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Kontribuesit

Ardian FuLLAni
Guvernator, Banka e Shqipërisë 

Z. ardian fullani është Guvernator i Bankës së shqipërisë që prej vitit 
2004. ai është diplomuar në fakultetin ekonomik, dega financë në vitin 
1977 dhe në fakultetin juridik në vitin 1991, pranë universitetit të Tiranës. 
përvoja e tij e gjerë në sektorin bankar nis në Bankën e shtetit shqiptar 
në vitin 1985, ku më pas punon si Zëvendësdrejtor i departamentit 
të jashtëm në periudhën 1987 – 1990 dhe vijon në Bankën Tregtare 
shqiptare, si drejtor i departamentit të jashtëm, deri në vitin 1992. 

karriera e ngjeshur e z. fullani pranë Bankës italo-shqiptare 
gjatë viteve 1997-2004 përfshin pozicione të larta, fillimisht si 
Zëvendësdrejtor i përgjithshëm dhe drejtor i departamentit financiar 
dhe më pas si drejtor i përgjithshëm i Bankës. 

Zoti fullani e nisi punën pranë Bankës së shqipërisë si 
Zëvendësguvernator në vitin 1992 dhe, në periudhën në vijim, si 
drejtor i departamentit të jashtëm, deri në vitin 1996. 

fusha e konsulencës dhe koordinimi për projekte zhvillimi kombëtare 
e ndërkombëtare, kanë zënë një vend të rëndësishëm në karrierën e tij 
profesionale. projekte madhore përfshijnë projekte gjermano-shqiptare 
për financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në bujqësi 
dhe agroindustri, ristrukturimin dhe institucionalizimin e tregut të 
këmbimeve valutore dhe zhvillimin e tregut të kapitaleve në shqipëri, 
si dhe analizën e tregut të kapitaleve në shqipëri.

Z. fullani është bashkautor i një studimi mbi rreziqet dhe pasojat 
e zyrtarizimit, ristrukturimit dhe transformimit të skemave piramidale 
në shqipëri dhe është autor i shumë artikujve dhe punimeve shkencore 
rreth çështjeve ekonomike.

është njohës i mirë i tre gjuhëve të huaja: anglisht, italisht dhe 
gjermanisht.

Dejan ŠoŠKiĆ
Guvernator, Banka Kombëtare e Serbisë 

Z. Dejan Šoškić u diplomua në Universitetin e Beogradit në vitin 1989, 
ku më pas mori diplomën master në vitin 1993 dhe doktoraturën në 
vitin 1999. ai ka ndjekur disa kurse të posaçme për tregjet financiare në 
disa universitete amerikane si dhe pranë Bankës kombëtare të Zvicrës 
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Z. Šoškić është Profesor i Asociuar në Fakultetin e Ekonomisë 
në Beograd dhe lektor i kursit të masterit në administrim-Biznes 
në universitetin e nebraskës, shBa. ai ka qenë lektor i ftuar në 
universitetet e new haven, rhode island dhe Berkeley, shBa dhe është 
pjesë e Fulbright alumnus dhe anëtar i presidencës së shoqatës shkencore 
të ekonomistëve në serbi.

Z. Šoškić ka qenë këshilltar Për tregjet financiare në Bankën 
kombëtare të jugosllavisë (fund-2000–2002), këshilltar i politikave 
ekonomike në Qendrën për politikat e Be-së dhe këshilla ligjore 
(2002-2003), dhe anëtar i këshillit të Bankës kombëtare të serbisë 
(2003-2004) dhe kryetar i tij, deri më 28 korrik 2010.

ai është autor i librit “letrat me vlerë: administrimi i portofolit 
dhe fondet e investimit” dhe bashkautor për “Tregjet dhe institucionet 
financiare”, “statistikat ekonomike” dhe “fjalorthi me terma të bursës”. 
ai ka publikuar gjithashtu, disa artikuj dhe materiale studimi për tregjet 
dhe institucionet financiare dhe tranzicionin në serbi.

u emërua Guvernator i Bankës kombëtare të serbisë më 28 korrik 
2010, për një mandat gjashtëvjeçar.

umberto FiLotto
Profesor i Administrimit Bankar, Universiteti i Romës “Tor 
Vergata” 

Z. umberto filotto është profesor i administrimit Bankar në 
universitetin e romës “Tor Vergata”. ai është profesor i studimeve 
për doktoraturë në Bankë dhe financë dhe i studimeve për master 
në administrimin e kursimeve.

Z. filotto është edhe drejtor i “Qendrës studimore për kreditë 
konsumatore” dhe profesor në università Bocconi. 

profesor filotto është anëtar i Bordit të Botimeve të Bancaria-s, 
shtëpia botuese e shoqatës italiane të Bankave; 

sekretar i përgjithshëm i shoqatës italiane të konsumatorëve dhe 
kredive hipotekare, anëtar i Bordit të eurofinas në Bruksel, kryetar 
i komitetit të eurofinas për statistikat dhe legjislacionin, anëtar i disa 
komiteteve teknike të shoqatës italiane të Bankave dhe anëtar i Bordit 
të cardif  s.p.a. Groupe Bnparibas.

ai ka shërbyer si konsulent për drejtorinë e përgjithshme për 
sipërmarrjen në Bashkimin evropian, ministrinë italiane të kulturës 
si dhe subjekte e banka private.

Z. filotto është autor i disa artikujve dhe librave mbi bankat dhe 
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financat. puna e tij kërkimore fokusohet kryesisht në çështje të 
bankingut, kredive konsumatore dhe edukimit financiar.

Dariusz rostKoWsKi
Këshilltar në Departamentin e Edukimit dhe Botimeve, Banka 
Kombëtare e Polonisë 

Z. dariusz rostkowski është diplomuar për filozofi dhe studime 
evropiane e më pas ka vijuar studimet pasuniversitare për ekonomi dhe 
administrim, në universitetin e Varshavës dhe për politikat monetare, 
në akademinë polake të shkencave. 

ai punon në Bankën kombëtare të polonisë që prej vitit 2007.
karrierën e nisi si reporter për konfliktet ndërkombëtare dhe çështje 

sociale për disa prej gazetave dhe revistave kryesore në vend. më pas, 
ka punuar në ministrinë e jashtme si zëvendësdrejtor për promovimin 
e kulturës polake në arenën ndërkombëtare.

Gjatë punës si Zëvendësdrejtor i departamentit të komunikimit me 
publikun në Bankën kombëtare të polonisë, z. rostowski ka punuar 
për të forcuar komunikimin midis Bankës kombëtare të polonisë dhe 
mediave e publikut.

më vonë, u emërua këshilltar në departamentin e edukimit dhe 
Botimeve, detyra e të cilit është të krijojë dhe zbatojë programe edukimi në 
lidhje me pranimin e polonisë në eurozonë. edukimi financiar i publikut 
nëpërmjet kanaleve të ndryshme është një element kyç i punës së tij. 

Maurizio triFiLiDis
Shef i Njësisë për Edukimin Financiar, Banka e Italisë 

Z. maurizio Trifilidis u diplomua me medalje nderi për ekonomi dhe 
Tregti në universitetin “la sapienza” në romë në vitin 1976. i vijoi studimet 
në university College of  north Wales - Bangor në mbretërinë e Bashkuar.

Z. Trifilidis filloi të punojë në Bankën e italisë në vitin 1976, në 
Zyrën e mbikëqyrjes në degën e Torinos. në vitin 1988, u transferua 
në Zyrën e new York-ut nga ku u rikthye, në vitin 1991, në njësinë e 
mbikëqyrjes Bankare dhe financiare në romë. më pas u emërua shef  
i sektorit për Bankat e reja, strukturat e pronësisë dhe konkurrencës 
në 1994, shef  i sektorit të konkurrencës në 1999 dhe, në fund, shef  i 
njësisë për koordinimin e Zonës dhe degëve, në vitin 2008.

më 1 gusht 2011, u emërua shef  i njësisë për edukimin financiar. 
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ai është anëtar i komitetit të përbashkët me ministrinë italiane 
të arsimit për edukimin financiar, i Bordit këshillimor të rrjetit 
ndërkombëtar të oecd-së për edukimin financiar si dhe i Grupit të 
ekspertëve të ke-së për edukimin financiar.

ai është autor i publikimeve të shumta.

steve stiLLWeLL
Menaxher, Shërbimi Këshillimor për Paratë

Z. steve stillwell është menaxher në shërbimin e porsakrijuar, 
shërbimi këshillimor për paranë (money advice service), i cili ndihmon 
qytetarët në mbretërinë e Bashkuar të kuptojnë dhe administrojnë 
më mirë paratë dhe të marrin vendime, të mbështetur në njohuri të 
mjaftueshme. 

Z. stillwell filloi të punojë për autoritetin e shërbimeve financiare 
(ashf) në mbretërinë e Bashkuar, në vitin 2001, për të çuar më tej 
përpjekjet e hershme për edukimin financiar në shkolla. Që prej asaj 
kohe, ai është përfshirë në shumë aspekte të edukimit financiar në 
mbretërinë e Bashkuar me ashf-në, njësinë për edukimin financiar 
të konsumatorit dhe së fundi, me shërbimin këshillimor për paranë.

karrierën e ka nisur si arsimtar në londër. në vitin 1987, u bë 
këshilltar për arsimin në njësinë Bashkiake të enfield-it në londër, 
pasuar nga 10 vjet si drejtor rajonal i Qendrës për edukimin dhe 
industrinë, pranë universitetit të Warwick-ut. 

Z. stillwell përfaqëson shërbimin këshillimor për paranë në rrjetin 
ndërkombëtar të oecd-së për edukimin financiar dhe është anëtar 
i nëngrupit të ekspertëve për strategjinë kombëtare.

Helena KoLMAnoVÁ
Drejtore Ekzekutive, Departamenti i Mbrojtjes së Konsuma-
torit, Banka Kombëtare e Çekisë

Zj. helena kolmanová u diplomua për drejtësi dhe më pas vijoi 
studimet pasuniversitare “europeum”, në fakultetin e shkencave 
sociale të universitetit Charles të pragës.

ajo ka punuar për disa banka tregtare në republikën Çeke dhe në 
vende të tjera. Gjithashtu, zj. kolmanová ka punuar në fushat e financës 
së korporatave, garancive kreditore si dhe marrëveshjeve ndërbankare 
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të kreditimit. 
në përvojën e saj 20-vjeçare në sektorin bankar, ajo është 

përqendruar për pesë vjet në rregullimet ligjore për bankat qendrore dhe 
transpozimin e direktivave përkatëse evropiane në legjislacionin çek.

në vitin 2001, filloi punë pranë departamentit të mbikëqyrjes 
Bankare në Bankën kombëtare të Çekisë. në prill 2006, u largua prej 
aty dhe filloi të punojë si juriste dhe koordinatore e komitetit juridik 
në shoqatën Çeke të Bankave. 

Që prej shatorit 2008, ajo është drejtore ekzekutive e departamentit 
për mbrojtjen e konsumatorit në Bankën kombëtare të Çekisë.

Zj. kolmanová ka ndjekur shumë kurse trajnimi në banka të huaja 
qendrore dhe tregtare. ajo flet anglisht, gjermanisht dhe pak frëngjisht.

erjon Luçi
Ekonomist, Banka Botërore, Shqipëri

Z. erjon luçi ka kryer studimet unversitare për degën ekonomiks 
(1992-96) në universitetin e Tiranës dhe më pas studimet për master në 
ekonomiks (1998) dhe phd (2002) në staffordshire university (uk). 

Z. luçi është aktualisht ekonomist për shqipërinë, në Bankën 
Botërore. më parë, ai ka qenë drejtori i departamentit të kërkimeve 
në Bankën e shqipërisë (2003-2006), shef  i sektorit monetar në 
njësinë e makroekonomisë pranë këshillit të ministrave (1996-1998), 
pedagog në fakultetin e ekonomisë dhe Bashkëpuntor shkencor pranë 
staffordshire university. 

aktiviteti i tij kërkimor përqendrohet kryesisht në çështje që lidhen me 
sistemin financiar, ndërkohë që interesat e tij shtrihen edhe në fusha të 
tjera të ekonomisë si punësimi, zhvillimi i biznesit të vogël dhe të mesëm.

Dušan HrADiL
Zëvendësdrejtor, Tregjet Financiare, Ministria e Financave e 
Republikës Çeke 

Z. hradil u diplomua për financë në universitetin e ekonomisë 
në pragë.

ai ka punuar në fushën e tregjeve financiare që prej vitit 2001, 
fillimisht si redaktor i çështjeve financiare dhe më pas në sektorin 
bankar tregtar. 
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Që prej vitit 2005, ai punon për ministrinë e financave të republikës 
Çeke. 

Gjatë viteve 2006-2007, ishte drejtues i ekipit për hartimin e strategjisë 
për edukimin financiar në republikën Çeke, e cila u përditësua në vitin 
2010 dhe u miratua nga qeveria si strategjia kombëtare për edukimin 
financiar.

aktualisht, është kryetar i Grupit kombëtar të punës për edukimin 
financiar, i cili shërben si platformë për shkëmbimin e informacionit 
dhe përvojës midis përfaqësuesve të institucioneve qeveritare, sektorit 
financiar, ofruesve të projekteve për edukimin financiar si dhe 
ekspertëve të edukimit.

Z. hradil është anëtar i Grupit të ekspertëve të ke-së për edukimin 
financiar, rrjetit ndërkombëtar të oecd-së për edukimin financiar 
si dhe i Grupit të ekspertëve për kulturën financiare, pisa.

Gaetano CHionsini
Ekonomist, Njësia për Edukimin Financiar ,Departamenti i 
Mbikëqyrjes Bankare, Banka e Italisë 

Z. chionsini ka punuar për Bankën e italisë që prej vitit 2001, në 
pozicione të ndryshme në departamentin e mbikëqyrjes Bankare.

ai është anëtar i nismave për edukimin financiar si për shembull, 
komiteti i përbashkët me përfaqësues të ministrisë së arsimit për 
promovimin e edukimit financiar në shkolla dhe i nëngrupit të oecd-
së për kulturën financiare.

në kuadrin e projektit të binjakëzimit financuar nga Be-ja – trajnim 
mbi bankingun qendror për Bankën e shqipërisë - z. chionsini është 
eksperti i caktuar nga Banka e italisë në fushën e kulturës financiare.

në vitin 2009, ai u dërgua pranë autoritetit të shërbimeve financiare 
në mbretërinë e Bashkuar, në kuadrin e programit të sistemit evropian 
të bankave qendrore (escB) për shkëmbim përvojash, për të dhënë 
kontributin e tij lidhur me edukimin financiar, përgatitjen e materialeve 
mësimore dhe matjen e efektshmërisë së programeve për kulturën 
financiare.

