodike, dhe numërojnë rreth 2252 faqe analiza, statistika 
dhe studime në gjuhën shqipe dhe atë angleze. Seti i raporteve periodike 
edhe gjatë këtij viti ka ruajtur të njëjtën strukturë: Raporti Vjetor (vjetor), Raporti 
i Politikës Monetare (tremujor), Raporti i Stabilitetit Financiar (gjashtëmujor) dhe 
Raporti i Mbikëqyrjes (vjetor). Përveç raporteve periodike, kjo gamë pasurohet 
më tej me Buletinin Zyrtar (në varësi të mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës), 
Revistën Ekonomike (gjashtëmujore) dhe revistën “Të reja shkencore në Bankën 
e Shqipërisë” (gjashtëmujore).

Gjatë vitit 2016, Banka e Shqipërisë ka vijuar politikën e shpërndarjes falas të 
të gjitha botimeve të saj, duke pasur në konsideratë edhe përqasjen në fushën 
e përgjegjshmërisë sociale të reduktimit të botimeve në letër. Në funksion të 
informimit të publikut, Banka e Shqipërisë i përgjigjet edhe kërkesave të shumta 
për informacion të qytetarëve në formë të shkruar ose në formë elektronike, në 
varësi të përzgjedhjes që kanë bërë ata vetë. 

2.12. EDUKIMI I PUBLIKUT DHE MUZEU I BANKËS SË 
SHQIPËRISË

Edukimi financiar i publikut nuk renditet ndër detyrimet ligjore të Bankës së 
Shqipërisë. Megjithatë prej mëse një dhjetëvjeçari tashmë, Banka e Shqipërisë 
është angazhuar në zgjerimin dhe thellimin e kulturës financiare të publikut në 
vend, e veçanërisht të brezit të ri. Programet, aktivitetet dhe botimet e veçanta 
edukative të përgatitura nga Banka e Shqipërisë në këtë drejtim, kanë në 
fokus të tyre dy objektiva kryesorë: prezantimin tek publiku të institucionit të 
bankës qendrore, rolit dhe funksioneve të saj; si dhe kultivimin dhe përforcimin 
e një kulture financiare në shoqërinë shqiptare. Në këndvështrimin tonë, kultura 
financiare në ditët e sotme përbën një domosdoshmëri për këdo, duke marrë 
në konsideratë jo vetëm ritmet e zhvillimit ekonomik, bankar dhe teknologjik, 
por edhe rëndësinë e peshën që informacioni ka në botën e sotme globale.

Në përmbushje të objektivit të rritjes së kulturës financiare në vend, gjatë vitit 
2016, ka vijuar puna për edukimin e publikut në disa drejtime, të tilla si:
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Muzeu i Bankës së Shqipërisë - Muzeu i Bankës së Shqipërisë ka funksionuar 
si hapësirë për shpërndarjen e njohurive jo vetëm numizmatike e historike, 
por edhe financiare tek vizitorët e tij, përmes botimeve edukative, materialeve 
audio-vizuale të përgatitura dhe të shfaqura, si dhe përmes prezantimeve për 
grupet e nxënësve dhe studentëve që e kanë vizituar.

Botimet edukative - Gjatë vitit 2016 ka vijuar shpërndarja e teksteve mësimore 
“Financat personale në duart tuaja” për 8 shkolla të mesme që kanë zgjedhur 
ta zhvillojnë lëndën (gjithsej 1180 tekste). Nga ana tjetër, është hartuar një 
broshurë për të kremtuar “100-vjetorin e krijimit të Krahinës Autonome të Korçës”, 
2 fletëpalosje për 2 seri monedhash përkujtimore, është botuar në anglisht 
broshura “Simbolika e kartëmonedhave shqiptare”, si dhe janë shpërndarë 
broshurat dhe materialet edukative të përgatitura në vitet paraardhëse. 

