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2005

Të nderuar zonja dhe zotërinj deputetë,

Ndodhem sot para jush në prezantimin tim të parë si Guvernator i Bankës 
së Shqipërisë, për të ndarë me ju vlerësimet e Bankës së Shqipërisë në lidhje 
me zhvillimet ekonomike të vitit 2004, për të paraqitur pikëpamjet tona në 
lidhje me perspektivën e ekonomisë shqiptare për periudhën në vijim, si dhe 
për të paraqitur disa aspekte të tjera të rëndësishme të aktivitetit të Bankës së 
Shqipërisë në këtë periudhë. Banka e Shqipërisë është një institucion me një 
rol kyç në fushën e vendimmarrjes së politikave ekonomike dhe financiare, 
si dhe në drejtim të krijimit dhe të ruajtjes së stabilitetit financiar të vendit. 
Për këtë qëllim, në emër të institucionit që unë drejtoj, mirëpres çdo opinion, 
koment apo sugjerim në lidhje me të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e 
zhvillimit institucional, të politikës monetare dhe të mbikëqyrjes bankare.

 
EKONOMIA SHQIPTARE GJATË VITIT 2004.

Zhvillimi i ekonomisë shqiptare gjatë vitit 2004, sipas vlerësimit të Bankës 
së Shqipërisë, ka qenë në përputhje me objektivat e strategjisë së zhvillimit 
ekonomik të vendit. Në bazë të vlerësimeve më të fundit, ekonomia shqiptare 
rezulton të jetë rritur me 6.0 për qind në terma realë, duke ruajtur ritmin 
mesatar të zhvillimit të pesë viteve të fundit. Ritmi i rritjes ekonomike të 
Shqipërisë gjatë kësaj periudhe ka qenë më i lartë se ai i shteteve të tjera të 
Evropës Juglindore apo edhe i shteteve të sapoanëtarësuara në Bashkimin 
Evropian.

Aktiviteti i ekonomisë shqiptare, si një ekonomi relativisht e hapur, është 
mbështetur edhe nga gjallërimi i aktivitetit ekonomik në nivel botëror gjatë 
vitit 2004. Rritja e ngadaltë por e sigurt e ekonomisë evropiane gjatë vitit 
2004 ka qenë një faktor pozitiv për ekonominë shqiptare, duke nxitur 
kërkesën për eksportet tona dhe duke mbështetur rritjen e të hyrave valutore 
prej emigrantëve. Norma mesatare e inflacionit të Eurozonës, gjatë këtij viti, 
ka qenë rreth 2.4 për qind duke mos ushtruar ndikim në rritjen e normës së 
inflacionit të importuar në Shqipëri. Në të njëjtën kohë, ndikimi i fenomeneve 
shock, i pranishëm në ekonominë botërore gjatë vitit 2004, është paraqitur 
më i zbutur në ekonominë shqiptare. Rritja e çmimit të naftës në tregun 
ndërkombëtar u amortizua pjesërisht si pasojë e mbiçmimit të lekut dhe 
pjesërisht si pasojë e rritjes së konkurrencës dhe shfaqjes së njëfarë elasticiteti 
të kërkesës për këtë produkt. Efekti i rritjes së çmimit të naftës në normën e 
inflacionit në vend ka qenë i kufizuar. Gjithashtu, efekti i saj në ekonominë 
shqiptare, ndonëse i vështirë për t’u matur, vlerësohet të ketë qenë i zbutur 
duke gjykuar nga ecuria e sektorëve më të ekspozuar ndaj çmimeve të naftës, 
transportit dhe industrisë.
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Kurset e këmbimit kanë qenë të luhatshme gjatë vitit 2004. Dollari amerikan 

u vlerësua në pjesën e parë të vitit, si pasojë e pritjeve për shtrëngim të 
politikës monetare të SHBA-së. Por, gjatë pjesës së dytë të vitit, vëmendja e 
tregjeve financiare është përqendruar në problemet strukturore të ekonomisë 
amerikane, të deficitit buxhetor dhe të deficitit të llogarisë korente. Këto 
shqetësime sollën një ulje të shpejtë të vlerës së dollarit amerikan, duke arritur 
edhe nivelet minimale kundrejt monedhës së përbashkët evropiane.

Përkundrejt këtyre zhvillimeve, politika monetare dhe ajo fiskale e ekonomive 
më të mëdha kanë ruajtur një karakter ekspansionist. Megjithë rritjen e normave 
të interesit të dollarit amerikan, ato mbeten në nivele të ulëta historike ndërsa 
normat e interesit të euros kanë mbetur të pandryshuara. Politika fiskale ka 
ndikuar në rritjen e kërkesës së brendshme, si në Eurozonë ashtu edhe në 
SHBA. Integrimi në rritje i ekonomisë shqiptare në tregjet ndërkombëtare të 
produkteve dhe të kapitalit, bën që edhe ajo të përfitojë nga këto politika 
nxitëse, në formën e normave më të ulëta të interesit për valutën dhe në 
formën e kërkesës më të lartë për eksportet e saj.

E vendosur në këtë sfond pozitiv, rritja e ekonomisë shqiptare vazhdon të 
gjenerohet nga zhvillimi dinamik i sektorit privat, ndërkohë që përparësia e 
sektorit publik ka qenë ruajtja e stabilitetit makroekonomik dhe mbështetja 
e rritjes ekonomike nëpërmjet investimeve në fushat prioritare të zhvillimit: 
infrastrukturë, arsim dhe shëndetësi. 

Gjatë vitit 2004, investimet në ekonomi kanë qenë në të njëjtin nivel relativ 
me vitin 2003, duke përbërë rreth 25.4 për qind të PBB-së. Këto investime 
përfaqësohen kryesisht nga investimet private, të cilat përbëjnë rreth 80 për 
qind të investimeve totale. Sektori financiar i ka dhënë një mbështetje gjithnjë 
e më të madhe këtij zhvillimi, nëpërmjet rritjes së kreditimit dhe të gamës së 
shërbimeve të ofruara. Kështu, kredia për ekonominë është rritur mesatarisht 
me 34 për qind gjatë dy viteve të fundit, duke u shoqëruar njëkohësisht me 
rritje të afatit të maturimit.