Z. chionsini është autor i disa publikimeve dhe punimeve shkencore 
për edukimin financiar dhe tema të tjera të bankingut qendror.
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fjala përshëndeTëse e
 GuVernaToriT 

ardian fullani*

i nderuar Zoti ministër, 
i nderuar zoti Zëvendësministër,  
të nderuar Shkëlqesi ambasadorë, 
i nderuar Guvernator Soskic, 
i nderuar Zoti Passacantando,

është një kënaqësi e veçantë të hap punimet e konferencës së nëntë 
të Bankës së shqipërisë, e cila i kushtohet edukimit financiar. përfitoj 
nga rasti të përshëndes të gjithë të pranishmit në sallë, si dhe në veçanti 
t’i uroj mirëseardhjen miqve tanë të huaj. 

në qoftë se do të më pyesni në mënyrë të drejtpërdrejtë se çfarë 
kuptoj unë me edukim financiar, me pak fjalë do të thoja se edukimi 
financiar është: aftësia e konsumatorëve dhe investitorëve për të 
kuptuar konceptet dhe produktet financiare; aftësia për të kuptuar 
se si të mbrohen nga zhvillimet e padëshiruara; aftësia e njerëzve të 
marrin vendime të shëndosha në lidhje me paratë e tyre në përputhje 
me rrethanat që iu ofron jeta. 

edukimi financiar duhet të filloje në radhë të parë, nga kuptimi i 
rolit që luan financa në ekonominë e tregut të lirë. financa “lubrifikon” 
procesin e rritjes ekonomike. ajo gjithashtu, u jep mundësi ekonomike 
të gjithë atyre që nuk kanë burime të mjaftueshme financiare. 
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ekonomisti i njohur austriak jozef  shumpeter, në vitin 1911 është 
shprehur: “...nuk mund të mohohet fakti se struktura e industrisë 
moderne nuk mund të ngrihej në mungesë të financës, se ajo i bën 
individët të pavarur nga trashëgimia dhe se talenti në jetën ekonomike 
varet nga suksesi i kredive financiare...” 

në qoftë se do të më pyesni: pse edukimi financiar është i 
rëndësishëm? me pak fjalë do të thoja: është i rëndësishëm se 
kontribuon në mirëqenien financiare të shqiptarëve. 

sa më shumë të ditur të jemi financiarisht aq më të zotë do të jemi 
në marrjen e vendimeve që do të rrisnin mirëqenien tonë. kjo është e 
vërtetë për këdo, pa pasur rëndësi se kush jemi apo se nga vijmë. siç ka 
thënë, nobelisti friedman: “liria ekonomike është një kusht thelbësor 
për lirinë politike.” ushtrimi i të drejtave që burojnë nga liria ekonomike 
nuk do të kishte kuptim pa njohuritë financiare dhe barazi në treg. kjo 
nuk nënkupton vetëm informacion të njëjtë dhe të njëkohshëm, por 
edhe kulturën e duhur për ta përdorur këtë informacion. 

financat krijojnë vlerë të shtuar jo vetëm për të pasurit por për 
të gjithë shoqërinë. e domosdoshme është që të krijojmë akses të 
barabartë të gjithsecilit ndaj tyre. aksesi i barabartë ndaj financave, 
barazia para ligjit dhe ligji mbi të gjithë, janë bazat e ekonomisë moderne 
të tregut. financat dhe edukimi financiar shkojnë dora-dorës me njëra 
tjetrën. ato mund të shndërrojnë të varfrit në të pasur, ashtu sikurse 
analfabetizmi financiar mund të shndërrojë të pasurit në të varfër. 
financat janë të rrezikshme kur nuk zotëron njohuritë e duhura mbi to. 
kjo është arsyeja pse e vlerësoj kaq të rëndësishme konferencën e sotme.   

Banka e shqipërisë i ka kushtuar një kujdes konstant edukimit 
financiar të publikut. axhenda që kemi hartuar dhe zbatuar ka qenë 
e plotë, gjithëpërfshirëse si në gjeografi ashtu edhe në grupmosha, e 
mbushur me elemente interaktiviteti dhe me metodika bashkëkohore 
komunikimi. në vijim do të doja të ndalesha në citimin e disa prej 
elementeve që përbëjnë shtratin filozofik të punës tonë edukative.  

së pari, do të doja të sillja në vëmendjen tuaj se mirëqenia financiare 
e individëve është e lidhur pazgjidhshmërisht me progresin ekonomik 
të vendit. 
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është e provuar tashmë se mirëqenia financiare e individëve 
është në përpjesëtim të drejtë me aktivitetin ekonomik dhe çmimet 
e mjeteve financiare. lidhja shkak-pasojë është e vërtetë në të dy 
krahët. ekonomia dhe institucionet tona financiare janë të forta kur 
shtohen vendet e punës, kur të ardhurat dhe pasuria janë në rritje. 
individët e shëndetshëm financiarisht priren të konsumojnë më 
shumë e për rrjedhim janë të gatshëm të rrisin shpenzimet, duke i 
dhënë një shtysë ekonomisë. për më tepër, njerëzit financiarisht të 
suksesshëm ndikojnë në rritjen e potencialit kreditues të sistemit 
bankar nëpërmjet kanalizimit të kursimeve të tyre në depozita.  
në këtë mënyrë, vetë ata janë më të aftë për të pasur akses në kreditimin 
e sistemit bankar, duke i dhënë jetë bizneseve të reja që nga ana e tyre, 
sigurojnë akoma më shumë punësim dhe mirëqenie. 

për shumicën e njerëzve, të pasurit e një pune dhe të një rroge, apo 
të një pasurie, përbën çelësin për mirëqenien personale financiare. 
megjithatë, fakti që ke një punë apo që fiton një pagë nuk do të thotë 
se zotëron automatikisht aftësinë për të marrë vendime të mençura, 
në lidhje me përdorimin efektiv të parave që keni. 

është kjo pika, ku raporti ynë me edukimin financiar vihet 
para testit të së vërtetës. a është ky test i kapërcyer? kriza e 
kredive nënsdandarde në shBa tregoi se individët, në të shumtën 
e rasteve, nuk e kaluan dot këtë test. për rrjedhim, ngarkesa e 
individëve të thjeshtë me borxhe njohu rritje, ndërkohë që aksesi 
në kreditim është vështirësuar, duke rezultuar në një rrezik të madh 
për të ardhmen e tyre financiare. i njëjti krahasim mund të bëhet 
edhe me kreditimin në valutë, në ekonomitë e evropës lindore.  
 

së dyti, edukimi financiar duhet parë si një e mirë publike që sjell 
rrjedhoja pozitive për shoqërinë. ai jo vetëm rrit mirëqenien financiare 
të individëve, por ndikon gjithashtu në mënyrë të drejtpërdrejtë 
eficiencën e politikave ekonomike të ndërmarra nga autoritetet. 

efektiviteti i politikave ekonomike është më i madh në kushtet e 
pranisë së një publiku të edukuar. kontrolli i inflacionit dhe aktivitetit 
ekonomik është pothuajse i pamundur, në një shoqëri që vuan nga 
analfabetizmi financiar ose ka kulturë financiare të cunguar. arritja dhe 
ruajtja e ekuilibrave makroekonomikë, realizohet përmes instrumenteve 
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të politikës monetare e fiskale. shoqëria duhet të ketë njohuri mbi këto 
instrumente, t’i kuptojë ato, të vlerësojë stimujt e motivimet dhe t’i 
përgjigjet atyre në mënyrë të përshtatshme. 

roli i rëndësishëm i sjelljes së individëve në suksesin e politikave 
evidentohet qartë në teorinë e “pritjeve racionale”. intuita e thjeshtë 
pas kësaj teorie është se individët racionalë i formojnë pritjet e tyre mbi 
të ardhmen, duke përdorur në mënyrë optimale të gjithë informacionin 
që kanë në dispozicion. ata do t’i përgjigjeshin çdo informacioni të ri, 
duke e ndryshuar sjelljen e tyre në mënyrë të tillë që të maksimizojnë 
mirëqenien.

në këtë rast, individët “të armatosur” me kulturën financiare do t’i 
lexonin dhe kuptonin ndryshimet në politikat ekonomike dhe do t’i 
përgjigjeshin atyre në mënyrë të arsyeshme. ky mirëkuptim reciprok 
do ta çojë ekonominë në drejtimin e dëshiruar. Banka qendrore do t’i 
përshtatë politikat e saj në përgjigje të sjelljes aktuale të agjentëve. këta 
të fundit do të përshtatin sjelljen e tyre në përputhje me politikën e 
bankës qendrore. në mënyrë që ky ndërveprim të ndodhë, si publiku 
ashtu edhe banka qendrore, duhet që të flasin të njëjtën gjuhë dhe ta 
kuptojnë thjesht njëri-tjetrin. menaxhimi monetar ka nevojë për këtë 
mirëkuptim të dyanshëm dhe për rolin aktiv të individëve. në këtë 
mënyrë, fitohet besimi i publikut, plotësohen objektivat e politikës 
monetare dhe rritet besueshmëria e saj.

së treti, do të dëshiroja të theksoja se edukimi financiar i individëve 
krijon shtresa shoqërore më të qëndrueshme nga njëra anë dhe 
një sistem bankar më të fortë dhe më të sigurt, nga ana tjetër. 
 

edukimi financiar efikas dhe i vazhdueshëm ka qenë një nga rrugët 
për miliona individë dhe familjet e tyre, për të arritur objektivat e tyre 
financiarë dhe për të grumbulluar pasuri. 

efekti pozitiv i këtij procesi reflektohet në një stabilitet më të madh 
ekonomik dhe financiar në të gjitha shtresat e shoqërisë. sistemi 
bankar ka rolin e tij në këtë proces, kryesisht nëpërmjet kreditimit të 
sipërmarrjeve ashtu dhe të individëve. si rregullator, Banka e shqipërisë 
jep ndihmesën e saj duke siguruar që bankat të përmbushin me 
përpikmëri dhe ndershmëri të gjitha detyrimet ligjore dhe rregullative 
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në marrëdhëniet e tyre me klientelën. ndërkohë, këta të fundit, në 
rastin kur janë të edukuar financiarisht, ndihmojnë në zhvillimin 
e sistemit bankar, nëpërmjet kërkesës në rritje për produkte dhe 
shërbime financiare. për rrjedhim, rezultati është i qartë: efikasitet më 
i madh, tarifa më të ulëta, shërbime më të mira dhe sistem bankar më 
i shëndetshëm dhe më i sigurt. 

së katërti, do të doja të theksoja se edukimi financiar, veçanërisht 
në kohë, përmirëson standardin e jetës në terma afatgjatë, përfshirë 
edhe vitet e pensionit. 

në analizë të fundit, arsyeja thelbësore pse një individ duhet 
të rrisë dijet financiare është se ky investim do ta ndihmojë atë 
të arrijë objektivat e tij në lidhje me administrimin e parasë.  
pavarësisht se objektivat personalë mund të ndryshojnë nga njëri 
individ tek tjetri, nga këndvështrimi i edukimit financiar garantohet 
një përmirësim i standardit të jetesës së shoqërisë si dhe rritet besimi 
ndaj së ardhmes. 

individët e edukuar financiarisht, janë të aftë të bëjnë plane financiare 
më të shëndetshme që në hapat e parë të karrierës së tyre. njohuritë 
që kanë marrë, iu krijojnë lehtësi për planifikimin financiar të moshës 
së pensionit, të edukimit të fëmijëve dhe të akumulimit të pasurisë 
financiare. këto sjellje individuale, në dukje të parëndësishme, sjellin 
përfitime të mëdha në këndvështrimin kombëtar. 

së pesti, do të doja të theksoja se marrja e njohurive financiare 
nëpërmjet edukimit është një proces afatgjatë, i shtrirë në kohë, ku 
prania e institucioneve të specializuara është e domosdoshme. 

edhe pse në kohë krizash financiare dëmet që pësojnë individët 
janë të mëdha, përsëri në mënyrë të pakuptueshme, ata vazhdojnë të 
përfshihen në krizat që pasojnë. numri i individëve që janë familjarë 
me normat e interesit që përfitojnë ose paguajnë në transaksionet 
financiare është akoma i vogël. 

e njëjta gjë mund të thuhet edhe kur flitet për strategjitë e investimit, 
për identifikimin dhe vlerësimin e rrezikut financiar si dhe për koncepte 
të tjera elementare të administrimit të parasë. 
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shumë njerëz nuk mendojnë në terma financiarë dhe nuk i kuptojnë 
drejt, përfitimet dhe kostot që rrjedhin nga përdorimi i kredisë bankare 
apo efektet pasurore që rrjedhin nga pronësia mbi shtëpitë dhe mjete 
të tjera të ngjashme, të përdorimit afatgjatë. 

shkaqet e kësaj sjelljeje janë të kuptueshme dhe lidhen së pari me 
faktin se pjesa dërrmuese e shoqërisë i përfiton njohuritë në mënyrë 
rastësore, dështim pas dështimi, duke shpresuar që gabimi i radhës të 
bëhet mësim për të ardhmen. 

një mënyrë për të çrrënjosur të mësuarin nëpërmjet dëgjimit të 
rastësishëm është futja e koncepteve të leximit financiar herët në 
edukimin e çdo fëmije. në këtë kontekst, Banka e shqipërisë me 
krenari do të thoja, ka dhënë një kontribut të spikatur. me lejoni 
që shkurtimisht të bëj një ekspoze të punës së bërë në këtë drejtim. 
stacioni i parë strategjik i edukimit financiar të ofruar nga Banka e 
shqipërisë ishte identifikimi i nevojave dhe vendosja e prioriteteve 
në trajtimin e tyre. nga ky këndvështrim, vlerësuam se ishte e 
domosdoshme hapja “de facto” e vetë Bankës së shqipërisë ndaj 
publikut. shtimi i komunikimit me tregun dhe pjesëmarrësit e 
rëndësishëm të tij, shpjegimi periodik i vendimmarrjes së politikës 
monetare dhe balancës së rreziqeve në lidhje me inflacionin dhe 
stabilitetin financiar, janë disa iniciativa që i vlerësojmë si një proces 
edukativ shumë efektiv. 

me kënaqësi konstatoj faktin se sot kemi: 
  

• një opinion publik, i cili krijon pritshmëri në lidhje me 
vendimmarrjen tonë; 

• një sektor mediatik, i cili ka rritur në mënyrë të admirueshme 
kuptimin, interpretimin dhe pritshmëritë në lidhje me 
vendimmarrjen tonë;

• një sektor bankar, i cili lexon saktë dhe reagon me shkallë të lartë 
elasticiteti në kahun e orientuar prej nesh;

• një oponencë publike të kualifikuar, ku Banka e shqipërisë gjen 
një pasqyrë të opinionit alternativ në lidhje me vendimet dhe 
praktikat e adoptuara prej saj.

 një drejtim tjetër i rëndësishëm është dhe identifikimi dhe 
shtresëzimi i popullatës, sipas disa karakteristikave të caktuara 
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demografike, gjeografike dhe kulturore. për ne, edukimi financiar është 
një e mirë publike, e cila duhet të destinohet për të gjithë. në përputhje 
me eksperiencat më të mira ndërkombëtare, ne identifikuam si shumë 
të rëndësishëm edukimin financiar të grupmoshave të reja, duke 
përzgjedhur jo vetëm nxënësit, por edhe edukatorët e tyre. realizimi 
në praktikë ka qenë një proces kompleks që kërkon burime njerëzore 
të kualifikuara dhe burime financiare. 

për këtë qëllim edhe slogani i adoptuar prej nesh ka qenë shumë 
domethënës: “edukimi kushton, por nuk ka çmim”. Teknikat e 
realizimit janë të njohura tashmë: kontakt i drejtpërdrejtë, lojëra 
interaktive që nxisin imagjinatën e fëmijëve, kontakt nëpërmjet një 
serie publikimesh me nivel fleksibël vështirësie, trajnime të mësuesve 
të lëndës së ekonomisë si dhe një tur i vërtetë vizitash nëpër shkolla 
të ndryshme të vendit. 

në këtë drejtim, do të doja të veçoja kontributin e fundit që Banka 
e shqipërisë i dha nxënësve të shkollave të mesme nëpërmjet librit: 
“financat personale në duart tuaja”, një publikim i ideuar për shkollat 
e mesme, si pjesë e kurrikulës me zgjedhje që bëjnë nxënësit vetë.

