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NGJARJET KRYESORE TË VITIT 2016

•	 Aktiviteti	ekonomik	u	zgjerua	me	3.3%	gjatë	nëntë	muajve	të	parë	të	
vitit.	Të	dhënat	e	tërthorta	sugjerojnë	një	normë	të	ngjashme	rritjeje	edhe	
për	tremujorin	e	katërt.	Zgjerimi	i	aktivitetit	ekonomik	është	mbështetur	
kryesisht	nga	zgjerimi	i	konsumit	dhe	investimeve	private,	ndërkohë	që	
ambienti	i	jashtëm	ka	qenë	i	pafavorshëm	dhe	politika	fiskale	ka	pasur	
një	natyrë	konsoliduese.

•	 Pas	një	goditjeje	oferte	e	cila	ndikoi	në	kahun	rënës	gjatë	tremujorit	të	
parë,	inflacioni	shënoi	rritje	në	pjesën	e	mbetur	të	vitit.	Norma	mesatare	
e	inflacionit	gjatë	vitit	2016	ishte	1.3%.	Norma	e	inflacionit	në	fund	të	
vitit	ishte	2.2%.	Ecuria	rritëse	e	inflacionit	erdhi	si	pasojë	e	dobësimit	të	
presioneve	dezinflacioniste	nga	jashtë	dhe	e	rritjes	së	presioneve	nga	
kërkesa	e	brendshme.

•	 Politika	monetare	ka	vijuar	të	jetë	lehtësuese.	Norma	bazë	e	interesit	u	
ul	me	0.50	pikë	përqindje,	duke	zbritur	në	nivelin	1.25%.	Gjithashtu,	
Banka	 e	 Shqipërisë	 ka	 ngushtuar	 korridorin	 e	 normave	 të	 interesit	
të	 tregut	 ndërbankar,	 ka	 intensifikuar	 komunikimin	 e	 kahut	 të	 pritur	
të	 politikës	 monetare,	 si	 dhe	 ka	 vazhduar	 injektimin	 e	 likuiditetit	 në	
tregun	ndërbankar.	Politika	monetare	ka	sjellë	lehtësimin	e	kushteve	të	
financimit,	duke	ndihmuar	rritjen	ekonomike,	shfrytëzimin	më	të	mirë	të	
kapaciteteve	prodhuese,	si	dhe	rritjen	e	inflacionit	drejt	objektivit.

•	 Politika	fiskale	ka	ruajtur	natyrë	konsoliduese,	e	reflektuar	në	reduktimin	
e	deficitit	dhe	të	borxhit	publik.	Kjo	politikë	ka	sjellë	stimul	të	ulët	fiskal	
në	ekonomi,	por	ka	favorizuar	uljen	e	kostove	të	financimit	për	sektorin	
privat.

•	 Veprimtaria	 e	 sektorit	 bankar	 është	 e	 qëndrueshme.	 Treguesit	 e	
likuiditetit,	 rentabilitetit	dhe	kapitalizimit,	mbeten	brenda	parametrave	
rregullatorë	të	shëndetit.	Sektori	bankar	zotëron	kapital	dhe	likuiditet	të	
mjaftueshëm	për	të	përballuar	efektin	e	luhatjeve	të	tregut	financiar	dhe	
goditje	likuiditeti.

•	 Zbatimi	i	Planit	Kombëtar	për	uljen	e	huave	me	probleme	ka	shënuar	
progres	 të	 dukshëm.	 Në	 përputhje	 me	 angazhimet	 e	 saj,	 Banka	 e	
Shqipërisë	ka	iniciuar	ndërmarrjen	e	ndryshimeve	të	rëndësishme	ligjore,	
ka	ndërmarrë	ndryshime	në	kuadrin	 rregullator,	si	dhe	ka	punuar	për	
zgjidhjen	e	kredive	të	mëdha	dhe	ristrukturimin	e	tyre	jashtë	gjyqësorit.

•	 Kuadri	 rregullator	 për	mbikëqyrjen	 dhe	 stabilitetin	 financiar	 ka	 vijuar	
të	përshtatet	me	parimet	e	Komitetit	 të	Bazelit	dhe	direktivat	e	KE-së.	
Ndër	 ndryshimet	më	 të	 rëndësishme	 veçojmë	 finalizimin	 e	 ligjit	 “Për	
rimëkëmbjen	 dhe	 ndërhyrjen	 e	 jashtëzakonshme”	 në	 banka,	 dhe	
rishikimin	 tërësor	 të	kuadrit	 ligjor	për	 funksionimin	dhe	mbikëqyrjen	e	
shoqërive	të	kursim-kreditit.
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•	 Në	përmbushje	të	rekomandimeve	të	Komitetit	Kombëtar	të	Sistemit	të	
Pagesave,	përfundoi	 standardizimi	 i	 formatit	 të	urdhërpagesës,	 sipas	
standardeve	 të	 SEPA-s.	 Ky	 është	 një	 hap	 i	 rëndësishëm	 në	 funksion	
të	 rritjes	 së	 efikasitetit	 të	 përdorimit	 të	 instrumenteve	 elektronike	 të	
pagesave.	Në	këtë	drejtim,	u	rishikua	kuadri	rregullator	për	instrumentet	
e	pagesave	elektronike,	duke	e	 sjellë	atë	 në	përputhje	me	direktivat	
e	 BE-së.	Në	 bashkëpunim	 me	 Bankën	 Botërore	 kanë	 nisur	 projektet	
për	 matjen	 e	 kostos	 së	 instrumenteve	 të	 pagesave	 në	 Shqipëri,	 për	
përfshirjen	financiare	të	publikut,	si	dhe	për	remitancat.