Zhvillimi sektorial i ekonomisë shqiptare gjatë viteve të fundit, ka qenë një 
zhvillim dinamik. Sektorët që kanë dhënë kontributin më të madh në normën 
e rritjes vjetore vlerësohet të jenë: “Tregti, hotele, restorante”, “Ndërtim”, 
“Transport” dhe “Shërbime të tjera”. Këta sektorë kanë kontribuar rreth 75 
për qind të rritjes ekonomike gjatë vitit 2004. Ky zhvillim është shoqëruar me 
një rishpërndarje të kontributit relativ të sektorëve të ekonomisë në PBB, si 
dhe me një rishpërndarje të faktorëve të prodhimit, të forcave të punës dhe të 
mbështetjes me kapitale. 

Kërkesa e madhe për zhvillimin e infrastrukturës, për rritjen dhe për zgjerimin 
e kapaciteteve prodhuese dhe për strehim, ka bërë që sektori i ndërtimit të 
karakterizohet nga ritme të larta zhvillimi. Ai ka kontribuar mesatarisht me 
rreth 17 për qind në rritjen ekonomike të tre viteve të fundit, edhe pse vlera e 
shtuar në këtë sektor përfaqëson vetëm 10 për qind të PBB-së në vitin 2004. 
Shitjet e sektorit “Tregti, hotele, restorante” janë rritur me 6.2 për qind gjatë 
nëntëmujorit të parë të vitit 2004, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti 
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më parë. Ky sektor ka realizuar rreth 44 për qind të totalit të shitjeve për këtë 
periudhë. Një zhvillim pozitiv i vitit 2004 ka qenë edhe prodhimi i bujqësisë, i 
cili është rritur me 4.9 për qind. Ecuria e sektorit të industrisë ka qenë një ecuri 
mikse. Nëndegë të industrisë përpunuese si industria ushqimore, fabrikimi i 
artikujve mineralë dhe metalurgjia, kanë realizuar shitje më të larta gjatë 
nëntëmujorit të parë të vitit 2004, ndërkohë që shitjet e industrisë tekstile 
dhe të asaj të përpunimit të lëkurës kanë qenë në nivele më të ulëta. Sektori 
i energjitikës ka patur ecuri pozitive gjatë vitit 2004. Prodhimi i energjisë 
elektrike shënoi një rritje vjetore prej 12 për qind, duke u reflektuar në rritjen 
prej 20 për qind të eksporteve dhe rënien prej 30 për qind të importeve 
të energjisë. Shitjet e sektorit të transportit janë rritur me 5 për qind gjatë 
nëntëmujorit të parë.

Një aspekt i rëndësishëm i performancës së ekonomisë shqiptare gjatë 
viteve të fundit, është fakti se rritja ekonomike nuk ka gjeneruar disbalancime 
makroekonomike. Përkundrazi, ajo është shoqëruar me konsolidimin e 
vazhdueshëm të këtij stabiliteti, duke u shprehur në norma të ulëta dhe të 
qëndrueshme inflacioni, në reduktimin e deficitit buxhetor dhe të borxhit 
publik, në përmirësimin e pozicionit të bilancit të pagesave dhe në stabilitetin 
e përgjithshëm të treguesve monetarë.

Tabelë 1. Disa tregues të 
ekonomisë në vite.

1 Të dhënat për PBB-në dhe rritjen reale të saj për vitet 1999-2000 janë të INSTAT-it. Për pjesën 
tjetër të dhënat janë vlerësime të Ministrisë së Financave, të FMN-së dhe të dhëna të Bankës së 
Shqipërisë.
2 Tabela është ndërtuar duke u bazuar në PBB-në nominale të rishikuar.
3 PBB nominale, e konvertuar me kursin mesatar të periudhës.
4 Borxhi qeveritar duke përfshirë edhe borxhin e sektorëve të tjerë të garantuar nga qeveria.
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Të dhënat e vitit 2004 tregojnë një zbutje graduale të normës së papunësisë. 

Megjithëse ndryshimet demografike gjatë viteve të fundit e bëjnë të vështirë 
pasqyrimin statistikor të zhvendosjes së forcave të punës, sipas të dhënave 
zyrtare, norma e papunësisë vlerësohet të ketë rënë nga niveli 15 për qind në 
nivelin 14.6 për qind gjatë vitit 2004.

Treguesit fiskalë. Nisur nga zhvillimet në treguesit fiskalë rezulton se politika 
fiskale e ndjekur gjatë vitit 2004 ka qenë një politikë e kujdesshme, e mbështetur 
në Programin Buxhetor Afatmesëm për periudhën 2004-2006. Të shprehur në 
terma të PBB-së, treguesit buxhetorë janë në nivele të përafërta me ato të vitit 
2003, ku veçohet shifra e pandryshuar e deficitit buxhetor, në masën 4.9 për 
qind. Të ardhurat e buxhetit të shtetit gjatë vitit 2004 u rritën me 10.4 për qind, 
duke arritur në nivelin 23.7 për qind të PBB-së. Po kështu, shpenzimet buxhetore 
kanë regjistruar një normë rritjeje vjetore prej 10.7 për qind, duke arritur në 
nivelin 28.6 për qind të PBB-së. Gjithsesi, këta tregues kanë mbetur nën nivelet 
e parashikuara në buxhetin e vitit 2004, duke shtruar nevojën e një ndjekjeje 
më të kujdesshme të buxhetit në dy fazat kryesore të tij; atë të hartimit dhe atë 
të zbatimit. Gjithashtu, realizimi i shpenzimeve kapitale mbetet një problem i cili 
meriton një vëmendje më të madhe në të ardhmen, duke u nisur nga rëndësia 
që ka ai për zhvillimin e kapaciteteve të infrastrukturës së vendit.

Sektori i jashtëm i ekonomisë. Situata e favorshme ekonomike në vend 
është reflektuar edhe në fushën e transaksioneve me jashtë. Deficiti korent 
shënoi një rënie të dukshme gjatë vitit 2004, duke arritur në 5.3 për qind të 
PBB-së dhe duke shënuar një rënie të ndjeshme ndaj dy viteve paraardhës. Ky 
zhvillim rezulton të jetë pasojë e përmirësimit të deficitit tregtar, i cili zbriti në 
nivelin 21 për qind të PBB-së në vitin 2004, nga 23.4 për qind të PBB-së në 
vitin 2003. Eksportet e mallrave kanë shënuar një normë më të lartë rritjeje 
sesa importet, ndërkohë që bilanci pozitiv i transfertave korente është rritur 
paralelisht me rritjen e deficitit tregtar, duke mos lejuar thellimin e deficitit 
korent. Mbulimi i importeve me eksporte të mallrave ka arritur masën 27.5 
për qind duke shfaqur një përmirësim ndaj vitit 2003, kur ky raport ishte në 
nivelin 25 për qind. Gjatë vitit 2004, bilanci i pagesave të Shqipërisë ka 
regjistruar një fluks hyrës mjetesh financiare dhe kapitale rreth 1.5 herë më 
të lartë se viti paraardhës. Rritja e flukseve hyrëse në llogarinë financiare dhe 
mosthellimi i deficitit korent, kanë sjellë rritjen e rezervave valutore me rreth 
290 milionë dollarë gjatë vitit 2004. Rezerva valutore e Shqipërisë mjafton 
për të mbuluar rreth 5.2 muaj importe mallrash dhe shërbimesh.