Të nderuar pjesëmarrës, 

edukimi nga vetë natyra e tij është i pafundëm. ai nuk njeh 
moshë. është i thellë, i pamatshëm, gjithëpërfshirës. për këtë 
arsye, më duhet të pohoj se pavarësisht asaj ç’kemi bërë, mendoj 
se rruga para nesh është akoma e gjatë. Banka e shqipërisë gjykon 
të nevojshëm hartimin dhe zbatimin e një strategjie kombëtare për 
edukimin bashkëkohor financiar. Banka e shqipërisë është e gatshme 
t’i bashkohet çdo nisme në nivel kombëtar, e cila do të synonte të 
promovonte përhapjen dhe depërtimin e dijes anë e mbanë vendit.  
 

 faleminderit!

*  ardian fullani, Guvernator, Banka e shqipërisë.
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  fjala përshëndeTëse
halit shamata*

i nderuar zoti Guvernator i Bankës së Shqipërisë,
i nderuar zoti ministër i Financave,
i nderuar ambasador i delegacionit të Bashkimit evropian në Shqipëri,
Zonja e zotërinj të pranishëm,

së pari më lejoni të falënderoj organizatorët, jo vetëm për ftesën 
por edhe për mundësinë, për të qenë i pranishëm në një eveniment 
të tillë krejt të veçantë, për të shkëmbyer praktikat e mira dhe ide 
për politikëbërje. kemi zhvilluar dhe jemi ftuar në shumë takime ku 
është diskutuar mbi financimin e edukimit në nivele të ndryshme. kjo 
konferencë fokusohet tek edukimi financiar. 

pothuaj paralelisht me zhvillimin e ekonomisë, të sipërmarrjes dhe 
inovacionit, është rritur interesi për zhvillimin e programeve të arsimit, 
për të inkurajuar kompetencat sipërmarrëse, si një kompetencë bazë e 
arsimit evropian, çka përbën një nga standardet që duhet të arrijë arsimi 
shqiptar në kuadrin e proceseve eurointegruese. edukimi ekonomiko-
financiar, si pjesë e integruar e edukimit të sipërmarrjes, që përbën 
një nga sfidat e sistemit tonë arsimor, po zë një vend gjithnjë e më të 
rëndësishëm në programet dhe veprimtaritë arsimore.

përmes kurrikulës me zgjedhje të lirë, janë krijuar të gjitha premisat 
që nxënësi të ketë hapësirë dhe mundësi për të mësuar dhe praktikuar 
elemente të edukimit financiar. në këtë hapësirë kurrikulare, ka zënë 
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vend edhe një projekt i hartuar nga Banka e shqipërisë për edukimin 
financiar në gjimnaze. Thelbi i projektit është një modul për edukimin 
financiar. ky modul përfshihet në kurrikulën me zgjedhje të lirë në 
klasën e 11-ë të gjimnazeve. projekti jetësohet përmes memorandumit 
të bashkëpunimit të nënshkruar ndërmjet mash dhe Bsh. ky modul 
synon të aftësojë në mënyrë praktike nxënësit:

1. për të menaxhuar financat personale.
2. për të lehtësuar marrëdhëniet me bankat dhe institucionet financiare.
3. për të planifikuar karrierën dhe rritjen e aftësive sipërmarrëse.

 mbështetja e Bankës së shqipërisë, si në trajnimin e stafit pedagogjik, 
ashtu dhe me materiale të shumta didaktike është për t’u përshëndetur, 
dhe unë përfitoj nga rasti të falënderoj Guvernatorin e Bankës së 
shqipërisë, z. fullani për nismën dhe për kontributin personal në 
mbështetjen e edukimit financiar në shkolla. si në arsimin bazë, ashtu 
edhe në atë të mesëm (dhe profesional), në lëndë si “edukim qytetar”, 
“edukim për karrierën” apo edhe “ekonomi”, “sipërmarrja” etj., janë 
të integruara elemente të edukimit financiar. 

 ne jemi në procesin e reformimit të kurrikulës së arsimit bazë është 
e mundur që edukimi ekonomik dhe financiar të shihet me përparësi në 
të gjitha nivelet e shkollimit, përfshirë edhe atë parashkollor. përvoja e 
Bsh apo edhe e institucioneve të tjera (ojf, donatorë të huaj etj.) do 
të jetë e mirëpritur në ndryshimet e mundshme kurrikulare.

 ne synojmë që i gjithë sistemi arsimor, nga ai parashkollori deri 
te universitetet, të zhvillohet kultura financiare, si të tillë. kjo nuk 
mund të arrihet pa një bashkëpunim mes strukturave të arsimit dhe 
aktorëve të përfshirë në botën financiare dhe me gjerë në sipërmarrje. 
sipërmarrja është mendësi dhe qasje. ajo, më shumë se një vlerë 
ekonomike, është investim shoqëror. ky investim në fushën e edukimit 
është i drejtpërdrejtë. ne duhet të arrijmë që nxënësi t’i kthejë rreziqet 
në mundësi, të edukojmë vetëbesimin për të përballuar sfidat. 

 për këtë, referuar përvojave të përparuara arsimore në lidhje me 
rritjen e kulturës financiare, mund të shihet mundësia e përditësimit 
të strategjive arsimore, ndërgjegjësimit të të gjithë aktorëve deri në 
nivelin e politikëbërësve. 

*  halit shamata, Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës.
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  fjala përshëndeTëse1

ridvan Bode*

1 Zbardhje e prezantimit të mbajtur në konferencën e 9-ë ndërkombëtare të Bankës 
së shqipërisë: “Të ndërtojmë të ardhmen përmes kulturës financiare”, Tiranë, 15 
shtator 2011. 

i nderuar Zoti Fullani, 
Zoti Guvernator Šoškić, 
Shkëlqesia juaj, Zoti Sequi,
Zoti Passacantando,
Zoti Shamata, 
të nderuar zonja dhe zotërinj,
 
disa javë më parë, përmes një ceremonie, u lançua bashkëpunimi i 

Bankës së shqipërisë me Bankën e italisë dhe jemi sot në këtë aktivitet 
të parë, të cilin dua ta përshëndes në mënyrë të veçantë. e përshëndes 
për temën e zgjedhur që e bën bosht të këtij bashkëpunimi, nga i cili 
priten përmirësime të dukshme në tregun financiar në shqipëri dhe 
në radhë të parë, në tregjet bankare. 

Zgjedhja e temës së edukimit financiar mendoj se është shumë e 
rëndësishme për momentin në të cilin ndodhen tregjet financiare, por 
edhe për vetë specifikat e shqipërisë, vendit tonë, në fushën e kulturës 
financiare të agjentëve ekonomikë në radhë të parë, qytetarëve e 
popullatës. e rëndësishme për momentin pasi bota sapo pretendon se 
ka dalë nga një krizë financiare globale, e cila ka tronditur thellë besimin 
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e individëve, të qytetarëve, të agjentëve ekonomikë tek sistemi financiar. 
dhe mendoj se mënyra më e mirë për të tërhequr vëmendjen dhe për 
të rritur pjesëmarrjen e agjentëve ekonomikë në tregjet financiare do 
të ishte pikërisht transparenca, rritja e transparencës dhe e informimit 
publik lidhur me zhvillimet në tregjet financiare, dhe ato bankare.

Çdo përpjekje për të mënjanuar problematikën që çoi në krizën 
financiare globale besoj se nuk do t’i shërbente kapërcimit të shpejtë 
të saj. një nga elementet më thelbësore, shkaqet më kryesore të kësaj 
krize ishte pikërisht mungesa e një informacioni të detajuar, mungesa 
e një transparence të nevojshme për të orientuar agjentët ekonomikë 
në radhë të parë, por edhe individët, në raport me zhvillimet në tregjet 
financiare. deformimi i të vërtetave, ndodhive, rezultateve që kanë 
pasur këto tregje financiare në opinionin e qytetarëve bëri që të kemi 
investime të gabuara, të kemi dhe pjesëmarrje në përmasa që tashmë 
dihen, të kemi një krizë ekonomike globale aktualisht dhe të kemi një 
kosto të madhe publike dhe private të qytetarëve për mënjanimin dhe 
daljen nga kjo krizë. 

prandaj, rritja e transparencës për zhvillimet në tregjet financiare dhe 
informimi gjithnjë e më i mirë e më i madh i qytetarëve për zhvillimet në 
këto tregje, mendoj se përbëjnë ndër elementet më të rëndësishme për 
të kaluar në një periudhë sa më të shkurtër, pasojat e krizës ekonomike 
globale që bota po përjeton aktualisht. 

sigurisht që rritja e informimit financiar, rritja e informacionit në 
përgjithësi dhe e transparencës përbën kushtin themelor të zhvillimit 
të tregjeve. Tregjet nuk janë thjesht vende ku këmbehen mallra, 
ku këmbehen para, por janë vende ku në radhë të parë këmbehen 
informacione, dije dhe njohuri rreth zhvillimeve të ekonomisë. prandaj, 
informimi gjithnjë e më i madh rreth zhvillimit të këtyre tregjeve 
përbën një domosdoshmëri të të gjitha institucioneve. për më tepër, 
kompleksiteti i zhvillimeve në tregjet financiare e bën të domosdoshme 
që në mënyrë specifike të përqendrohemi në rritjen e formimit dhe të 
informimit të agjentëve ekonomikë për zhvillimet në tregjet financiare. 

Tregjet financiare janë shumë më komplekse nga tregjet e 
zakonshme, nga tregjet ku këmbehen mallrat e zakonshme. Tregjet 
financiare për specifikat dhe për dinamikën që kanë pasur njëzet vitet 
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e fundit, kanë shkëputur gjithnjë e më shumë objektin me subjektin 
dhe informimi i zhvillimeve konkrete, i shkëmbimeve konkrete, i 
fenomeneve konkrete, i produkteve konkrete që zhvillojnë këto tregje, 
përbën një domosdoshmëri nga ana e institucioneve në radhë të parë, 
nga vetë agjentët ekonomikë, nga sistemi bankar, sistemi financiar 
në tërësi, por dhe nga institucionet si bankat qendrore, qeveritë apo 
qendra të tjera të informimit publik, të cilat përmes analizave të tyre 
dhe promovimit apo njoftimit të fakteve mundësojnë orientimin e 
qytetarëve në kohën e duhur. 

informimi publik dhe formimi financiar në radhë të parë fokusojnë 
qytetarët, si agjentët më të ekspozuar në tregjet financiare. informimi 
i qytetarëve sigurisht përbën dhe do të përbëjë për një kohë të gjatë 
prioritetin e tyre. Bëhet fjalë për formimin publik për të krijuar kulturën 
dhe njohuritë tek qytetarët, që ata të orientohen në mënyrë të drejtë. 
kjo merr një rëndësi shumë të madhe dhe ky është një proces shumë i 
gjatë, që përbën një prioritet afatgjatë të institucioneve të një vendi dhe 
po ashtu të agjentëve që veprojnë në sektorin financiar, të bankave dhe 
të agjencive të tjetra financiare jobankare. por mendoj se, informimi 
përbën një emergjencë, përbën një domosdoshmëri dhe që nuk 
kërkon afat kaq të gjatë, por kërkon norma dhe mbikëqyrje konkrete 
për të rritur njohuritë rreth zhvillimeve në treg dhe informacioneve 
të domosdoshme që do t’i ofrojmë publikut nga zhvillimet në tregjet 
financiare, në tregjet konkrete. prandaj, mendoj që përqendrimi tek 
individi dhe tek formimi i individit do të jetë afatgjatë, pasi kjo do të 
përbëjë, mendoj, një punë të koordinuar, të sistemuar që duhet të bëjë 
Banka e shqipërisë, në rastin tonë si institucioni qendror i informimit 
të sistemit bankar, i cili përbën pjesën dërrmuese të zhvillimeve në 
tregjet financiare shqiptare, por dhe të qeverisë e të institucioneve të 
tjera informuese në këtë vend. 

formimi financiar dhe informimi financiar përmes tij, kanë një 
rëndësi të madhe jo vetëm për publikun, për qytetarët e thjeshtë, por 
dhe për vetë zhvillimin e sektorit financiar në shqipëri dhe në çdo vend 
tjetër, për arsye se fuqizojnë konkurrencën dhe rritin transparencën. 
përmes procesit të reklamave agresive shpeshherë ngatërrohet procesi i 
informimit me procesin e reklamave. reklamat, të cilat bëhen në mënyrë 
individuale, personale për interesa tregtarë dhe procesi i informimit i 
cili nuk është thjesht një proces individual i agjentëve ekonomikë që 
veprojnë në tregjet financiare, por duhet të jetë një proces i koordinuar e 
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i organizuar nga institucionet qendrore të vendit tonë. prandaj, mendoj 
se në këtë proces ne kemi shumë për të bërë, për të mos konfonduar 
reklamën me informimin. 