•	 Në	 kuadër	 të	 përmirësimit	 të	 infrastrukturës	 për	 mbështetjen	 e	
administrimit	të	rezervës	valutore,	u	vu	në	zbatim	versioni	i	ri	i	Sistemit	
për	Administrimin	e	Portofolit	(PAT	II	R	3.1.).	Ky	version	sjell	përmirësime	
në	 drejtim	 të	 përpunimit	 dhe	 mirëmbajtjes	 së	 të	 dhënave	 statike,	 të	
automatizimit	 të	 veprimeve	 dhe	 të	 reduktimit	 të	 shkallës	 së	 rrezikut	
operacional.

•	 Në	drejtim	të	arritjes	së	standardeve	ndërkombëtare	për	infrastrukturën	e	
raportimit	dhe	rritjen	e	cilësisë	së	statistikave,	këtë	vit	u	vu	në	funksionim	
sistemi	i	automatizuar	i	raportimit	rregullator	me	bankat	e	sistemit	(ERRS).	
Përmes	tij,	Banka	e	Shqipërisë	mundëson	raportimin	online	të	bankave	
të	 nivelit	 të	 dytë	 për	 të	 dhëna	 në	 funksion	 të	mbikëqyrjes,	 stabilitetit	
financiar	 dhe	 politikës	 monetare.	 Automatizimi	 ka	 prekur	 raportimin,	
kontrollin,	përpunimin	dhe	shpërndarjen	e	të	dhënave	për	përdoruesit	
brenda	Bankës.

•	 Për	 herë	 të	 parë,	 Këshilli	Mbikëqyrës	miratoi	 pasqyrat	 financiare	 në	
përputhje	 me	 Standardet	 Ndërkombëtare	 të	 Raportimit	 Financiar,	
duke	përmbushur	një	nga	prioritetet	më	 të	 rëndësishme	 të	Bankës	 së	
Shqipërisë.	

•	 Këshilli	Mbikëqyrës	miratoi	për	 herë	 të	parë	 Politikën	e	Administrimit	
të	 Rrezikut	Operacional,	 një	 kuadër	gjithëpërfshirës	për	 identifikimin,	
vlerësimin,	kontrollin,	administrimin	dhe	ndjekjen	e	integruar	të	rrezikut	
operacional	në	nivel	institucioni.	Gjatë	vitit	u	vu	në	zbatim	aplikacioni	
për	 menaxhimin	 e	 automatizuar	 të	 auditimeve	 dhe	 të	 procesit	 të	
menaxhimit	të	rrezikut	operacional,	si	dhe	u	ngrit	njësia	e	dedikuar	për	
ndjekjen	e	këtij	rreziku.

•	 Në	 maj,	 u	 zhvillua	 konferenca	 me	 temë	 “Bankingu	 Digjital”,	 në	
bashkëpunim	 me	 Shoqatën	 Shqiptare	 të	 Bankave	 dhe	 Komitetin	
Kombëtar	 të	 Sistemit	 të	 Pagesave.	 Konferenca	 synoi	 promovimin	 e	
teknologjive	bashkëkohore	për	ofrimin	e	shërbimeve	dhe	produkteve	të	
pagesave.

•	 Në	qershor,	u	zhvillua	Forumi	IV	Financiar,	në	bashkëpunim	me	FMN-
në.	 Këtë	 vit,	 diskutimet	 u	 përqendruan	 në	 çështjen	 e	 rigjallërimit	 të	
kreditimit	 si	 një	 nga	 kriteret	 për	mbështetjen	 e	 një	 rritjeje	 ekonomike	
të	 qëndrueshme.	Në	 përfundim	 të	 këtij	 forumi,	 Banka	 e	 Shqipërisë,	
Shoqata	Shqiptare	e	Bankave,	Ministria	e	Financave	dhe	Ministria	e	
Ekonomisë	nënshkruan	një	Memorandum	Mirëkuptimi,	në	kuadrin	e	të	
cilit,	institucionet	nënshkruese	angazhohen	të	marrin	masa	konkrete	për	
të	promovuar	rritjen	e	qëndrueshme	të	kredisë.
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•	 Në	 tetor,	 u	 zhvillua	 konferenca	 vjetore	 me	 temë	 “Harmonizimi	 i	
politikës	monetare	me	stabilitetin	financiar	–	objektivat,	përgjigjet	dhe	
ndërveprimi	 mes	 tyre	 në	 periudha	 pasigurie”,	 në	 bashkëpunim	 me	
Qendrën	e	Studimeve	të	Evropës	Juglindore	të	Universitetit	të	Oksfordit.	
Kjo	 konferencë	 trajtoi	 optimizimin	 e	 koordinimit	 të	 objektivave	 të	
bankave	qendrore,	si	dhe	të	koordinimit	të	ekonomive	të	Ballkanit	me	
ato	të	BE-së	në	kushtet	e	rritjes	së	pasigurive	ndërkombëtare.