Megjithë zhvillimet pozitive të viteve të fundit, rritja ekonomike dhe stabiliteti 
makroekonomik i vendit janë dy parametra të cilët, në vlerësimin tonë, nuk 
mund dhe nuk duhet të merren si të mirëqenë (çështje të përfunduara). 
Deficiti i lartë tregtar kërkon gjetjen e burimeve të qëndrueshme afatgjata të 
mbulimit, veçanërisht nxitjen e investimeve të huaja direkte të cilat do të rritin 
kapacitetet prodhuese të ekonomisë shqiptare. Veçanërisht interes më i madh 
duhet të tregohet për sektorë të tillë si bujqësi dhe turizëm. 

Politika fiskale duhet të vazhdojë të ruajë kontributin e saj pozitiv në 
konsolidimin e stabilitetit makroekonomik, kontribut ky i shprehur në reduktimin 
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e deficitit buxhetor, në shtimin e të ardhurave dhe në vendosjen e përparësive 
sipas Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin Ekonomik dhe Social, në kryerjen 
e shpenzimeve buxhetore. Zhvillimi i sektorit financiar gjykojmë se duhet të 
balancohet në të gjitha segmentet e tij, çka kërkon përfundimin e procesit të 
privatizimit dhe harmonizimin e legjislacionit rregullues dhe mbikëqyrës, në 
përputhje me praktikat më të mira të vendeve të zhvilluara.

Këto çështje kërkojnë vëmendje të vazhdueshme dhe kontribut të përbashkët. 
Me këtë rast, gjej me vend të theksoj se Banka e Shqipërisë do të jetë një 
partnere e gatshme dhe e hapur, duke marrë përsipër përgjegjësitë që i 
takojnë dhe duke bashkëpunuar me të gjithë aktorët e interesuar në zhvillimin 
e ekonomik dhe financiar të vendit.

ZHVILLIMET NË INFLACION DHE NË POLITIKËN MONETARE

Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë, i përcaktuar në ligjin “Për Bankën 
e Shqipërisë”, është ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Ky objektiv përkthehet në 
arritjen e një norme të ulët dhe të qëndrueshme inflacioni, i matur si ndryshim 
vjetor i Indeksit të Çmimeve të Konsumit. Për vitin 2004, sipas Dokumentit të 
Politikës Monetare, objektivi i inflacionit ishte përcaktuar në intervalin 2 - 4 
për qind. 

Sipas zhvillimeve të faktuara, Banka e Shqipërisë e ka përmbushur objektivin 
e saj për kontrollin e inflacionit në intervalin 2-4 për qind. Inflacioni vjetor në 
fund të vitit 2004 rezultoi 2.2 për qind ndërsa norma mesatare e inflacionit 
vjetor për vitin 2004 ishte 2.9 për qind. Inflacioni ka qëndruar rreth nivelit 3 
për qind gjatë gjysmës së parë të vitit dhe, më pas, ka shfaqur një tendencë 
rënëse gjatë gjysmës së dytë, duke iu afruar kufirit të poshtëm të objektivit. 

Rolin kryesor në formimin e normës së inflacionit gjatë vitit 2004 e ka luajtur 
grupi ”Qira, ujë, lëndë djegëse, energji”, në ndryshim nga vitet e kaluara kur 
këtë rol e ka patur grupi “Ushqime dhe pije joalkolike”. Indeksi i çmimeve të 
grupit “Qira, ujë, lëndë djegëse, energji” shënoi ritme të larta rritjeje vjetore 
gjatë vitit 2004. Përveç rritjes së çmimit të energjisë me 31.2 për qind në 
muajin shkurt të këtij viti, ky grup regjistroi rritje edhe në çmimin e qirasë dhe 
të rentës së imputuar. Norma vjetore e inflacionit të grupit “Ushqime dhe pije 
joalkolike” ka qenë negative gjatë periudhës maj-nëntor, si pasojë e rritjes së 
prodhimit të brendshëm bujqësor, duke përfshirë edhe prodhimin e serave.

Ecuria pozitive e inflacionit gjatë dy viteve të fundit është favorizuar nga 
mungesa e faktorëve shock, nga zhvillimet pozitive të kapaciteteve prodhuese 
dhe nga konsolidimi i treguesve makroekonomikë dhe makrofinanciarë. 
Shqetësimi se rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, do të 
shkaktonte rritje të çmimeve të konsumit edhe në Shqipëri, nuk u materializua. 
Mbiçmimi i kursit të këmbimit të lekut kundrejt dollarit amerikan gjatë vitit 
2004, ka zbutur efektin e rritjes së çmimit të naftës në tregun ndërkombëtar. 
Gjithashtu, vlerat e inflacionit të dy vendeve kryesore partnere, Italisë dhe 
Greqisë, kanë qenë të ulëta, të krahasueshme me normat e inflacionit në 
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Shqipëri. Për rrjedhojë, aktiviteti tregtar i Shqipërisë nuk është shoqëruar me 
import të presioneve inflacioniste.

Zhvillimet e favorshme makroekonomike gjatë vitit 2004 kanë krijuar 
një ambient të përshtatshëm për kontrollin e inflacionit. Dy politikat 
makroekonomike bazë, politika monetare dhe ajo fiskale, kanë kontribuar 
në drejtim të stabilizimit të aktivitetit ekonomik, duke mos ushtruar presione 
në rritje mbi normën e inflacionit. Shpenzimet buxhetore gjatë vitit 2004 kanë 
qenë relativisht të njëtrajtshme përgjatë vitit, duke mos rrezikuar shtimin e 
presioneve inflacioniste në ekonomi në periudha të caktuara. Huamarrja e 
brendshme e qeverisë ka qenë në nivelin 2.0 për qind të PBB-së gjatë vitit 
2004, në krahasim me vlerën 2.9 për qind të shënuar në vitin 2003.