Java Globale e Parasë - Më 14 mars 2016, u çel Java Globale e Parasë, 
një festë mbarëbotërore, e cila synon ndërgjegjësimin e brezit të ri për të 
qenë qytetarë të ardhshëm të përgjegjshëm dhe të aftë financiarisht. Banka e 
Shqipërisë mori pjesë për herë të tretë në këtë kremtim, ku në bashkëpunim me 
Shoqatën Shqiptare të Bankave, Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe Ministrinë 
e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, organizuan disa aktivitete edukative dhe 
ndërgjegjësuese për fëmijë dhe të rinj. Ndër këto aktivitete, me rëndësi të 
veçantë ishte organizimi i një tryeze diskutimi me temë “Nevoja e një strategjie 
kombëtare për Edukimin Financiar”. Diskutimi synoi ndërgjegjësimin e 
institucioneve kryesore publike në vend mbi rëndësinë e edukimit financiar dhe 
shqyrtimin e mundësisë së ngritjes së një Grupi të përbashkët Pune për hartimin 
e një strategjie kombëtare për edukimin financiar. 

Faqja e Bankës së Shqipërisë në Facebook - E krijuar në vitin 2014, me qëllim 
nxitjen dhe kultivimin e një kulture financiare, gjatë tremujorit të fundit të vitit 
2016 u riaktivizua prania e Bankës së Shqipërisë në rrjetet sociale, si një tjetër 
mënyrë për t’iu afruar publikut, kryesisht atij më të ri në moshë. Postimet e kryera 
në këtë faqe synojnë ta njohin publikun me materiale edukative, kuriozitete 
numizmatike, aktivitetet dhe botimet e Bankës së Shqipërisë, duke arritur në një 
numër prej rreth 5000 ndjekësish.

Muzeu i Bankës së Shqipërisë

I inauguruar më 30 tetor 2015, Muzeu i Bankës së Shqipërisë filloi zyrtarisht 
nga puna për pritjen e vizitorëve në prill të vitit 2016. Duke qenë viti i 
parë i aktivitetit, me rëndësi ishte plotësimi i hapësirave rregullative për 
mirëfunksionimin e Muzeut, si dhe standardizimi i guidës së vizitorëve dhe 
përputhja e informacionit të përcjellë me interesat dhe njohuritë e grup-moshave 
të ndryshme. Si fillim, Muzeu ka qenë i hapur për publikun vetëm një ditë në 
javë, por nisur nga rritja e kërkesave për ta vizituar, nga muaji dhjetor u kalua 
në tre ditë në javë, të hapura për publikun. Gjatë vitit 2016, Muzeu i BSH-së 
është vizituar nga mbi 2100 vizitorë, 1300 prej të cilëve kanë qenë nxënës 
shkollash dhe studentë. 
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Një aktivitet që u mirëprit nga publiku ishte organizimi i një ekspozite me rastin 
e 100-vjetorit të shpalljes së “Krahinës Autonome të Korçës”, më 9-10 dhjetor, 
në Korçë. Kjo ngjarje historike u pasqyrua përmes ekspozimit të koleksionit të 
kartëmonedhave të Krahinës së Korçës, të cilat Muzeu i Bankës së Shqipërisë 
i prezantoi në Muzeun Kombëtar të Arsimit në Korçë, me qëllim shpalosjen 
e vlerave historike dhe kulturore të kartëmonedhës shqiptare të emetuar ndër 
vite. Në ekspozitë, u prezantua koleksioni i plotë i kartëmonedhave lokale 
të emetuara nga Krahina Autonome e Korçës në vitet 1917 dhe 1918, të 
shoqëruara me ilustrime fotografike dhe grafike, të cilat pasqyrojnë kontekstin 
historik, ekonomik dhe numizmatik të kohës. Përveç kartëmonedhave, vizitorët 
patën mundësi të njihen dhe me materiale të ndryshme edukative të Bankës së 
Shqipërisë, në formën e broshurave, paneleve informuese, etj.

Në përputhje me strategjinë afatmesme të zhvillimit të Bankës së Shqipërisë, në 
dyvjeçarin në vijim, do të vijojë puna për pasurimin e brendisë së Muzeut me 
objekte të reja numizmatike, si dhe me materiale e programe të reja të edukimit 
financiar, duke i përshtatur më mirë me interesat e vizitorëve të ndryshëm. Një 
risi që planifikojmë të prezantojmë gjatë vitit 2017 do të jetë edhe seria e 
leksioneve të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, pjesë e të cilit synojmë të jenë 
personalitete të fushave të ndryshme, të cilët me kumtesat e tyre do të zgjojnë 
interesin e publikut dhe do të pasurojnë më tej aktivitetet edukative të Muzeut 
të BSH-së.