Tradita jonë ka qenë jo fort e këndshme në këtë fushë, prandaj mendoj 
që vetë institucionet qendrore dhe qendrat e tjera të informimit përmes 
publikimit të të dhënave dhe të fakteve, zhvillimeve të agjentëve të tregjeve 
financiare të mund të orientojnë më drejt opinionin e gjerë publik. 

nuk është tabu dhe nuk është as sekret i kompanive, gjendja e 
tyre financiare apo elemente që kanë të bëjnë me produkte që ata 
ofrojnë në treg dhe raporte të tjera financiare që lidhen me vlerësimin 
e individit rreth agjentëve që veprojnë në sistemin financiar shqiptar. 
prandaj, mendoj që këtu informimi dhe formimi i qytetarëve do të 
ndihmojë edhe një transparencë e konkurrencë më të mirë të agjentëve 
ekonomikë, që veprojnë në tregjet tona financiare. 

informimi publik është i domosdoshëm dhe formimi i qytetarëve 
rreth zhvillimeve në tregjet financiare po ashtu, pasi shpeshherë ne 
ndodhemi përballë manipulimeve me dashje rreth zhvillimeve në 
tregjet financiare. dhe këto manipulime vijnë nga interesa tregtare të 
kompanive që veprojnë në tregje dhe nga interesa të mirëfillta politike, 
ku përfaqësues politikë dalin e bëjnë thirrje apo japin konkluzione për 
sistemin financiar në tërësi apo për banka të veçanta, duke krijuar situata 
aspak të këndshme paniku disinformimi, të dëmshme për ekonominë 
dhe për vendin. kjo pasi ne krijojmë hapësira të disinformimit, të 
lënies bosh të publikimit të të vërtetave, dhe një fushatë më e mirë 
e informimit publik dhe e formimit qytetar rreth zhvillimeve në 
tregjet financiare sigurisht që dekurajon dhe të tilla disinformime të 
qëllimshme rreth zhvillimeve në tregjet financiare në vendin tonë. 

domosdoshmëria e rritjes së informimit publik dhe formimit 
qytetar për zhvillimet në tregjet financiare, mendoj se ka një specifikë 
më të veçantë në shqipëri, për vetë trashëgiminë aspak të zhvilluar të 
informimit qytetar rreth zhvillimeve në tregjet financiare. disa vite të 
shkuara çdo gjë që kishte të bënte me sistemin financiar konsiderohej 
sekret shtetëror dhe nuk mund të publikohej asnjë e dhënë, dhe 
njohuritë e individëve për sistemin financiar i cili nuk orientohej drejt 
tregut ishin dhe mbeteshin tërësisht zero. 
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mendoj që në këtë fushë ne kemi shumë nevojë për të përshpejtuar 
formimin dhe informimin publik, për të rritur praninë dhe pjesëmarrjen 
e qytetarëve, pasi në pjesën dërrmuese tërësia e produkteve që ofron 
sistemi financiar ende janë të panjohura nga publiku, në krahasim me 
ato që ofron tregu i mallrave apo tregjet e shërbimeve. pra, mendoj që 
sistemi financiar në tërësi ka nevojë të jetë më i pranishëm në publikimin 
dhe informimin qytetar, në tërheqjen e vëmendjes dhe tërheqjen e tyre 
si agjentë të mirëfilltë të tregut financiar në shqipëri. 

informimi publik është i domosdoshëm për të zhvilluar tregje 
financiare reale. në shqipëri, prapambetja e informimit dhe formimit 
rreth zhvillimeve në tregjet financiare dëshmohet edhe nga struktura 
e tregut financiar. ne kemi aktualisht rreth 90 % të tregut financiar që 
përbëhet nga tregu bankar dhe më pak se 10 % të gjitha shërbimet e 
tjera financiare, jobankar. është një hapësirë shumë e madhe që përmes 
procesit të formimit ne të mund ta tërheqim interesin dhe pjesëmarrjen 
e agjentëve ekonomikë edhe në tregjet financiare jobankare, për t’i 
zhvilluar ato në parametrat dhe në përmasat që kanë ekonomitë e tjera 
të krahasueshme me ne apo ekonomitë e zhvilluara të rajonit. 

mundësitë e rritjes së informimit publik dhe të formimit qytetar 
për zhvillimet në tregjet financiare gjithnjë janë duke u zgjeruar. 
aktualisht, shtrirja dhe zgjerimi i informimit publik përmes mediave 
elektronike, përmes internetit në radhë të parë, përbën një lehtësi të 
madhe. por, do të ishte gabim në qoftë se do ta konsideronim punën e 
përfunduar vetëm përmes publikimit të statistikave, të të dhënave apo 
dhe produkteve në media, në internet dhe jo përmes një fushate dhe 
kontakti të përditshëm me publikun, në rrugë nga më të ndryshmet. 

dhe një herë dëshiroj të përshëndes këtë aktivitet të sotëm dhe në 
mënyrë të veçantë nevojën për t’u angazhuar të gjithë në informimin 
dhe formimin e kulturës financiare publike në shqipëri. 

faleminderit!

*  ridvan Bode, ministër i financave.
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 fjala përshëndeTëse 
ettore sequi*

i nderuar  Guvernator Fullani, 
i nderuar  ministër Bode, 
i nderuar Zëvendës ministër i arsimit,
të nderuar panelistë,

së pari, dëshiroj të falënderoj Bankën e shqipërisë dhe veçanërisht 
Guvernatorin fullani, për organizimin e këtij evenimenti të rëndësishëm 
ndërkombëtar, i cili orientohet pikërisht në drejtimin që dëshirojmë të 
inkurajojmë ne, Bashkimi evropian. 

sipas këndvështrimit tim, të flasësh për edukimin financiar është 
shumë e rëndësishme dhe në kohën e duhur, veçanërisht në kontekstin 
e goditjeve që po hasin tregjet financiare në evropë dhe shBa, si 
pasojë e krizës së fundit globale financiare.

david Bach, autor i “The armchair millionaire”, ka thënë: “edukimi 
financiar duhet të bëhet pjesë e programit tonë kombëtar dhe e sistemit 
bazë, me qëllim që të mos jetë vetëm fëmija i pasur ai që mëson rreth 
parasë, por të jemi të gjithë ne”. 

kriza ekonomike dhe financiare e ka bërë mbikëqyrjen financiare 
dhe konsolidimin financiar të domosdoshëm, në vendet e Bashkimit 
evropian dhe në mbarë botën.



30

prioritetet e përgjithshme të Bashkimit evropian për reformën 
financiare mbeten të qarta: të zhvillohet një përgjigje mbikëqyrëse më 
efikase; të forcohen mjetet për sigurimin e stabilitet financiar dhe për 
përmirësimin e kapaciteteve rregulluese të ekonomisë së Bashkimit 
evropian nëpërmjet funksionimit sa më të mirë të tregjeve. 

sot pranohet në shkallë të gjerë se edukimi financiar është një mjet 
kyç, që iu jep mundësi njerëzve të kontrollojnë më mirë vendimet e 
tyre financiare. 

rëndësia e një edukimi të shëndetshëm financiar është pranuar nga 
Bashkimi evropian që në vitin 2007, kur komisioni evropian miratoi 
një komunikatë mbi edukimin financiar, e cila theksonte rolin e 
edukimit financiar në politikën e tregjeve të brendshme dhe përfitimet 
që ai sjell për individët, shoqërinë dhe ekonominë në tërësi. 

komisioni evropian vuri në dukje shkallën e problemeve me të cilat 
përballen konsumatorët: 

• individët e kanë të vështirë të kuptojnë çështjet financiare;

• individët shpesh mbivlerësojnë njohuritë e tyre mbi shërbimet 
financiare;

• shumë individë nuk arrijnë të bëjnë plane paraprake apo të 
zgjedhin produktet që përmbushin nevojat e tyre.

kjo nënkupton se ata janë më të rrezikuar të hyjnë në borxhe 
dhe të hasin vështirësi, nëse rrethanat e tyre personale ndryshojnë 
(për shembull, për shkak të humbjeve të mëdha, shkatërrimit të 
marrëdhënieve apo periudhave të papuna). Gjithashtu, bëhet edhe më 
e vështirë për të siguruar një standard të kënaqshëm jetese në pension. 

Besoj se këto çështje janë të rëndësishme edhe për shqipërinë. 
edukimi financiar mund të luajë një rol të rëndësishëm në zhvillimin 
e sistemit financiar shqiptar dhe në krijimin e besimit publik te sektori 
financiar. 

Bashkimi evropian beson se përmirësimi i edukimit financiar do të 
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sjellë përfitime konkrete për individët dhe gjithë shoqërinë. mirëkuptimi 
nga ana e klientëve i industrisë financiare, i informacionit të ofruar dhe 
rritja e vetëdijes për rreziqet që shoqërojnë investimet financiare, janë 
themelore për të rritur besimin e publikut në sistemin financiar shqiptar. 

shqipëria ka aplikuar për anëtarësi në Bashkimin evropian dhe në 
këtë kontekst, përmirësimi i kulturës financiare nuk mund të shkëputet 
nga përafrimi i standardeve shqiptare me evropën. 

objektivi kryesor i acquis të Bashkimit evropian në drejtim të 
shërbimeve financiare është të sigurohet stabiliteti financiar, shëndeti 
financiar i kompanive që zhvillojnë aktivitetin e tyre në sektorin 
financiar dhe mbrojtja e duhur e konsumatorëve, investitorëve dhe e 
të siguruarve. siç tregohet nga raporti i komisionit evropian i vitit 
2010 mbi aplikimin e shqipërisë për anëtarësi, legjislacioni i shqipërisë 
në fushën e shërbimeve financiare përputhet pjesërisht me standardet 
e Bashkimit evropian dhe shtron një bazë solide për përshtatje të 
mëtejshme.

forcimi i mbikëqyrjes së çekuilibrimeve fiskale e makroekonomike 
mbetet vendimtar për shqipërinë. Zbatimi i një rregulli fiskal, ulja e 
borxhit publik dhe zbatimi i reformave strukturore konsiderohen si 
shtylla kryesore për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, i cili do të 
çonte drejt rritjes ekonomike dhe të kërkesës së brendshme. 

ndërkohë që sektori bankar shqiptar ka kapacitet të mjaftueshëm, 
sektori financiar jobankar ka nevojë për më shumë përpjekje në drejtim 
të forcimit të mbikëqyrjes së tregut dhe sigurimit të kapaciteteve të 
mjaftueshme për sfidat e ardhme. 

më lejoni të theksoj se komisioni evropian financoi projektin 
e Binjakëzimit prej 1 milion euro ndërmjet Bankës së shqipërisë, 
Bankës së italisë dhe Bankës së francës, me qëllim rinovimin e 
kuadrit operacional, rregullator dhe ligjor të Bankës së shqipërisë, për 
të mundësuar pajtimin e tij me acquis Communautaire të Be-së, duke i 
kushtuar vëmendje të veçantë, ndër të tjera, edhe edukimit financiar. 

ne gjykojmë se është mjaft e rëndësishme të ndihmojmë 
konsumatorët të bëhen më të aftë dhe me më shumë besim në vendimet 
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që ata duhet të marrin; të sigurojmë se konsumatorët marrin dhe 
përdorin informacion të kuptueshëm, të thjeshtë e të qartë nga bankat, 
institucionet financiare jobanka, të pajisen me informacion të qartë e të 
paanshëm nga autoritetet mbikëqyrëse financiare; si dhe të sigurojmë 
se po zbatohet një regjim rregullator proporcional i bazuar në rrezik.

evenimente si ky i sotmi, janë shumë të rëndësishme për të diskutuar 
situatën aktuale dhe për të propozuar veprime për të ardhmen. 

së fundi, më lejoni të shpreh falënderimet e mia më të sinqerta për 
Bankën e shqipërisë dhe Guvernatorin fullani, angazhimin, vizionin 
dhe profesionalizmin e të cilit e çmojmë shumë. 

*  ettore sequi, ambasador i Bashkimit evropian në shqipëri.
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Të ndërTojmë Besimin nëpërmjeT
  kulTurës financiare

franco passacantando*

i. hYrje

Banka e italisë e çmon iniciativën e Guvernatorit fullani për 
organizimin e një konference mbi edukimin financiar. kriza e fundit 
financiare ka treguar se shumë individë dhe investitorë janë të 
pavetëdijshëm ose pjesërisht të vetëdijshëm, për ndërlikimet e shumë 
vendimeve financiare që ata marrin. Bumi i kredisë që i parapriu krizës, 
veçanërisht në shtetet e Bashkuara, u ushqye nga besimi i tepruar në 
vlerat gjithnjë e në rritje të banesave dhe të çmimeve të aktiveve. siç 
e dimë të gjithë, këto pritje rezultuan tepër të gabuara dhe pas krizës, 
besimi i tepruar në sistemin financiar u pasua nga një mosbesim i thellë 
në sistemin financiar. e njëjta gjë po ndodh edhe sot në disa tregje të 
obligacioneve në evropë. si besimi i tepruar ashtu edhe mosbesimi, 
mund ta përkeqësojnë stabilitetin. Tashmë, duhet forcuar besimi në 
një sistem financiar më të rregulluar.

Çështja e besimit në sistemin financiar është bërë vendimtare, në 
një kohë kur jeta e shumë individëve mbështetet mjaft tek aftësia e 
sistemit për të mbrojtur kursimet e tyre, për të dhënë kredi dhe për të 
siguruar funksionimin e duhur të sistemit të pagesave. në të kaluarën, 
sistemet e pensioneve financoheshin kryesisht nga shteti; tregjet e 
kredive hipotekare ishin më pak të zhvilluara dhe konsumi ishte më 
i lidhur me rrjedhjet korrente të të ardhurave. sot, mirëqenia jonë 
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personale dhe e fëmijëve tanë varet mjaft nga vendimet tona financiare, 
për shkak të ndryshimeve demografike dhe kufizimeve të shtrënguara 
në financat publike.

ii. edukimin financiar dhe mBrojTja e 
konsumaToriT

natyrisht, besimit në sistemin financiar varet shumë nga cilësia e 
rregullimit dhe e mbikëqyrjes. Transparenca dhe konkurrenca janë 
dy faktorë të tjerë që luajnë një rol të rëndësishëm. Transparenca 
mundëson që konsumatorët racionalë të bëjnë zgjedhje të informuara. 
konkurrenca siguron që ndërmjetësit financiarë të punojnë për 
interesin më të mirë të klientëve të tyre.

megjithatë, rregullimi dhe mbikëqyrja e duhur, transparenca, 
konkurrenca mund të jenë efikase vetëm nëse individët, të cilët në 
fund të fundit mbeten përgjegjës për vendimet e tyre financiare, marrin 
vendime racionale. për fat të keq, studimet mbi sjelljen në ekonomi 
tregojnë se individët jo gjithmonë mund të konsiderohen si përpunues 
racionalë të informacionit. madje, kur mbingarkohen me informacion, 
individët e kanë më të vështirë të marrin vendime të informuara, pasi 
ata nuk janë në gjendje të përpunojnë sasi të mëdha të dhënash.

në itali, vrojtimi i vitit 2008 mbi të ardhurat dhe pasuritë e familjeve 
tregoi se rreth një e treta e popullsisë nuk është në gjendje të kuptojë 
një nxjerrje llogarie, të llogaritë ndryshimet në fuqinë blerëse, të bëjë 
dallimin ndërmjet llojeve të ndryshme të kredive hipotekare dhe të 
vlerësojë rrezikun e normës së interesit që i shoqëron ato. më shumë se 
gjysma e familjeve italiane nuk e kuptojnë rëndësinë e diversifikimit të 
investimeve dhe dy të tretat e tyre, nuk e dinë dallimin midis aksioneve 
dhe obligacioneve për sa i përket rrezikut. më pak se një ndër tre familje,  
di tiparet kryesore të skemave të pensioneve suplementare.

 
ky fenomen është i zakonshëm në shumë vende të tjera. sipas një 

studimi të kryer në mbretërinë e Bashkuar, aftësia e individëve për të 
planifikuar paraprakisht është e dobët. më shumë se 80 % e njerëzve 
mendojnë se një pension shteti nuk do t’iu sigurojë atyre standardin e 
jetesës që ata shpresojnë për pension. megjithatë, vetëm pak më shumë 
se gjysma e tyre kanë siguruar pak pension suplementar. Gjithashtu, 70 
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% e popullsisë nuk kanë fonde personale rezervë për të mbuluar rënie 
të papritur të të ardhurave. individët gjithashtu, bëjnë pak përpjekje 
për të zgjedhur një produkt. për shembull, një në dy depozitues të 
llogarive të kursimit nuk është në dijeni të normës aktuale të interesit.