Politika monetare. Politika monetare e ndjekur gjatë vitit 2004 ka ruajtur të 
njëjtin kah zbutës të politikës së ndjekur gjatë vitit 2003. Banka e Shqipërisë 
ka ulur 5 herë normën bazë të interesit gjatë vitit 2004, me një efekt total prej 
1.25 pikësh përqindjeje. Norma bazë e interesit ka arritur minimume të reja 
historike me çdo ulje të kryer gjatë vitit 2004, duke qëndruar në fund të vitit 
në nivelin 5.25 për qind. Politika monetare zbutëse ka qenë në përputhje me 
zhvillimet në inflacion gjatë vitit 2004 dhe me pritshmëritë pozitive për këtë 
tregues në të ardhmen. Këto zhvillime duket se janë perceptuar nga publiku, 
i cili është duke i ankoruar gjithnjë e më tepër pritjet e tij inflacioniste në 
objektivin e inflacionit të shpallur nga Banka e Shqipërisë. Kjo është reflektuar 
në rritjen e interesimit të publikut për depozitimin e kursimeve të tyre në lekë, 
duke gjeneruar edhe presione mbiçmuese mbi kursin e këmbimit të lekut. 
Mbiçmimi i kursit të këmbimit të lekut, i shoqëruar nga vlerat e qëndrueshme 
të inflacionit në partnerët më të mëdhenj tregtarë të Shqipërisë, ka ndikuar në 
uljen e vlerës së inflacionit të importuar gjatë vitit 2004. 

Lehtësimi i kushteve monetare në ekonomi ka synuar të nxisë aktivitetin 
ekonomik dhe t’i krijojë më shumë hapësirë kreditimit të ekonomisë, pa cënuar 
perspektivën afatgjatë të respektimit të objektivit të inflacionit. Kjo politikë 
monetare ka rezultuar e drejtë. Banka e Shqipërisë ka qenë e suksesshme në 
përmbushjen e objektivit të saj për inflacionin, duke zbutur në të njëjtën kohë 
presionet mbiçmuese mbi lekun. Megjithë politikën monetare zbutëse, Banka 
e Shqipërisë ka mbajtur nën kontroll ritmin e rritjes së agregatëve monetarë.

Presionet e dobëta inflacioniste nga ana e politikës fiskale, administrimi i 
mirë i ofertës monetare, si dhe mbiçmimi i lekut kanë krijuar kushte për një 
rritje të moderuar të çmimeve të konsumit gjatë vitit 2004. Në përgjithësi, 
Banka e Shqipërisë gjykon se kjo situatë e favorshme do të vazhdojë të 
manifestohet edhe gjatë vitit në vazhdim. Ajo do të mbështetet nga kushtet e 
favorshme monetare të ekonomisë dhe nga zhvillimi i kontrolluar i kërkesës së 
brendshme. Duke gjykuar mbi informacionin në dispozicion dhe në mungesë 
të fenomeneve shock, rritja e çmimeve të konsumit për vitin 2005 parashikohet 
të jetë brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë, 2-4 për qind.

Ecuria e treguesve monetarë. Për përmbushjen e objektivit të vet kryesor, 
atë të ruatjes së stabilitetit të çmimeve, Banka e Shqipërisë mbështetet në 



Raporti Vjetor 2004

Banka e Shqipërisë 17

kontrollin e agregatëve monetarë si një instrument i ndërmjetëm. Parashikimet 
për ecurinë e treguesve monetarë detajohen në programin monetar vjetor, i 
cili shërben për orientimin e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë. Mbi 
këtë strategji, objektivi i rritjes së ofertës monetare për vitin 2004 u caktua 
në nivelin 12.4 për qind. Kjo rritje u gjykua të ishte e mjaftueshme për të 
plotësuar kërkesën për para të ekonomisë në kushte të një rritjeje ekonomike 
prej 6 për qind dhe të një norme inflacioni brenda intervalit 2-4 për qind. 

Oferta monetare dhe agregati më i ngushtë i parasë (M1) kanë patur ritme 
më të shpejta rritjeje gjatë vitit 2004 në krahasim me vitin 2003. Kjo është 
rrjedhojë e një kërkese të shtuar të ekonomisë për mjete monetare, e shfaqur 
edhe në gjallërimin e kreditimit të ekonomisë gjatë vitit. Gjithashtu, niveli i 
kontrolluar i inflacionit ka bërë të mundur ruajtjen e një norme reale interesi 
në terma pozitivë, megjithë reduktimin e vazhdueshëm të normave nominale 
të interesit. Norma reale pozitive e interesit ka ruajtur prirjen e qytetarëve 
për depozitimin e kursimeve të tyre në sistemin bankar, duke sjellë reduktime 
të mëtejshme të nivelit relativ të parasë jashtë bankave që qarkullon në 
ekonomi.

Rritja e kërkesës për mjete monetare ka marrë kryesisht formën e kërkesës 
për bilance monetare në lekë. Kërkesa për lekë ka qenë veçanërisht e dukshme 
në periudhën e verës, duke u plotësuar pjesërisht edhe nëpërmjet injektimit të 
likuiditetit nga ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor.

Norma vjetore e rritjes së depozitave në lekë ishte 12.9 për qind, një rritje 
e kënaqshme kjo krahasuar me mesataren historike. Ajo ishte e mjaftueshme 
për të mbuluar kërkesat e qeverisë për financimin e deficitit dhe kërkesat e 
ekonomisë për kredi në lekë. Ndërkohë, depozitat në valutë shënuan një 
rritje prej 17.1 për qind gjatë vitit 2004. Burim kryesor i ritmit të lartë të rritjes 
së depozitave në valutë vazhdojnë të mbeten hyrjet e mëdha të valutës nga 
emigrantët.

Kështu, kredia për ekonominë është rritur me 19.4 miliardë lekë gjatë vitit 
2004, nga 16.5 miliardë lekë të parashikuara në programin monetar. Kjo 
nënkupton një rritje të kreditimit të ekonomisë mesatarisht me 1.6 miliardë lekë 
në muaj krahasuar me vitin 2003. Në fund të vitit 2004, kredia për ekonominë 
përbënte 8.4 për qind të PBB-së, duke shënuar një rritje prej 1.6 pikësh 
përqindjeje krahasuar me vitin 2003. Po kështu, raporti kredi/depozita arriti 
vlerën 19 për qind në fund të vitit 2004, nga 15.7 për qind në vitin 2003.

Viti 2004 vazhdoi të përforcojë tendencën e rritjes së peshës së kredisë 
afatmesme dhe afatgjatë në strukturën e tepricës së kredisë. Kredia afatmesme 
dhe afatgjatë përbënte 66 për qind të portofolit të kredisë të sistemit bankar 
në fund të vitit 2004, nga 54 për qind që ishte një vit më parë. Ndërkohë, 
në strukturën e tepricës së kredisë sipas monedhave përsëri ka mbizotëruar 
kredia në valutë, duke përbërë rreth 80 për qind të tepricës së kredisë.

Ndryshe nga kredia për ekonominë, kredia për qeverinë ka rezultuar brenda 
parashikimeve. Operacionet huamarrëse të qeverisë, kanë qenë në përputhje 



Raporti Vjetor

18 Banka e Shqipërisë

2004
me kufizimet në program. Kjo kërkesë është plotësuar më së shumti nga 
financimi i brendshëm, i cili, duke përjashtuar të ardhurat e privatizimit, është 
ulur në 14.5 miliardë lekë, nga 20.1 miliardë lekë në vitin 2003. Financimi 
nga sistemi bankar është bërë nëpërmjet blerjeve të bonove të thesarit dhe 
obligacioneve dyvjeçare dhe ka mbajtur peshën më të madhe të financimit 
të brendshëm gjatë vitit. Bankat e nivelit të dytë dhe individët kanë rritur 
portofolet e bonove të thesarit krahasuar me një vit më parë, përkatësisht me 
6.5 dhe 6.2 miliardë lekë. Ndërkohë, të ardhurat nga privatizimi i Bankës së 
Kursimeve kanë përbërë një burim financimi të konsiderueshëm, veçanërisht 
gjatë pjesës së dytë të vitit.

Kursi i këmbimit. Viti 2004 është shoqëruar me presione mbiçmuese për 
lekun, të ndikuara nga stabiliteti makroekonomik i vendit, nga rritja e besimit 
në monedhën vendase dhe nga ndikimi më i madh i efekteve sezonale. 
Krahasuar me një vit më parë, leku është mbiçmuar mesatarisht me 7.2 për 
qind kundrejt euros dhe 15.7 për qind kundrejt dollarit. Mbiçmimi i lekut nuk 
është një tendencë e vënë re vetëm në vitin 2004. Sipas vlerësimeve të Bankës 
së Shqipërisë, ekzistojnë disa faktorë afatgjatë, veprimi i të cilëve ka ushtruar 
ndikim në forcimin e vlerës së lekut.

• Konsolidimi i vazhdueshëm i stabilitetit ekonomik të vendit.
• Diferenca e normave të interesit midis lekut dhe valutave. 
• Konsolidimi i financave publike dhe i deficitit buxhetor ka diktuar një 

kërkesë të ulët të qeverisë për mjete monetare. 
• Dërgesat e qëndrueshme të emigrantëve shqiptarë që punojnë jashtë 

vendit. 

Ndërkohë, ecuria e kursit të këmbimit gjatë vitit 2004 është ndikuar edhe 
nga faktorë specifikë për vitin. Faktorët specifikë lidhen me fillimin e turizmit 
më herët se vitet e mëparshme, me rritjen e prodhimit bujqësor dhe uljen 
e kërkesës për importe të mallrave bujqësorë, të cilët kanë ndikuar ofertën 
dhe kërkesën për valutë të huaj në kahun e mbiçmimit të lekut. Gjithashtu, 
zhvillimet në tregun valutor ndërkombëtar janë reflektuar në tregun tonë 
valutor. Mbiçmimi i euros ndaj dollarit prej më shumë se një viti është reflektuar 
në rënien e vlerës së dollarit edhe në vendin tonë, ndonëse nuk është vërejtur 
forcimi i euros. Gjatë vitit 2004, dollari është nënçmuar me 7.5 për qind ndaj 
euros në tregun ndërkombëtar.

Gjatë vitit 2004, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë në tregun valutor, në 
kahun e blerjes së valutës, në përpjekje për të shmangur luhatjet e mëdha që 
kursi i këmbimit shfaqi, kryesisht gjatë periudhës së verës dhe fundvitit. 

TREGJET FINANCIARE

Rritja e depozitave në lekë, në prani të një kërkese të ulët të qeverisë për 
mjete monetare, ka krijuar premisa për rritjen e likuiditetit të bankave dhe për 
zgjerimin e aktivitetit të tregut ndërbankar. Normat e ulëta të inflacionit kanë 
bërë që norma reale e interesit të qëndrojë afër niveleve historike, megjithë 
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uljen e interesit nominal. Kjo ka ndikuar në ruajtjen e normave të larta të rritjes 
vjetore të depozitave me afat në lekë. Tiparet kryesore të tregut të parasë për 
vitin 2004 kanë qenë intensifikimi i aktivitetit në treg dhe ulja e normave të 
interesave. Viti 2004 ka regjistruar rritje të transaksioneve ndërbankare me 
afat maturimi njëjavor dhe njëmujor.

Nën ndikimin e politikës monetare lehtësuese, normat e interesit në të 
gjitha tregjet vazhduan tendencën rënëse të një viti më parë, duke arritur 
edhe ato në nivele minimale historike në fund të vitit 2004. Përveç politikës 
monetare zbutëse të Bankës së Shqipërisë, këto tendenca kanë reflektuar edhe 
rritjen e konkurrencës në sistemin bankar, si pasojë e privatizimit të Bankës së 
Kursimeve. Oferta e bankave për të investuar në bono thesari të qeverisë ka 
qenë më e madhe sesa shuma e emetuar në tregun primar, duke u reflektuar 
në presione për ulje të vazhdueshme të yield-it. Për rrjedhojë, yield-i i bonove 
të thesarit është ulur gradualisht gjatë vitit 2004, duke arritur në fund të tij 
nivelet më të ulëta historike. Viti 2004 dëshmoi një përforcim të interesit të 
sistemit bankar për të investuar në letra me vlerë në afate më të gjata, siç 
janë obligacionet dyvjeçare. Pesha e obligacioneve dyvjeçare në portofolin 
e letrave me vlerë të sistemit bankar është rritur nga 2.4 për qind në fund të 
vitit 2003, në 6.1 për qind në vitin 2004; ndërsa ajo e bonove të thesarit 
tremujore është ulur nga 9.2 në 2.8 për qind. Autoritetet shqiptare synojnë 
ta kapitalizojnë këtë zhvillim pozitiv të tregut financiar në drejtim të rritjes 
së mëtejshme të afatit dhe strukturës së maturitetit të borxhit të brendshëm 
publik.