Vrojtimi i fundit i kryer te shkollat e mesme dhe kolegjet në shBa 
nga koalicioni jump$start tregon se më shumë se 50 % e nxënësve të 
shkollave të mesme nuk e kuptojnë qartë si të menaxhojnë borxhet e 
kartës së tyre të kreditit ose të zgjedhin normat e riparimit; vetëm 17 
% janë në gjendje të vlerësojmë normat e ndryshme të kthimit nga 
aksionet, llogaritë e kursimit, llogaritë rrjedhëse; 60 % nuk janë të 
familjarizuar me mbulimin e sigurimit të tyre shëndetësor.

pa edukimin e duhur financiar, edhe rregullat e mira të transparencës 
dhe të një mjedisi konkurrues nuk mund të sigurojnë mbrojtjen 
e konsumatorit. prandaj, autoritetet mbikëqyrëse nuk mund ta 
neglizhojnë këtë problem, por duhet ta konsiderojnë edukimin financiar 
si një komponent kyç për veprimtarinë e tyre institucionale. për këtë 
arsye, e çmoj shumë iniciativën që po merr Banka e shqipërisë në 
këtë drejtim.

iii. kufijTë dhe fusha e edukimiT financiar

pavarësisht meritave, edukimi financiar nuk duhet të konsiderohet 
si një plumb argjendi (zgjidhje e menjëhershme e jashtëzakonisht 
efikase) nga asnjë prej palëve të interesuara, konsumatorët, rregullatorët, 
përfaqësuesit e industrisë. së pari, njohuritë kërkojnë kohë të rrënjosen. 
së dyti, dëshmitë mbi efektivitetin e edukimit financiar në përmirësimin 
e sjelljes financiare janë të ndërlikuara dhe duket qartë se varet nga 
cilësia e programeve të ofruara. së treti, nuk duhet të presim që 
konsumatorët e kulturuar financiarisht të mos bëjnë kurrë gabime: 
sofistikimi financiar i njerëzve të mashtruar nga Bernie madoff, dhe 
numrat e tyre, na kujtojnë qartë se arsimi financiar nuk siguron mbrojtje 
të pagabueshme kundër mashtrimit.

në itali, edukimi financiar është vënë kohët e fundit në qendër 
të vëmendjes. Që nga viti 2007, faqja e internetit të Bankës së 
italisë përmban një seksion dedikuar edukimit financiar, ku ofrohet 
informacion lehtësisht i kuptueshëm për produktet kryesore bankare 
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dhe shpjegime të qarta për çështje ekonomike, bankare e financiare. 
në bazë të një memorandumi mirëkuptimi, të nënshkruar në muajin 
nëntor të vitit 2007 me ministrinë e arsimit, në vitin 2008 u lançua një 
projekt eksperimental për përfshirjen e edukimit financiar në programet 
shkollore. Banka e italisë po bashkëpunon me mbikëqyrësit e tjerë dhe 
agjencitë rregullatore në itali, për të përcaktuar një strategji kombëtare 
të koordinuar. është parashikuar që të gjitha materialet edukative dhe 
mjetet tashmë të pranishme në faqet e internetit të autoriteteve të 
veçanta mbikëqyrëse, të grumbullohen në një portal të veçantë mbi 
edukimin financiar. 

iV. përfundime

ndryshimet në rregullim dhe mbikëqyre që po zbatohen aktualisht 
do ta bëjnë sistemin financiar më të fortë ndaj goditjeve dhe do të rritin 
eficiencën. ky proces ka shumë gjasa të rezultojë në marrjen përsipër të 
një rreziku më të ulët dhe në të ardhura më të reduktuara për industrinë 
financiare dhe për klientët e saj. ekziston rreziku që disa njerëz mund 
të heqin dorë edhe nga shfrytëzimi i mundësive për investime më të 
sigurta për shkak të fitimeve të ulëta, ndërsa të tjerë mund të kërkojnë 
të ardhura më të larta pa kuptuar rreziqet e mëdha që i shoqërojnë; 
shumica do të shfaqë maturi në lidhje me përdorimin e borxhit.

kështu, investimi në edukimin financiar është vendimtar për të 
shmangur pasojat e paplanifikuara nga reformat që po zbatohen. 
kërkesat për edukimin financiar duhet të identifikohen nisur nga 
perspektiva kombëtare. siç e tregon edhe ky simpozium, zhvillimi i 
strategjive të përbashkëta dhe shkëmbimi i informacionit dhe i përvojës 
në nivel ndërkombëtar janë thelbësore për të arritur rezultate sa më 
të mira.

*  franco passacantando, drejtor ekzekutiv i Bankës së italisë.
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 kulTura financiare dhe 
  sTaBiliTeTi financiar1

Dejan Šoškić*

1 leksioni kryesor i mbajtur në konferencën e 9-ë ndërkombëtare të Bankës së 
shqipërisë me temë: “Të ndërtojmë të ardhmen nëpërmjet kulturës financiare”. 

i nderuar  Guvernator Fullani, Shkëlqesi, të nderuar pjesëmarrës dhe të ftuar,

është kënaqësi e madhe t’iu përshëndes të gjithëve në konferencën e 
9-ë ndërkombëtare mbi kulturën financiare, këtu në shqipëri, në emër të 
Bankës kombëtare të serbisë. dëshiroj të falënderoj organizatorët, që më 
dhanë mundësi të jem lektori kryesor për këtë çështje kaq të rëndësishme, 
jo vetëm për rajonin e evropës juglindore, por për mbarë botën.

edhe pse kultura financiare ka qenë shqetësim dhe prioritet i politikës 
për disa vite me radhë në shumë vende, është pikërisht kriza financiare 
ajo që ndikoi në vendosjen e kësaj çështjeje në qendër të vëmendjes. me 
rritjen e shpejtë të kredisë në të gjithë sistemin financiar botëror dhe 
deri diku edhe në evropën juglindore (ejl) gjatë dekadës së fundit, nuk 
është habi që rëndësia e kulturës financiare është vënë në dukje dhe është 
bërë mjaft jetike. rritja e gamës së produkteve financiare dhe ndërlikimi 
i tyre, kanë nxjerrë në pah nivelin tepër të ulët të kulturës financiare të 
publikut të gjerë. me qëllim sigurimin e tregjeve financiare eficiente, të 
qëndrueshme dhe të shëndetshme që të ofrojnë shërbime financiare 
cilësore, ne duhet të ofrojmë dhe të sigurojmë edukimin financiar për 
të gjithë pjesëmarrësit e tregut financiar në nivele të ndryshme dhe në 
momente të ndryshme të zhvillimit të tyre personal dhe profesional.

nuk është rastësi që ekspertët e mësimdhënies e dinë se të mësuarit 
herët i përmirëson njohuritë dhe se thellimi i njohurive na bën të jemi 
gjithmonë të ditur.
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kultura financiare është aftësia për të kuptuar financat. më 
konkretisht, kultura financiare i referohet aftësive financiare të fituara 
dhe njohurive që na lejojnë të marrim vendime të informuara dhe 
të efektshme, nëpërmjet të kuptuarit që ne kemi mbi financat. kjo 
qasje e shtrin këtë koncept përtej individëve dhe bizneseve, deri tek 
investitorët ekzistues dhe potencialë. edhe pse kriza financiare nuk 
shkaktohet nga një shkak i vetëm, roli i kulturës financiare ose më 
mirë mungesa e saj, ka qenë evidente. po, kriza u shkaktua në mënyrë 
të konsiderueshme nga kombinimi i veprimeve të rrezikshme dhe jo 
të duhura me vendimet e aktorëve të ndryshëm, përfshirë institucionet 
financiare, ekspertë dhe nganjëherë edhe rregullatorë, të cilët pa dyshim, 
mbajnë përgjegjësinë më të madhe. por, një rol të madh ka luajtur edhe 
mungesa e të kuptuarit të çështjeve financiare nga ana e individëve, 
veçanërisht të çështjeve që lidhen me kreditë dhe investimet. si rezultat, 
individët kanë pranuar (ndonjëherë edhe pa e ditur) të marrin përsipër 
më shumë rreziqe financiare sesa mund të përballojnë.

kjo është pikërisht arsyeja pse nuk është shumë herët të fillosh të 
mësosh konceptet themelore të financës dhe pse nuk është kurrë tepër 
vonë, të shohësh sërish bazat themelore dhe të rritësh dhe thellosh 
njohuritë kryesore në financë.

 
nuk duhet kurrë të neglizhojmë rëndësinë e të kuptuarit të nivelit 

individual bazë të çështjeve financiare, të njohurive se si duhet të 
administrojmë buxhetin dhe pasurinë personale/familjare. kjo 
është e rëndësishme në horizont kohor afatshkurtër, afatmesëm, por 
veçanërisht në atë afatgjatë dhe është bërë një aset i rëndësishëm për 
stabilitetin financiar.

lakmia duhet të përmbahet me anë të të kuptuarit.

profesionistët e industrisë financiare duhet të jenë të vetëdijshëm 
për rreziqet që mbartin produktet, si dhe të jenë në gjendje të 
shpjegojnë shërbimet e tyre te konsumatorët. kultura financiare po 
pranohet gjithnjë e më shumë si një shtyllë e rëndësishme e një kuadri 
të shëndoshë financiar, rregullator dhe mbikëqyrës në skenën globale 
dhe një komponent vendimtar i stabilitetit ekonomik dhe financiar, 
dhe i zhvillimit ekonomik. përveç kësaj, që produktet financiare të 
ofruara të përdoren plotësisht dhe të rritin në mënyrë të qëndrueshme 
pasurinë e një shoqërie, është e domosdoshme që si profesionistët e 
kësaj industrie, ashtu edhe konsumatorët (bizneset dhe individët) të 
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kenë njohuri të plota dhe të kuptojnë siç duhet produktet financiare që 
konsumojnë dhe rreziqet potenciale me të cilat ata mund të përballen. 

Të paturit e një kulture financiare bazë do të thotë zotërim  i   
njohurive kryesore, të nevojshme për të marrë vendime racionale 
financiare. ndër konceptet bazë, të cilat duhet të kuptohen në shkallë 
të gjerë, mund të përmendim: vlerën në kohë të parasë, fleksibilitetin 
e llogaritjes së pagesave të përvitshmeve, rëndësinë që afati i maturimit  
ka për llogaritjen e kostos së përgjithshme të kredisë etj. përveç kësaj, 
është e rëndësishme që të kuptojmë qartë disa çështje pak më të 
ndërlikuara. ndër të cilat mund të përmendim: normat fikse dhe të 
luhatshme të interesit; rëndësinë e rrezikut të normës së interesit; të  
lexojmë si duhet një klauzole mbi këmbimin valutor në kontratën e 
kredisë, sidomos kur jemi në rolin e një huammarrësi të pambrojtur; dhe 
rëndësinë që paraqet rreziku i kursit të këmbimit; çfarë janë euribori/
libori dhe normat e tjera të referencës, si dhe si ato ndryshojnë me 
kalimin e kohës etj. nëse sigurojmë të kuptuarit në shkallë të gjerë 
të këtyre koncepteve dhe i kombinojmë ato me legjislacionin mbi 
mbrojtjen e konsumatorit të produkteve financiare, kemi bërë shumë 
për të parandaluar rritjen e tepërt të kredisë, flluskat e mundshme në 
çmimin e aktiveve dhe lëvizjet e padëshiruara në kreditë me probleme. 
kjo është jo vetëm në interes të rregullatorëve dhe konsumatorëve të 
produkteve financiare, por edhe të industrisë bankare dhe të rritjes së 
qëndrueshme ekonomike të vendeve tona.

është gjithashtu e rëndësishme të theksohet, se kultura financiare 
mund të mbështesë përpjekjet e përgjithshme për të ulur evazionin 
fiskal dhe për të legalizuar shumicën e aktiviteteve ekonomike në 
vend. kjo është çështje e rëndësishme, jo vetëm për vendet e evropës 
juglindore por kudo, sidomos në kontekstin e rritjes së deficiteve 
buxhetore dhe rënies së normave të rritjes ekonomike në shumë vende.

 Çfarë harrohet ndonjëherë në evropën juglindore është se, bazë 
solide për kualifikimin e kredisë është dhe duhet të jetë ekskluzivisht 
e ardhura neto, e deklaruar në të shkuarën dhe e ardhura e pritshme, 
si për bizneset ashtu edhe për individët. ky mund të jetë informacion 
jetik për miratimin e kredisë dhe për caktimin e normës së interesit. 
duke rritur kulturën financiare të konsumatorëve potencialë të 
produkteve financiare në këtë fushë, ne mund të ndikojmë ndjeshëm 
në rënien e të ashtuquajturës “ekonomi gri”, duke ndikuar pozitivisht 
në grumbullimin e taksave, deficitin buxhetor, si dhe në saktësinë e 
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të dhënave ekonomike në sistem e për rrjedhojë, edhe në eficiencën 
e ardhshme të politikave ekonomike. ja pse është e rëndësishme të 
rritim kulturën financiare edhe në këtë drejtim, me qëllim që t’i bëjmë 
njerëzit të kuptojnë plotësisht se fluksi i parave i deklaruar dhe i ligjshëm 
është kusht paraprak për individë dhe kompani, që të kualifikohen si 
të suksesshme për kredi bankare. 

një aspekt tjetër i ngjashëm është t’i bëjmë njerëzit të kuptojnë 
plotësisht rolin dhe rëndësinë e regjistrit të kredisë. duke marrë 
informacion nga regjistri i kredisë mbi zakonet e përgjithshme lidhur 
me pagimin e faturave dhe huamarrjen e bizneseve dhe individëve, 
huadhënësit mund të vlerësojnë më mirë aftësinë e kreditimit të një 
huamarrësi potencial. kjo mund të ndikojë në vendimin për t’i dhënë 
ose jo hua dhe në normën e interesit dhe kushtet e tjera të kredisë. 
konsumatorët duhet të jenë të vetëdijshëm se normat e interesit nuk 
janë të njëjta për të gjithë dhe si rregull, përcaktohen nga caktimi 
i çmimit në bazë të rrezikut. është e qartë, konsumatorët që kanë 
huazuar shumë fonde dhe kanë histori të dobët në pagimin e kredisë 
do të paguajnë një normë interesi vjetor më të lartë sesa konsumatorët 
me borxh total më të ulët dhe zakone pagimi të mira. informimi i plotë 
mbi këta rregulla të thjeshtë të financës dhe mbajtja e një profili kredie 
të mirë në regjistrin e kredisë, mund të ulin potencialisht nivelin e levës 
së përgjithshme financiare në ekonomi, të ndihmojnë në mbajtjen 
nën kontroll të kredive me probleme si dhe në shmangien e krijimit 
të flluskave të mjeteve dhe të procedurave të panevojshme gjyqësore, 
për pagesat e vonuara. përsëri, kultura financiare në këtë fushë mund 
të mbrojë si huadhënësit ashtu edhe konsumatorët, duke shmangur 
goditjet e panevojshme ndaj sistemeve financiare në tërësi.

i lidhur ngushtë është edhe të kuptuarit e rëndësisë së legalizimit 
të plotë dhe të regjistrimit të pasurive të patundshme si garanci e 
zakonshme për kredinë hipotekare. sërish, kjo është një fushë shumë 
e rëndësishme për kulturën financiare dhe ofruesit e edukimit. detyra 
është veçanërisht jetike në vendet e ejl dhe në vende të tjera në 
periudhë tranzicioni dhe post-tranzicioni, ku ndërgjegjësimi i publikut 
mbi rëndësinë e regjistrimit të pasurive të patundshme nuk është edhe 
aq i zhvilluar, në krahasim me pjesën tjetër të evropës dhe vendet e 
zhvilluara në botë.