Normat e interesave të depozitave në valutë kanë demonstruar tendencë të 
kundërt me atë të depozitave në lekë gjatë vitit 2004. Ky treg është ndikuar 
nga rritja e interesave libor dhe euribor në tregjet ndërkombëtare.

Banka e Shqipërisë ka administruar me sukses likuiditetin e sistemit bankar, 
duke përdorur kuadrin e saj të instrumenteve të politikës monetare. Banka 
e Shqipërisë, duke synuar përmirësimin e kuadrit të saj operacional dhe 
lehtësimin e funksionimit të sistemit ndërbankar të pagesave AIPS, në muajin 
mars 2004, miratoi rregulloren “Mbi kredinë brenda ditës”. Përdorimi i kësaj 
kredie, e cila filloi në muajin maj, ka ndihmuar në plotësimin e nevojave për 
kryerjen e pagesave brenda ditës të bankave tregtare.

ECURIA E SISTEMIT BANKAR

Gjendja financiare e sistemit bankar në fund të vitit 2004, paraqitet e 
mirë. Treguesit kryesorë të rentabilitetit, kanë patur një ecuri përgjithësisht të 
qëndrueshme, duke reflektuar rritjen e kujdesshme të sistemit bankar në tërësi 
dhe zgjerimin e aktivitetit të shumicës së bankave me produkte dhe prani më 
të madhe në treg.

Sistemi bankar evidenton të ardhura pozitive neto për vitin 2004, rreth 5.11 
miliardë lekë apo rreth 0.66 miliardë më shumë se një vit më parë. Kjo shifër 
përbën 0.66 për qind të PBB-së të përllogaritur për vitin 2004. Gjendja e mirë 



Raporti Vjetor

20 Banka e Shqipërisë

2004
e sistemit bankar gjen pasqyrim dhe në treguesit kryesorë të rentabilitetit (RoA 
dhe RoE). Këta tregues kanë qëndruar në nivele të larta, madje kanë pësuar 
një rritje të lehtë në krahasim me vitet e kaluara. Kjo tregon se rritja e rezultatit 
neto nuk ka ardhur vetëm nga rritja e aktiveve të sistemit bankar, por edhe si 
shkak i rritjes së produktivitetit të aktiveve dhe të kapitalit.

Gjatë vitit 2004 aktivet e sistemit bankar shënuan rritje me 52.8 miliardë 
lekë (ose 14.1 për qind), rreth 18.5 miliardë lekë më shumë se rritja e aktiveve 
e evidentuar në vitin 2003. Viti 2004 njohu një rritje të ndjeshme të aktivitetit 
kreditues, me një ritëm rritjeje prej 38 për qind (ose 19.3 miliardë lekë) në 
fund të vitit 2004, krahasuar me 30.5 për qind në fund të vitit 2003. Për 
rrjedhojë, kredidhënia është rritur në 16.4 për qind të totalit të aktiveve të 
sistemit në fundvitin 2004, nga 13.5 për qind në të njëjtën periudhë të vitit 
2003.

Treguesi i cilësisë së kreditimit (raporti i kredive me probleme ndaj tepricës 
së kredisë) llogaritet 4.2 për qind nga 4.6 për qind në fundvitin 2003. Niveli 
më i ulët i këtij treguesi evidenton përmirësim të cilësisë së kreditimit dhe 
ekspozim të kufizuar të sistemit bankar ndaj rrezikut të kreditit.

Tendenca në rënie e raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit gjatë vitit 2004, 
ka ardhur si rezultat i një shfrytëzimi më të mirë të kapaciteteve të bankave 
në drejtim të shtrirjes në investime më me rrezik. Procesi i mbikëqyrjes ka 
vënë në qendër të tij vlerësimin e rrezikut të veprimtarisë së bankave, duke 
u përpjekur të jetë proaktiv dhe i vazhdueshëm. Në vijim të kërkesave të 
Planit të Zhvillimit të Mbikëqyrjes, është hartuar dhe miratuar dokumenti i 
“Politikës Operative të Mbikëqyrjes”, ku përcaktohen parimet e mbikëqyrjes 
së bankave. Në funksion të kësaj politike, cikli i mbikëqyrjes për bankat që 
paraqesin më pak shqetësime për mbikëqyrjen është zgjatur nga 12 muaj në 
18 muaj, ndërsa për bankat problematike është reduktuar në 6 muaj.

Licencimi dhe kuadri rregullator. Gjatë vitit 2004, sistemi bankar në 
Shqipëri u karakterizua nga zhvillime dinamike si në drejtim të rritjes së numrit 
të bankave që veprojnë në treg ashtu edhe në drejtim të zgjerimit të rrjetit 
bankar në zona të ndryshme të vendit. Në fund të vitit 2004, numri i bankave 
në Shqipëri ishte 16, nga të cilat 2 banka janë me kapital tërësisht vendas dhe 
në 14 bankat e tjera mbizotëron kapitali i huaj. Sistemi bankar u konsolidua 
më tej me miratimin, në prill të vitit 2004, e transferimit të 100 për qind të 
pronësisë së aksioneve të Bankës së Kursimeve tek Raiffeisen Zentralbank, 
si kurorëzim i procesit të privatizimit të kësaj banke. Gjithashtu, në tregun 
shqiptar hyri edhe Banka Popullore sh.a., banka e dytë me kapital tërësisht 
shqiptar, si edhe është paraqitur aplikimi për krijimin e një banke të re me 
kapital tërësisht shqiptar. Ky aplikim ka marrë së fundi miratimin paraprak për 
licencë sipas kërkesave të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”.

Paralelisht me zhvillimin dhe zgjerimin e sistemit bankar dhe produkteve 
që ai ofron, janë realizuar përmirësime dhe plotësime të mëtejshme në 
paketën rregullatore të mbikëqyrjes bankare. Gjatë vitit 2004, janë bërë 
rishikime në udhëzimin “Për kapitalin regullator të bankës”, në rregulloren 
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“Për mjaftueshmërinë e kapitalit”, në rregulloren “Për administrimin e rrezikut 
të kredisë”, është hartuar dhe miratuar rregullorja “Për parandalimin e 
pastrimit të parave” etj.. Gjithashtu, gjatë këtij viti është punuar dhe për të 
bërë përmirësimet në ligjin ekzistues “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, 
me objektivin për të realizuar miratimin e tij në Kuvendin e Shqipërisë, brenda 
vitit 2005.

Këto përmirësime po diktohen nga nevoja e përshtatjes dhe e zbatimit të 
direktivave evropiane në këtë fushë, si dhe të parimeve të Baselit për një 
mbikëqyrje efektive.

AKTIVITETE TË TJERA TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Gjatë vitit 2004 statusi ligjor i Bankës së Shqipërisë mbeti i pandryshuar. 
Ndërkohë prej kohësh ka filluar  rishikimi i ligjit “Për bankat në Republikën 
e Shqipërisë”, me qëllim përsosjen e mëtejshme të kuadrit ligjor të aktivitetit 
të bankave të nivelit të dytë, në përputhje edhe me aspiratat e vendit për 
anëtarësim në Bashkimin Evropian. 

Po kështu, në vjeshtën e vitit të kaluar Banka e Shqipërisë ripërtëriti 
pjesën dërmuese të Këshillit Mbikëqyrës (7 anëtarë) si dhe u zgjodhën edhe 
administratorët e rinj të këtij instiucioni. Ky proces nuk ndikoi në rrjedhën 
normale të aktivitetit të Bankës së Shqipërisë, duke përbërë një tregues të 
konsolidimit të këtij insitucioni.

Gjatë vitit 2004, bashkëpunimi ndërinstitucional ka qenë një tipar tjetër 
që ka karakterizuar performancën e Bankës së Shqipërisë. Në këtë drejtim, 
kemi qenë të hapur dhe të gatshëm në ideimin dhe zbatimin e programeve të 
zhvillimit të vendit, në këshillimin e ekzekutivit shqiptar për çështje të ndryshme 
të karakterit ekonomik si dhe kemi marrë pjesë aktive në të gjitha tryezat e 
bisedimeve me faktorin ndërkombëtar. 

 
Në funksion të përmbushjes së objektivave dhe detyrimeve që rrjedhin 

nga lidhja e marrëveshjeve midis autoriteteve shqiptare dhe institucioneve 
ndërkombëtare, gjatë vitit 2004, Banka e Shqipërisë ka bashkëpunuar 
ngushtë me këto të fundit.

Në kuadër të konsultimeve për vlerësimin e zbatimit të detyrimeve, që 
rrjedhin nga marrëveshja midis autoriteteve shqiptare dhe FMN-së, Shqipërinë 
e vizituan tre misione rishikuese të FMN-së. Në përgjithësi, u vlerësuan arritjet 
e Bankës së Shqipërisë në kuadër të Memorandumit të Politikave Ekonomike 
dhe Financiare të nënshkruar midis Bankës së Shqipërisë, Ministrisë së 
Financave dhe këtij institucioni. Në veçanti, u vlerësuan mbajtja e inflacionit 
sipas objektivave të Bankës së Shqipërisë (2-4 për qind), mbajtja e një kursi 
të këmbimit relativisht të qëndrueshëm dhe përpjekjet për modernizimin e 
sistemit bankar. Në të njëjtën kohë, u shpreh mbështetje dhe u inkurajua plani 
afatmesëm për reduktimin e cash-it në ekonomi. Tema të tjera, që u mbuluan 
në këto takime si dhe në kontaktet e anëtarëve të misionit me ekspertët e 
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Bankës së Shqipërisë ishin rritja e kreditimit, zhvillimet në sektorin real dhe 
ndryshimet në kuadrin rregullativ të mbikëqyrjes bankare.

Bankën e Shqipërisë e vizitoi edhe Misioni i Asistencës Teknike të FMN-së, 
i cili u fokusua në fushat e mbikëqyrjes bankare, në zbatimin e standardeve 
ndërkombëtare të kontabilitetit dhe pagesave, në aplikimin e standardeve 
të statistikave monetare dhe integrimin e Bankës së Shqipërisë në Sistemin 
Monetar Evropian. Nga Banka e Shqipërisë u shpreh kërkesa që t’i ofrohet 
asistencë në fushën e shënjestrimit të inflacionit. Asistenca e deritanishme 
e FMN-së për Bankën e Shqipërisë konsiderohet si e qëndrueshme dhe 
e frytshme, me një ndikim të konsiderueshëm në arritjen e standardeve 
bashkëkohore të bankingut qendror.

Gjithashtu, në kuadër të bashkëpunimit me Bankën Botërore dhe me 
mbështetjen financiare të saj, Banka e Shqipërisë ka nisur Projektin e Kryqëzimit 
të Pagesave të Vogla, i cili do t’i shërbejë modernizimit të mëtejshëm të 
sistemit të pagesave dhe afrimit të tij me standardet ndërkombëtare. Përurimi 
i punës për zbatimin e këtij projekti u bë në nëntor 2004 me pjesëmarrjen e 
drejtuesve të lartë nga Banka Botërore. 

Gjatë vitit 2004, Banka e Shqipërisë, së bashku me sistemin bankar dhe 
Ministrinë e Financave ideuan një sërë veprimesh, të cilat do të kishin si qëllim 
përfundimtar uljen e përdorimit të parasë cash në ekonomi. Në funksion të 
përmbushjes së këtyre angazhimeve gjatë vitit 2004, u ndërmorën një sërë 
masash konkrete ku, si më të rëndësishmet, do të veçoja: përfundimin në 
muajin janar 2004 të sistemit të pagesave ndërbankare, fillimin e projektit 
të madh për ndërtimin e sistemit të kryqëzimit të pagesave në vlerë të vogël 
dhe transferimin e pagave të personelit të administratës publike në një llogari 
bankare. 

Të dyja projektet e mësipërme konsiderohen si infrastrukturë kryesore lidhëse 
e thuajse të gjithë sistemit bankar. Realizimi i sistemeve bëhet në përputhje 
me standardet dhe me parimet më të mira ndërkombëtare, duke u bazuar në 
teknologji moderne e bashkëkohore.

Nga ana tjetër, duhet të theksoj se kemi organizuar edhe takime me 
përfaqësi dhe grupe të ndryshme interesi ekonomik, të cilat jo vetëm na kanë 
ndihmuar për të kuptuar më mirë pikat e dobëta, por kanë shërbyer edhe për 
të sqaruar të pranishmit në to mbi përfitimet e ndërsjellta. 

Ne jemi të vendosur që t’i vazhdojmë përpjekjet tona në këtë drejtim edhe 
gjatë vitit 2005. Për këtë qëllim, po punojmë që të përfundojmë në kohën e 
duhur projektin e pagesave të vogla, për të nisur një bashkëpunim tjetër me 
Bankën Botërore, për krijimin e regjistrit të informacionit të kredive. Nga ana 
tjetër, po mbajmë vazhdimisht nën presion sistemin bankar jo vetëm për t’u 
shtrirë më tej gjeografikisht, por edhe për të rritur cilësinë dhe inventarin e 
instrumenteve të pagesave. Krijimi i një infrastrukture sa më bashkëkohore 
të pagesave, duke anashkaluar investimet në teknologji apo zgjidhje të dala 
nga moda, do të jetë një orientim i qartë i Bankës së Shqipërisë.