mungesa e të kuptuarit dhe rëndësia e regjistrimit të pasurive 
të patundshme mund të kenë pasoja të rënda ekonomike: më e 
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rëndësishmja është pamundësia për të garantuar detyrimet me anë 
të pasurisë së dikujt. kjo do të sillte një problem të veçantë për 
ndërmarrjet, pasi kreditë, në shumicën e rasteve, janë një nga burimet 
më të rëndësishme të financimit. ekzistenca e një mjeti garancie 
do t’i vinte ndërmarrjet në një pozitë më të mirë negociuese kur të 
merreshin në konsideratë kushtet e kontratës së kredisë, pasi ato 
mund të ofrojnë garanci konkrete. në rrethanat kur nuk ka mjete ose 
mundësi regjistrimi toke apo një mënyrë që kreditorët të regjistrojnë 
të drejtat e tyre hipotekare, kredia bëhet një transaksion shumë i 
rrezikshëm, ku huadhënësi, në rast se do të vendoste të jepte kredi, 
do të kërkonte norma interesi shumë të larta. një sistem i zhvilluar 
i regjistrimit të tokës mundëson kredi “më të lira” për bizneset dhe 
konsumatorët. regjistrimi i pasurive të patundshme ka pasoja edhe në 
lidhje me raportimin financiar. nëse një ndërmarrje ka regjistruar prona 
të patundshme, bilanci i saj do të përmirësohet dhe po kështu edhe 
shanset e saj për të siguruar financim të menjëhershëm. nga pikëpamja 
historike, nuk ishte rastësi që perandoritë e suksesshme gjatë gjithë 
historisë, shpesh kishin sisteme të zhvilluara të regjistrimit të tokës. 
sistemi i sofistikuar i regjistrimit të tokës përmirëson sigurinë ligjore 
të të drejtave të pronësisë, e kështu përmirëson bazën për financën 
dhe ekonominë e tregut.

nëse marrim parasysh botimet përkatëse mbi vlerësimet për 
rajonin e evropës juglindore, mund të shohim se një nga temat më të 
përdorshme kohët e fundit, ka qenë ekspozimi i rajonit ndaj kreditimit 
në valutë. meqenëse diferencat e normave të interesit në monedha 
të ndryshme gjatë dekadës së fundit kanë qenë të konsiderueshme 
dhe rajoni është kryesisht i orientuar ndaj eksportit drejt vendeve të 
eurozonës, mund të duket se, përpjekjet për edukimin e pjesëmarrësve 
të tregut, për çështje të tilla si rreziqet lidhur me mospërputhjen e 
monedhës dhe ekzistencën e instrumenteve mbrojtëse janë të vonuara. 
kjo është veçanërisht e rëndësishme për sektorin e biznesit të vogël 
dhe atë të korporatave, të cilët kanë mundësi për akses ndaj një game 
të gjerë instrumentesh (si: kontratat future, forward, swap dhe option), 
të cilat mund të shërbejnë si mjete mbrojtëse, sidomos në kohë të 
turbullta, me ndryshime të shpejta në tregjet ndërkombëtare. për më 
tepër, sektori ynë i korporatave duhet të dijë se instrumentet mbrojtëse 
nga rreziku i këmbimit valutor shërbejnë për t’u mbrojtur nga luhatjet 
e kursit të këmbimit në secilin drejtim. ashtu si importuesit mund të 
përdorin kontrata të ardhshme (forwards) për të blerë valutë, eksportuesit 
mund t’i përdorin ato për të blerë monedhën e vet. pasojat indirekte 
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na kanë dhënë sinjalin se këto përpjekje duhet të përqendrohen edhe 
në sektorin bankar. megjithatë, me futjen e Bazel ii, ne duhet të jemi 
të vetëdijshëm se ndonjëherë ai mund të jetë prociklik dhe jovizionar. 
dëmi ndaj stabilitetit financiar të sistemeve që mund të shfaqet nga 
një sjellje e tillë e pjesëmarrësve të tregut, sidomos gjatë fazave ‘të 
rënies’ të ciklit të biznesit, nëse nuk komunikohet dhe administrohet siç 
duhet, mund të nxisë rrezikun sistemik, i cili deri diku mund të ndikojë 
potencialisht, negativisht mbi institucionet financiare.

edhe nëse hedhim vështrimin te shtetet e Bashkuara, mund të 
themi se kriza e kredisë hipotekare (sub-prime) ishte kryesisht rezultat 
i administrimit të dobët të rrezikut dhe praktikave të shitjes të 
keqdrejtuara nga ana e huadhënësve dhe e institucioneve financiare, 
në kontekstin e mbiçmimit të pasurive të patundshme dhe të politikës 
monetare dhe mbikëqyrjes rregullatore të shkujdesur në sektorin 
financiar. megjithatë, krijimi i një flluske spekulative dhe shkatërrimi i 
mëvonshëm, ndodhën edhe për shkak të sjelljes së pamatur financiare 
të individëve, përfshirë këtu edhe ata më të prekshmit që kontraktuan 
hipoteka të cilat nuk duhet t’i kishin nënshkruar, duke marrë parasysh 
rrethanat e tyre financiare. në fakt, shpesh individët nuk ishin të 
vetëdijshëm për rreziqet ndaj të cilave ishin të ekspozuar dhe nuk i 
kuptonin termat dhe kushtet e kredive hipotekare që kishin blerë, gjë që 
shpesh rezultoi në rritje të ndjeshme në këstet e tyre mujore. ata, ose 
u mbështetën në këshillim të kufizuar dhe jo të plotë financiar nga të 
afërmit apo ndonjëherë edhe nga huadhënës jo të ndershëm në formën 
e agjentëve të kredisë hipotekare, ose në mënyrë të ndrojtur ndoqën 
sjelljen jo të përgjegjshme të të tjerëve. në këtë drejtim, nëse do të kishin 
një nivel më të lartë njohurish mbi produktet financiare, këta individë 
do të mund të gjykonin më saktë për rreziqet dhe kushtet e produkteve 
të kredisë që ishin duke blerë. përveç kësaj, ky proces u theksua më tej 
nga lidhja e largët dhe e tolerueshme midis individëve dhe bankave apo 
institucioneve financiare, të rregulluara dobët. ofruesit financiarë të 
shqetësuar nuk vendosën çmimin e duhur dhe nuk i vlerësuan rreziqet 
e mospagimit, pjesërisht për shkak të mundësisë së transferimit të 
këtij rreziku në institucione të tjera nëpërmjet llojeve të ndryshme të 
titujve: si, letra me vlerë të mbështetura në hipotekë, detyrime borxhi 
të kolateralizuara dhe lloje të tjera produktesh të siguruara. 

agjencitë e vlerësimit të kredisë luajtën rol të rëndësishëm gjatë 
fazave të ndryshme të krizës së kredive hipotekare (sub-prime). ato 
janë kritikuar shumë për nënvlerësim të rrezikut të përfshirë në letrat 
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me vlerë të reja e komplekse, që ndezën flluskën e tregut të strehimit 
(mBs) në shtetet e Bashkuara, siç janë letrat me vlerë të mbështetura 
në hipotekë dhe detyrimet e borxhit të kolateralizuar (cdo). në 
muajin janar të vitit 2011, komisioni i hetimit të krizave financiare 
raportoi se: “Të tre agjencitë e klasifikimit të kredive ishin lehtësuesit 
(mundësuesit) kryesorë të rënies ekonomike”. letrat me vlerë të 
lidhura me hipotekat në mes të krizës, nuk mund të ishin tregtuar dhe 
shitur pa vulën e tyre të miratimit. investitorët u mbështetën tek to, 
shpesh verbërisht. në disa raste, ata ishin të detyruar t’i përdorin ato 
dhe standardet e kapitalit rregullator vareshin prej tyre. kjo krizë nuk 
do të kishte ndodhur, pa agjencitë e klasifikimit. klasifikimi i tyre e 
bëri tregun të fluturojë dhe degradimi i tyre nga viti 2007 deri në vitin 
2008, bëri kërdinë nëpër tregje dhe firma.

ah, sikur të ishte kuptuar gjerësisht fakti se klasifikimi i kredive është 
vetëm një opinion profesional, që nganjëherë mund të jetë edhe i gabuar!

duke nxjerrë mësime nga përvojat e këqija të krizës globale, puna 
jonë kryesore si bankierë qendrorë dhe edukatorë është t’iu shpjegojmë 
investitorëve, se roli primar i agjencive të klasifikimit të kredive është të 
japin opinion dhe drejtim për aftësinë e kreditimit të borxhit të emetuar 
apo emetuesit të borxhit. Vlerësimi nuk jep udhëzime të plota mbi 
aspekte të tjera të rëndësishme për vendime mbi investimet, të tilla si 
likuiditeti i tregut apo paqëndrueshmëria e çmimeve. rrjedhimisht, siç 
jemi të gjithë të vetëdijshëm, obligacionet me të njëjtin vlerësim mund 
të kenë çmime tregu shumë të ndryshme. pavarësisht nga ky fakt, 
edhe pse secila agjenci vlerësimi ka metodologjinë dhe shkallët e saj të 
vlerësimit, pjesëmarrësit e tregut, shpesh letrat me vlerë të vlerësuara 
në mënyrë të ngjashme i kanë trajtuar përgjithësisht njësoj. detyra jonë 
është të theksojmë edhe përgjegjësinë e investitorëve në vlerësimin e 
ekspozimit të rrezikut të emetimit të borxhit. për më tepër, ne duhet të 
drejtojmë dhe të nxjerrim në pah për investitorët profesionalë rëndësinë 
e zhvillimit të vetë funksionit të tyre të administrimit të rrezikut, jo 
vetëm duke marrë parasysh mendimin e agjencisë së vlerësimit, por edhe 
duke u thelluar e duke kuptuar plotësisht mjetet dhe rreziqet kryesore. 

periudhat e gjata të rritjes së shpejtë ekonomike në të gjithë 
botën rezultuan në ngushtimin e fokusit në drejtim të fitimeve të 
larta financiare, - rrethana të cilat krijuan potencialin për të krijuar 
vazhdimisht lloje të reja instrumentesh financiare hibride, që nuk 
kuptoheshin plotësisht nga shumica e tregut, madje, në disa raste, as 
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nga analistët financiarë të sofistikuar dhe as nga vetë rregullatorët. më 
e rëndësishmja, instrumentet ndonjëherë nuk kuptoheshin plotësisht 
dhe qartë as nga institucionet të cilave iu jemi drejtuar për interpretimin 
e duhur - agjencitë e klasifikimit. mësimi kryesor nga kjo krizë është se 
ne nuk mund të mbështetemi më në pjesëmarrësit e tjerë të tregut dhe 
duhet që individualisht dhe në nivel kombëtar të investojmë mjaft për 
edukimin financiar. në një botë gjithnjë e më të globalizuar, mundësia 
për zgjidhje të lokalizuar të problemit bëhet gjithnjë e më e vështirë 
dhe ne duhet të shtojmë përpjekjet për të marrë masa parandaluese 
në të ardhmen. përvoja na ka mësuar se, eficienca dhe efektiviteti i 
masave që justifikohen nga rezultatet e mundshme në të ardhmen 
janë produktive vetëm kur është komunikuar me pjesëmarrës tregu të 
mirinformuar dhe të edukuar si duhet.

institucionet financiare duhet të kenë përgjegjësi t’iu ofrojnë klientëve 
informacion të qartë dhe të saktë mbi termat dhe kushtet që lidhen me 
produktet që ato ofrojnë. për shembull, norma efektive e interesit (nei) 
duhet të lejojë konsumatorët e shërbimeve financiare të llogarisin koston 
aktuale të një produkti financiar. në nivel makroekonomik, norma 
efektive e interesit është e rëndësishme për shpërndarjen eficiente të 
parasë dhe të kapitalit. detyra e një oficeri kredie është t’i shpjegojë 
konsumatorit që nei përfshin të gjitha pagesat e kredisë dhe kostot 
e pagueshme nga konsumatori i shërbimeve financiare (për shembull, 
interesi, komisionet, taksat) dhe/ose përfitimet që do të merren 
nga konsumatori (interesi dhe përfitime të tjera të pakushtëzuara), 
si dhe kostot që lidhen me shërbime ndihmëse, të cilat janë kusht 
paraprak për përdorimin e shërbimit financiar ose për përdorimin e 
tij në mënyrë specifike (për shembull, kostot e sigurimit të jetës, të 
pronës dhe të sigurimit personal). kështu, edukimi financiar mund të 
shërbejë për të rritur dhe forcuar mbrojtjen e konsumatorit, por edhe 
për të mundësuar shpërndarjen eficiente të parave dhe të kapitalit 
në nivel makroekonomik. konsumatorët të edukuar financiarisht 
janë në një pozitë më të mirë për t’u mbrojtur dhe për të raportuar 
tek autoritetet për sjellje të papërshtatshme nga ana e institucioneve 
financiare. mbrojtja e konsumatorëve dhe edukimi financiar ndajnë 
shumë qëllime të ngjashme, por secili përdor një qasje disi të ndryshme. 
si edukimi financiar, ashtu edhe mbrojtja e konsumatorit, kanë për 
qëllim të sigurojnë mirëqenien e konsumatorëve dhe t’i mbrojnë ata 
nga qëndrimet e gabuara.

Banka kombëtare e serbisë e ka trajtuar domosdoshmërinë për të 
shtrirë veprimtarinë në fushën e edukimit financiar dhe të mbrojtjes 
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së konsumatorit financiar, që prej vitit 2005. në fillim të vitit 2011, 
Bks prezantoi ligjin mbi mbrojtjen e konsumatorit financiar. 
ky ligj është hartuar jo vetëm në përputhje me direktivën e Be-së 
48/2008 mbi kredinë konsumatore, por përfshin edhe një gamë të 
gjerë produktesh financiare, pasi qëllimi ynë ishte të mbulonim të gjitha 
llojet e shërbimeve bankare: si, kredi, përfshirë kreditë hipotekare, 
depozitat, llogaritë, karta debiti dhe krediti etj.. Qëllimi ishte që në 
serbi të sigurohej mbrojtje maksimale ndaj konsumatorëve financiarë.