Raporti Vjetor 2004

Banka e Shqipërisë 23

Në këtë kuptim ka hapësira për të rritur më shumë përdorimin e kartave 
elektronike, për të cilat konstatoj se banka të veçanta janë treguar shumë 
aktive. Në cilësinë e bankës qendrore, ne mirëpresim çdo racionalizim në 
drejtim të thjeshtimit dhe unifikimit të përdorimit të kartave të ndryshme, të 
lëshuara prej sistemit bankar.

Në vazhdim të fjalës time, më lejoni të bëj një përmbledhje të aktivitetit 
financiar të Bankës së Shqipërisë për vitin 2004:

Përmbushja e objektivit për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe të 
qëndrueshmërisë financiare në vend, kanë diktuar nevojën e një politike 
më aktive nga ana e Bankës së Shqipërisë. Gjithashtu, zhvillimet në të dyja 
monedhat kryesore të huaja, euro dhe usd, kanë patur efekte të ndjeshme në 
treguesit financiarë dhe në bilancin e Bankës së Shqipërisë.

Gjatë vitit 2004, totali i aktiveve të Bankës së Shqipërisë u rrit me 4.8 për 
qind, duke reflektuar rritjen e aktiveve të huaja me 14.7 për qind. Rritja e 
këtyre të fundit ka ardhur si rezultat i dy faktorëve: ndërhyrjeve të Bankës së 
Shqipërisë në tregun valutor me kah blerje, si dhe konvertimit të të ardhurave 
në valutë të qeverisë. Në vlerë absolute, totali i aktiveve të huaja është rritur 
me 17.2 miliardë lekë. Kontribut në rritjen e aktiveve të huaja ka dhënë edhe 
kthimi nga investimi i rezervës valutore në tregjet e huaja.

Megjithatë, mbiçmimi i monedhës vendase kundrejt dy monedhave 
kryesore, euros dhe usd, ka patur ndikim negativ në vlerën e aktiveve të 
huaja ekzistuese për rreth 8.5 miliardë lekë, e shprehur në uljen e “Rezervës 
së rivlerësimit”, për të cilën Ministria e Financave ka parashikuar emetimin e 
letrave me vlerë, në përputhje me ligjin “Për Bankën e Shqipërisë” dhe ligjin 
“Për buxhetin e shtetit për vitin 2005”.

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë, në zbatim të politikës monetare të saj, ka 
përdorur instrumentin e shitjes me të drejta të plota të bonove të thesarit. 
Kjo ka sjellë si rezultat uljen e portofolit të aktiveve vendase të Bankës së 
Shqipërisë me 10.5 për qind ose 8.0 miliardë lekë. Nga ana tjetër, politika 
lehtësuese, nëpërmjet uljes së normës së interesit, ka ndikuar në uljen e yield-
it të bonove të thesarit.

Kombinimi i të dy faktorëve ka ndikuar në nivelin e të ardhurave nga investimi 
në portofolin e letrave me vlerë të Qeverisë Shqiptare për 2.3 miliardë lekë 
ose 30 për qind më pak në krahasim me planin. Kjo ulje përbën 100 për 
qind të uljes së të ardhurave totale nga operacionet. Në kushtet e një niveli 
pothuajse të njëjtë të shpenzimeve operative, në krahasim me një vit më parë, 
fitimi neto i Bankës së Shqipërisë për vitin 2004 rezulton 5.5 miliardë lekë ose 
2.4 miliardë lekë më pak se në vitin 2003.

Të nderuar deputetë!

Më lejoni që në përfundim të fjalës time të ritheksoj edhe një herë gatishmërinë 
e institucionit që unë drejtoj, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve që 
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rrjedhin nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe nga ligji “Për Bankën 
e Shqipërisë”. Kjo do të arrihet nëpërmjet përsosjes së mëtejshme të kuadrit 
të politikës dhe të operacioneve monetare si dhe njëkohësisht, nëpërmjet 
thellimit të njohurive tona në lidhje me funksionimin dhe ndërvarësitë 
shkakësore që karakterizojnë ekonominë e Shqipërisë. Viti 2005, besoj se do 
të jetë vit i suksesshëm në drejtim të punës kërkimore, veçanërisht në drejtim 
të rritjes së fuqisë parashikuese për zhvillimet inflacioniste dhe të përmirësimit 
të qeverisjes së Bankës së Shqipërisë. Dëshiroj të citoj se aspirata jonë politike 
mbetet adoptimi i regjimit të inflacionit të shënjestruar, fakt ky që na imponon 
që të angazhohemi seriozisht në qëmtimin e kujdesshëm të parakushteve 
përkatëse. 

Për këtë qëllim, ne do të zhvillojmë tezat përkatëse për të cilat kemi nevojë 
që të gjejmë mirëkuptimin dhe mbështetjen e duhur të Kuvendit dhe të 
institucioneve të tjera shtetërore.

Dëshiroj të garantoj Kuvendin e Shqipërisë se hapat tanë të kohëve të 
fundit ashtu sikurse edhe ata të pritshëm, mbajnë parasysh edhe aspiratën 
tonë kombëtare për një integrim sa më të shpejtë me Bashkimin Evropian. 

Ne tashmë e kemi kuptuar se pa integrim financiar nuk mund të ketë 
integrim të vërtetë. Vendi ka nevojë për më shumë të ardhura, për më shumë 
stabilitet politik, për më shumë integrim kulturor dhe social, por sigurisht që 
po kaq i rëndësishëm është dhe integrimi financiar. E në këtë vështrim mendoj 
se roli i institucionit që unë drejtoj, roli i sistemit bankar, i sektorit financiar 
është shumë parësor, dhe sfidat që kemi përpara janë të shumta. 

Forcimi i stabilitetit financiar të vendit, rritja e efektivitetit të politikës monetare 
dhe politikave të tjera ekonomike, zhdërvjellësimi i tregut financiar, rritja e 
mbulimit gjeografik të vendit me biznes bankar dhe rritja e ndërmjetësimit 
financiar, janë kushte të domosdoshme për një integrim të vërtetë të vendit 
me pjesën e zhvilluar të Kontinentit Evropian.

Z. Ardian FULLANI

Guvernator i Bankës së Shqipërisë