Bks ka promovuar në mënyrë aktive edukimin e konsumatorit dhe 
programet e trajnimin mbi kulturën financiare përgjatë viteve. Tashmë, 
jemi në proces të prezantimit të strategjisë të edukimit financiar të 
Bks (2011-2015), jo vetëm për të përmirësuar aktivitetet tona në 
këtë fushë, por edhe për të siguruar një mënyrë më të përshtatshme 
për qytetarët tanë, sipërmarrësit, fermerët, nxënësit dhe studentët 
për të përftuar informacione që për ta janë të rëndësishme si për të 
tashmen ashtu edhe për të ardhmen. duke pasur parasysh se mbrojtja 
e konsumatorit ka një funksion reagues - problemi aktual ka ndodhur 
tashmë, kur konsumatori kërkon ndihmë - ne po synojmë të vendosim 
theksin kryesor te edukimi financiar, veçanërisht për nxënësit e 
shkollave, me qëllim që brenda 5, 10 apo 15 vjetëve të kemi një popullsi 
të pajisur me kulturë financiare. megjithatë, qëllimi ynë i përgjithshëm 
mbetet domosdoshmëria që të gjithë pjesëmarrësit e tregut financiar 
të jenë financiarisht të kulturuar. ne synojmë të fillojmë hartimin e 
një strategjie kombëtare për edukimin financiar si një plotësim të 
domosdoshëm të një kuadri të shëndoshë financiar rregullator dhe 
mbikëqyrës. duke vepruar kështu, ne duhet të favorizojnë dhe të 
nxisin krijimin e partneriteteve të koordinuara publike-private. Të 
gjithë aktorët duhet të nxiten të marrin në konsideratë dhe të zbatojnë 
parimet ndërkombëtare, direktivat dhe praktikat e mira të zhvilluara 
nga oecd dhe rrjeti ndërkombëtar i edukimit financiare (infe) 
në fushën e edukimit financiar.

nuk mund të mbivlerësohet rëndësia e kulturës dhe e edukimit 
financiar. kultura dhe edukimi janë thelbi i ndërtimit të besimit. pa 
besim nuk ka stabilitet financiar. këmbëngulja, qasja sistematike dhe 
gjithëpërfshirëse, novatore, metodat e përparuara teknologjikisht dhe të 
lehta në përdorim - të gjitha këto duhet të jenë tiparet e një përpjekjeje 
me ndikim gjithëpërfshirës, efektive dhe afatgjatë në kulturën dhe 
edukimin financiar. siç e kanë vënë në dukje, me të drejtë, disa njerëz 
të zgjuar: ai mund të kushtojë, por padyshim, nuk ka çmim! 

*  Dejan Šoškić, Guvernator, Banka Kombëtare e Serbisë.
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edukimi financiar: 
  Teoria dhe prakTika1

umberto filotto*

1  Zbardhje e prezantimit të mbajtur në konferencën e 9-ë ndërkombëtare të 
Bankës së shqipërisë: “Të ndërtojmë të ardhmen përmes kulturës financiare”, 
Tiranë, 15 shtator 2011.

së pari, dëshiroj të shpreh falënderimet e mia ndaj Bankës së 
shqipërisë dhe Bankës së italisë për ftesën në këtë konferencë. është 
nder i madh për mua të marr pjesë në këtë eveniment, të flas për 
një çështje që shumë prej nesh e konsiderojnë vendimtare. fjala ime 
titullohet: ”edukimi financiar: Teoria dhe praktika”. në fakt, do të 
flas shkurtimisht mbi teorinë, pasi tashmë është folur shumë për të, e 
më pas do të përqendrohem te praktika. 

Çfarë është edukimi financiar? Çfarë është kultura financiare? 

ja disa përkufizime klasike:

“edukimi financiar duhet t’iu mundësojë qytetarëve të zhvillojnë njohuritë, të 
kuptuarit, aftësitë dhe besimin e nevojshëm për të vlerësuar dhe kuptuar siç duhet 
të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre, si dhe alternativat e ndryshme që ata kanë në 
dispozicion” (oeCd 2008). 

“Kultura financiare është aftësia për të bërë gjykime të informuara dhe për të 
marrë vendime të efektshme në lidhje me përdorimin dhe administrimin e parave.” 
(noctor 1992)
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nuk do të hyj në detaje për të shqyrtuar përkufizimet; ato janë 
mjaft të sakta dhe të pranuara përgjithësisht. por, pasi biem dakord 
për terminologjinë, na duhet të trajtojmë çështjen më të rëndësishme: 
a i meriton edukimi financiar të gjitha përpjekjet dhe investimet e 
nevojshme?

Të gjithë duhet ta ngulisim në mendje se, megjithëse edukimi 
financiar është i rëndësishëm, rëndësia e tij qëndron jo në vetvete, por 
vetëm nëse mund të ndikojë vërtet në kulturën financiare. kjo mund 
të duket e qartë, por nuk është e tillë nëse do të kemi parasysh se një 
nga problemet kryesore që kemi dhe që duhet ta zgjidhim është matja 
e ndikimit të edukimit financiar në sjelljen dhe njohuritë e individëve. 
si mund të justifikojmë investimet në fushën e edukimit financiar, 
nëse nuk mund të matim rendimentin e tyre? pajtohem plotësisht me 
shprehjen e cituar më parë: “edukimi financiar kushton, por nuk ka 
çmim”: në kufizimet financiare ka një problem, ai i shpërndarjes së 
burimeve në mënyrë sa më eficiente. kjo mund të bëhet vetëm nëse 
mund të matim ndikimin e edukimit financiar, efektet e tij në nivelin e 
kulturës financiare. ky është një ushtrim i vështirë, pasi jo gjithmonë 
disponojmë të dhënat dhe metodologjinë për ta bërë këtë. por, i vështirë 
nuk do të thotë i pamundur, madje kjo nuk e pakëson domosdoshmërinë 
dhe rëndësinë e tij. ja pse duhet të punojmë në këtë drejtim.

pra, pse kultura financiare është e rëndësishme? në thelb, rëndësia 
qëndron në faktin se njerëzit që janë të paditur financiarisht, kanë 
tendencë të bëjnë zgjedhje të gabuara.

niveli i ulët i kulturës financiare sjell disa pengesa të rënda:

• kreditim lakmitar dhe huamarrje të papërgjegjshme;
• miopi financiare/perceptim financiar afatshkurtër (vonesë në  

kuptimin e nevojave për sigurim, planifikim pensionesh, plane 
kursimi afatgjatë, etj);

• dështime në treg (pamundësi për të vlerësuar si duhet produktet 
e shërbimet e ndryshme apo institucionet financiare).

është e qartë se të gjitha këto fenomene duhet të shmangen, por 
ka të paktën dy përgjigje të mundshme: edukimi financiar është njëra 
alternativë dhe rregulloret janë alternativa tjetër. rregulloret janë 
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gjithmonë të nevojshme dhe në shumë raste janë zgjidhja e vetme dhe 
më eficiente; megjithatë, që një rregullore të arrijë të parandalojë një 
zgjedhje të gabuar të individëve që nuk zotërojnë mjetet e nevojshme 
të vendimmarrjes (për shembull, njohuritë), do të duhej të hynte aq 
thellë në përcaktimin se çfarë mund të bëhet e çfarë nuk mund të bëhet, 
saqë do të arrinte të ndalonte çdo gjë. aktualisht, rregulloret duhet të 
përcaktojnë se cila është fusha e lojës dhe të vendosin rregullat, por 
nuk mund të luajnë në vend të lojtarëve.

kjo është arsyeja pse edukimi financiar është i domosdoshëm, pasi 
shmang dy situata ekstreme: e para është oportunizmi, stimujt negativë 
dhe indiferenca. kjo lidhet me atë që ndodh nëse gjithçka e lëmë në 
dorë të tregut. njerëzit do të bënin zgjedhje të gabuara dhe askush nuk 
do të shqetësohej. ekstremi i kundërt është paternalizmi, që do të thotë 
se ekziston dikush që vendos për njerëzit, duke ndaluar pothuajse çdo 
gjë, sepse pothuajse gjithçka është potencialisht e rrezikshme, edhe 
borxhi sovran, siç e kemi mësuar. Çdo gjë do të ndalohej dhe kjo është 
e papranueshme. madje, do të krijoheshin situata të vështira, si për 
shembull, njerëzit do të ishin të lirë të bënin disa gjëra, për shembull 
të vendosnin për të blerë shtëpi, por nuk do të lejoheshin të merrnin 
kredinë hipotekare që dëshironin.

për rrjedhojë, edukimi financiar është alternativë e zbatueshme, e 
mirë dhe e qëndrueshme në krahasim me të dyja situatat ekstreme. 
ai i bën njerëzit të përgjegjshëm dhe të aftë për të marrë vendime të 
shëndosha financiare, duke krijuar kështu marrëdhënie të matura dhe 
duke e bërë tregun eficient. pa dyshim, edukimi financiar duhet të 
përfshihet në rendin e ditës së çdo organi publik të ngarkuar me çështje 
financiare, si dhe të firmave dhe institucioneve përgjegjëse financiare.

megjithatë, ekziston një problem. siç dihet, tregjet financiare janë 
të ndërlikuara. ka shumë gjëra të vështira dhe të ndryshme që duhet 
t’i dimë, të tilla si administrimi i parave, kredia, administrimi i mjeteve, 
kursimi dhe planifikimi, planet për pension e kështu me radhë. a mund 
t’i mësojmë gjithçka çdokujt? do të zhyteshim në një problem klasik, 
që është mbingarkimi i njerëzve me informacion deri në pikën ku ky 
informacion bëhet i padobishëm. për rrjedhojë, informacioni duhet 
të ofrohet në mënyra të ndryshme dhe efikase.
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A kanë të rriturit nevojë për edukim financiar?

kemi pranuar përgjithësisht rolin dhe domosdoshmërinë e edukimit 
financiar, megjithatë, duhet të marrim parasysh se programet synohen 
përgjithësisht për nxënës e fëmijë të moshave shkollore. e di që 
maurizio Trifilidis do t’ju tregojë për përvojën e mrekullueshme që 
Banca d’italia (Banka e italisë) po zhvillon në shkollat e italisë.

por, është edhe pjesa tjetër: të rriturit. a kanë ata nevojë për edukim 
financiar? fatkeqësisht, po. pse fatkeqësisht? sepse është e vështirë të 
mësosh të rriturit; ata kanë pak kohë dhe akoma më pak dëshirë për 
të studiuar rreth çështjeve të mërzitshme financiare. megjithatë, ne nuk 
mund t’i injorojmë ata dhe të anashkalojmë një brez. pse? jo vetëm 
sepse kjo do të ishte e padrejtë (dhe deri diku edhe fyese për vetë ne), 
por edhe për faktin se të rriturit janë ata që marrin vendime financiare 
tani, të cilat do të ndikojnë jo vetëm tek ata, por edhe te të tjerët. në 
fund të fundit, ndikimi i zgjedhjeve të bëra do të bjerë mbi kokat e 
njerëzve që janë aktualisht në moshën shkollore, të cilët do të dalin të 
ditur financiarisht, por do të trashëgojnë shumë probleme si rezultat i 
zgjedhjeve të gabuara të bëra nga prindërit e tyre.

pra, të rriturit duhet të edukohen të drejtojnë financat. problemi është 
se pas një dite të lodhshme pune, ata ndoshta do të duan të shkojnë për 
të pirë një birrë të mirë, për të parë ndonjë ndeshje futbolli apo teatër...
etj., sigurisht që s’do donin të ndiqnin orë mësimi mbi financat. kemi 
përvoja nga kurse universitare për të rritur, me një pjesëmarrje shumë, 
shumë të ulët. njerëzit, vërtet kanë pak kohë, pak motivim, por edhe 
pak aftësi për të mësuar. ne jemi të gatshëm të mësojmë kur jemi të 
rinj, por jo aq të gatshëm kur jemi më të mëdhenj. megjithatë, duhet 
të kujtojmë që zgjedhjet financiare (shpesh të gabuara) i ndërrmarrin 
të rriturit, dhe e bëjnë këtë gjë pikërisht tani.

pra, çfarë mund të bëjmë? si mund t’i mësojmë ata?

ndërkohë që programet për të rritur nuk mund të përsërisin 
programet mësimore tradicionale, kjo nuk do të thotë se të rriturit nuk 
janë të gatshëm për të mësuar në situata të caktuara. megjithatë, ka disa 
rregulla bazë. edukimi duhet të ofrohet në kohën kur bëhen zgjedhjet 
financiare, duke u përqendruar tek temat që lidhen me vendimin që 
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duhet marrë, si dhe të ofrohet në një formë dhe gjuhë të kuptueshme. 

ekziston fjala ergonomi, një fjalë magjike që do të thotë t’iu japësh 
njerëzve informacion në atë mënyrë që ata janë në gjendje ta përdorin, 
kur janë në gjendje ta përdorin dhe atë lloj informacioni që është i 
dobishëm për ta, në përputhje me tre parimet e mëposhtme: 

1. parimi i rastit/i mundësisë = edukim financiar në kohën e duhur;
2. parimi i dobishmërisë = edukim financiar i dobishëm;
3. parimi i ofrimit = edukim financiar në mënyrën e duhur.

duhet të jemi të vetëdijshëm se moszbatimi i këtyre parimeve, 
normalisht sjell zhgënjime të mëdha, ndërsa të vepruarit në përputhje 
me to zakonisht rezulton shumë i suksesshëm. ja disa shembuj: a ju 
kujtohen regjistruesit e videokasetave? askush nuk mund t’i përdorte 
ato. pse? sepse përdorimi i një Vcr ishte shumë i ndërlikuar. në 
të ishin ndërthurur shumë elemente. edhe programimi i tyre ishte i 
vështirë. Vcr mund të bënte gjëra të mrekullueshme, por askush nuk 
kishte kohë dhe vullnet për të mësuar përdorimin. Tani mendoni për 
ipods. ata përdoren mrekullisht aq lehtë, me intuitë. pse? sepse steve 
jobs dhe apple punuan shumë për t’i bërë të thjeshtë, të lehtë për t’u 
përdorur nga njerëzit. njerëzit i duan gjërat thjesht, gjë që nuk duhet 
harruar kurrë. 

rasti për monitorata®

Gjatë pesë minutave të fundit do t’ju flas rreth çfarë kemi bërë ne 
në universitetin “Tor Vergata” të romës, së bashku me assofin – 
shoqata italiane mbi kreditë hipotekare dhe konsumatore. kemi krijuar 
një mjet shumë të thjeshtë, të quajtur monitorata ®, që iu mundëson 
konsumatorëve:

• Të ndërtojnë buxhetin e tyre financiar;
• T’i nënshtrohen një procedure të thjeshtuar llogaritjesh, për të 

vlerësuar paraprakisht normën e interesit në rast mospagimi;
• Të bëjnë një trajnim të shpejtë por të përqendruar mbi 

huamarrjen.

monitorata ® në thelb është një makinë llogaritëse për financiat 
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personale.  si lidhet me edukimin financiar? faktikisht, është një mjet 
që u shërben njerëzve që mendojnë të marrin hua.  Teksa gjykojnë mbi 
alternativa të ndryshme, ata janë të gatshëm për edukim financiar, pasi 
ky është pikërisht momenti kur ata kanë nevojë për informacion (në 
rastin konkret, në lidhje me kreditë). megjithatë, informacioni duhet të 
jetë i përqendruar: kur dikush gjykon të marrë hua, nuk e vret mendjen 
për pensionin. ai thjesht do të dijë mbi normën e interesit, normën e 
ndryshueshme, kredinë hipotekare, kredinë personale dhe monitorata 
® mund t’iu japë përgjigjet që ata kanë nevojë.

por, duke u kthyer te tiparet fillestare, monitorata ® iu mundëson 
individëve të mbajnë llogaritjet e veta. përdorimi i një mjeti formal është 
i domosdoshëm, pasi rezultatet e llogaritjeve me mend pengohen nga:

• miopia financiare, domethënë, përqendrimi te ndikimi i mallit 
të blerë (lichtenstein, fischoff  1977 e hilgert, hogart, Beverly 
2003);

• pamundësia për të përdorur të gjitha profilet përkatëse të 
kontratës financiare (për shembull, përqendrimi te këstet dhe 
lënia në harresë e normës vjetore të interesit);

• Trajtimi i shkëputur i situatës, duke marrë parasysh një kredi të 
vetme dhe jo borxhin e përgjithshëm;

• Vetëbesimi: njerëzit tentojnë t’i atribuojnë vetes suksesin 
financiar, e për rrjedhojë, bëjnë zgjedhje pa kontrolluar plotësisht 
të gjithë variablat përkatës.

nevoja për më shumë formalizëm mund të plotësohet me një mjet 
të posaçëm: ai mund të përdoret edhe për t’i familjarizuar konsumatorët 
me teknika specifike mbi buxhetin dhe kontabilitetin. Gjithashtu, ky 
mjet duhet të jetë i aftë të vlerësojë lehtësisht pasqyrën e fluksit të të 
ardhurave të konsumatorit dhe të përcaktojë rreziqet e mundshme që 
mund të vijnë nga borxhet e tepërta. 

por, siç e përmenda edhe më lart, është e detyrueshme që të 
përmbushen parimet e ergonomisë.  mjeti duhet të jetë:

• lehtësisht i përdorshëm;
• i dobishëm;
• i lehtë për t’u furnizuar (të dhënat nuk duhet të jenë të tepërta 

dhe as të vështira për t’u përftuar);



55

• i qartë dhe i lehtë për të kuptuar përfundimet.

Teksa jep përgjigje për pyetje specifike dhe të mundshme, ky mjet 
shërben gjithashtu për t’u mësuar njerëzve se marrja parasysh e normave 
të interesit, ndërtimi i buxhetit financiar, realizimi i të ardhurave dhe i 
shpenzimeve janë elemente të rëndësishme në marrjen e vendimeve.

pajisja është shumë e lehtë për t’u përdorur (kujtoni shembullin me 
ipod-in), por ndërkohë që pamja dhe prekja janë bazike, teknologjia që 
qëndron pas është e sofistikuar. mjafton të mendosh se monitorata® 
vë në dispozicion një sistem të thjeshtuar llogaritjesh për individë, të 
cilët mund të bëjnë llogaritjet e tyre dhe të kuptojnë se sa të ekspozuar 
janë ndaj rrezikut të mospagimit. 

përdorimi i monitoratës ndihmon në ushtrimin e disa termave dhe 
në testimin e njohurive të përgjithshme, me një numër testesh, të cilat 
japin një ide për njohuritë mbi çështjet financiare.

por a funksionon kjo?

siç e thashë që në fillim, asnjë program mbi edukimin financiar nuk 
ka vërtet kuptim, nëse nuk mund të matim sa i efektshëm është; ja pse 
assofin, universiteti “Tor Vergata”, romë, me mbështetjen financiare të 
Visa europe, vendosi të vlerësojë ndikimin e monitoratës. synimi ishte: 

• matja e potencialit të monitoratës, si instrument i edukimit 
financiar, i destinuar për të rriturit;

• paraqitja e një procedure të besueshme, për të vlerësuar ndikimin 
dhe raportin kosto–përfitim të iniciativave të ndryshme, me qëllim 
shpërndarjen e fondeve në mënyrë eficiente;

• marrja parasysh e mundësisë së zbatimit të metodologjisë në 
kontekste të ndryshme.

përdorëm një metodologji model. Të dhënat u grumbulluan nga Gfk 
eurisko. Testi synonte verifikimin e rezultateve paraprake dhe pasuese, 
në dy faza: menjëherë pas ekspozimit ndaj monitorata ® dhe pas pak 
kohësh. u miratua një model i kontrollit të jashtëm (testi paraprak 
dhe pasues pa u ekspozuar te monitorata ®), me qëllim verifikimin 
e ndikimit në rrjet të “efektit placebo” (përmirësim i ndjeshëm) të 
“intervistës së dyfishtë”, të planifikuar në dy faza.
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objektivat e vrojtimit ishin:

• të matim ndikimin e monitoratës në përmirësimin e njohurive 
të konsumatorëve. Të anketuarit u pyetën për t’iu përgjigjur 
pyetësorëve ekuivalentë (për sa i përket vështirësisë) gjatë fazave 
të ndryshme të vrojtimit. kështu, mund të matet “efekti i të 
nxënit”;

• të kuptojmë nëse ekspozimi ndaj monitoratës përmirëson 
vendimet e konsumatorëve për huamarrje. ky “efekt në 
sjellje” mund të matet duke krahasuar shumën e parave që të 
anketuarit dëshironin të merrnin hua, para dhe pas përdorimit 
të monitoratës. 

duke përdorur një pyetësor të përbashkët, u përdorën të dhëna nga 
teste të ndryshme (paraprake, pasuese dhe vijuese), për të vlerësuar 
ndryshimet në përgjigjet e dhëna nga konsumatorët në momente të 
ndryshme dhe për të verifikuar rëndësinë e tyre.

Të dhënat nga testet paraprake nxjerrin në pah nivelin fillestar të 
njohurive të konsumatorëve, duke mundësuar një matje të kulturës 
financiare të modelit. analiza e testit paraprak kundrejt testit pasues 
bën të mundur përcaktimin e ndikimit të monitoratës; analiza e 
testit pasues (post test) kundrejt testit vijues (follow-up test) mundësonin 
vëzhgimin e “efektit zbehtës” të njohurive. nëse do të kishte rezultuar 
ndonjë dallim i konsiderueshëm ndërmjet të dhënave nga testi pasues 
dhe ai vijues, duhet të rekomandohej një interval i kufizuar ndërmjet 
përdorimit të mjetit dhe momentit të zgjedhjes financiare, ndërkohë që 
një dallim i lehtë ndërmjet të dhënave nga testi pasues dhe ai vijues, do 
të mbështeste hipotezën se edukimi financiar mund të ofrohet edhe nëse 
konsumatorët nuk do të përdorin menjëherë përmbajtjen e programeve.

rezultatet

rezultatet janë vërtet interesante në dy drejtime. së pari, njohuritë e 
njerëzve u përmirësuan. përdorimi i një mjeti të tillë i bën njerëzit më 
kompetentë në drejtim të njohurive të tyre mbi kredinë dhe huamarrjen.
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së dyti, njerëzit e ndryshojnë sjelljen. për të matur ndryshimin, duhet 
të përdornim një përafrues të sjelljes, pasi pjesëmarrësit tanë në vrojtim 
nuk merrnin vërtet hua. prandaj, i pyetëm sa para do të merrnin hua. 
pyetja iu bë para dhe pas testit të përdorur për vlerësimin e kulturës 
financiare. rezultoi se pasi njerëzit detyrohen të mendojnë për këtë 
zgjedhje, ata e pakësojnë sasinë që po planifikojnë të marrin hua. kjo 
është e vërtetë për të gjithë pjesëmarrësit (mostrën), (çdokush bëhet 
më i vetëdijshëm për rëndësinë e huamarrjes), por rezultatet janë të 
qarta dhe më të rëndësishme për ata pjesëmarrës, që faktikisht kishin 
përdorur monitoratën.

përfundime

si përfundim: të gjithë biem dakord mbi faktin se kultura financiare në 
përgjithësi është mjaft e ulët dhe gjithsesi e pamjaftueshme për nevojat 
e shoqërisë tonë; kjo është arsyeja pse programet e edukimit financiar 
duhet të ofrohen për të rritur njohuritë dhe aftësitë e konsumatorëve.

monitorata ® rezultoi e dobishme në përmirësimin e njohurive 
financiare të të rriturve dhe në ndryshimin e sjelljeve financiare 
të konsumatorëve, drejt një qasjeje më të përgjegjshme në drejtim 
të huamarrjes. Gjithashtu, monitorata® forcoi vetëbesimin e 
konsumatorëve në drejtim të kredisë, rriti interesin e tyre në temat 
financiare dhe i bëri ata më të vetëdijshëm për gjendjen e tyre financiare.

kjo gjetje nuk bie ndesh as me rëndësinë e edukimit financiar për të 
rinj dhe as me nevojën për programe gjithëpërfshirëse dhe me shtrirje 
të gjerë të edukimit financiar në shkolla. në fakt, kjo do të thotë se 
duhet të miratohen strategji të ndryshme për t’iu përshtatur dallimeve 
(si mosha, arsimi etj.) të personave të synuar ose temave (si administrimi 
i parave, i kredive, i investimeve etj.). në fakt, kjo konfirmon atë që kur 
flasim për edukimin financiar, qasja “një masë iu përshtatet të gjithëve” 
nuk qëndron. 

metodologjia e vlerësimit nëpërmjet testimit paraprak dhe atij pasues 
mund të shtrihet në programe/mjete të tjera të edukimit financiar, me 
qëllim identifikimin e praktikave më të mira të tregut. kjo do të ishte 
me vlerë, me qëllim: (1) rritjen e vlerësimit të edukimit financiar; dhe (2) 
identifikimin e argumenteve pro dhe kundër programeve të ndryshme.
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një përfundim tjetër i mundshëm është se meqë ky mjet ka rezultuar 
i suksesshëm në terma të përgjithshme në itali, monitorata ® mund të 
përdoret edhe në vendet e tjera; pse jo në shqipëri?

faleminderit për vëmendjen!

*  umberto filotto, profesor, universiteti “Tor Vergata”, romë.
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ZhVillimi dhe përmirësimi i 
kulTurës financiare nëpërmjeT 

projekTeVe edukaTiVe Të Bankës
  komBëTare Të polonisë

dariusz rostkowski*

pse BankaT Qendrore e mBëshTesin 
edukimin ekonomik?

dihet se pajisja me kulturë financiare e të gjitha vendeve që po 
kalojnë tranzicion ekonomik dhe reforma të domosdoshme sociale 
është jashtëzakonisht e rëndësishme. duke përfshirë një larmi temash 
ekonomike në programet arsimore, ne shpresojmë jo vetëm të sjellim 
përfitime ndaj individëve, por edhe të përmirësojmë eficiencën 
ekonomike të shoqërisë sonë, në periudhë afatgjatë.

Gjatë viteve të fundit, bankat qendrore kanë arritur të kuptojnë 
se edukimi ekonomik është i vlefshëm për mbarëvajtjen e sistemit 
financiar, përfshirë edhe atë të bankave qendrore.

shumë njerëz nuk kuptojnë as konceptet bazë në lidhje me 
funksionet e bankave qendrore, pra edhe njohuritë minimale do t’i 
ndihmonin ata si biznesmenë, konsumatorë dhe taksapagues.

katër objektivat kryesorë të bankave qendrore në fushën e edukimit 
janë: rritja e efikasitetit të politikës monetare; përmirësimi i funksionimit 
të tregjeve financiare; mbështetja e politikave të qëndrueshme 
ekonomike dhe; rritja e reputacionit dhe e pranueshmërisë të politikave 
të tyre.
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nuk kam dijeni mbi statistikat për vende të veçanta evropiane, por 
në rastin e polonisë, 93% e qytetarëve do të donin të administronin 
më mirë paratë e tyre. në një vrojtim tjetër, 13% e pjesëmarrësve u 
shprehën se kishin shumë pak njohuri mbi mënyrën sesi funksionon 
ekonomia; 26% e pjesëmarrësve e renditën veten te niveli dobët; 40% 
te niveli mesatar; 16% te niveli mirë dhe vetëm 1% te niveli shumë 
mirë. kjo nënkupton se ka mjaft potencial për përmirësim.

ndonëse konsumatorët kanë më shumë mundësi për të ndikuar në 
çështjet e tyre financiare, numri i madh i alternativave me të cilat ata 
përballen në mënyrë paradoksale mund t’i hutojë e frikësojë ata. roli 
ynë është të pakësojmë numrin e njerëzve të varfër që nuk kanë akses 
në shërbimet financiare (22% e polakëve nuk kanë llogari bankare), 
si dhe të largojmë zakonet e këqija financiare të tyre (për shembull: të 
mos njohësh konceptin e bërjes së pazarit do të thotë të mos kërkosh 
ofertën më të mirë).

përfiTimeT nGa edukimi financiar

ka mënyra të ndryshme nëpërmjet të cilave edukimi financiar mund 
të sjellë përfitime për gjithë shoqërinë. do të vija në pah:

• përfitime për individët: besim tek vendimet financiare, përmirësim 
i shërbimeve financiare, përmirësim i të ardhurave për pension, 
pakësim i rrezikut nga borxhet e tepërta dhe rritja e ndërmarrjeve 
të vogla e të mesme.

• përfitime më të rëndësishme për industrinë financiare dhe tregjet: 
rritje e kërkesës për produkte financiare, pakësim i asimetrive të 
informacionit dhe më shumë transparencë, konkurrencë dhe 
efikasitet në treg.

• përfitime për rregullatorët: konsumatorët që kanë njohuri 
financiare mund të ndihmojë në lehtësimin e veprimtarisë 
mbikëqyrëse dhe në pranimin e niveleve më të ulëta të ndërhyrjes 
rregullatore.

• përfitime për qeveritë: stabilitet ekonomik, rritje të kursimeve 
private, zhvillim dhe reforma më të suksesshme për pensionet.

si e ZhVillojmë edukimin ekonomik?

strategjitë tona kryesore për të siguruar edukimin ekonomik 
në çdo fushë të shoqërisë janë: trajnim i njëpasnjëshëm (trajnim i 
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trajnuesve), studime universitare, konferenca, seminare, mediat dhe 
interneti, interpretime, botime e konkurse. më lejoni të përqendrohem 
te njëra prej tyre, e quajtur trajnim i njëpasnjëshëm (cascade training). 
kjo metodë është mjaft efikase dhe relativisht e lirë. në thelb, ne 
“trajnojmë trajnuesit” dhe pastaj i dërgojmë ata në komunitete lokale, 
që të shpërndajnë informacionin në mënyrë që të kuptohet lehtësisht 
nga pjesëmarrësit.

projekTeT edukaTiVe

projektet tona edukative ndahen në katër kategori kryesore:

• shkollat   fillore dhe të mesme;
• shkollat e larta - ne bashkëpunojmë me departamentet e 

fakulteteve të ekonomisë në universitetet polake, duke kontribuar 
me materiale për planin mësimor. Gjithashtu, japim bursa për 
studentë premtues, të cilët nuk mund të përballojnë financiarisht 
studimet e tyre;

• Grupet profesionale dhe organizative. ne bashkëfinancojmë 
studime pasuniversitare të gazetarëve në fushën e politikës 
monetare, për t’i bërë ata të kuptojnë më mirë temat aktuale 
financiare. Gjithashtu, bashkëfinancojmë edhe studime 
pasuniversitare mbi çështjet kryesore të Bashkimit ekonomik 
dhe monetar për nëpunës civilë në nivel lokal dhe shtetëror si 
dhe për grupe sociale të përzgjedhura, që nënkupton jo vetëm 
për grupe fetare, por edhe për grupe të varfërish që nuk kanë 
akses në shërbimet financiare. 

projekti “financat e mia” është një shembull i iniciativës tonë për 
t’i edukuar sa më mirë nxënësit e shkollave të mesme në çështjet 
ekonomike. fondacioni i sipërmarrjes së të rinjve është subjekti 
përgjegjës për të. projekti i drejtohet mësuesve të lëndës “Bazat e 
sipërmarrjes” dhe nxënësve të shkollave të mesme në poloni. mësuesit 
marrin pjesë në seminare, ku përgatiten për të dhënë mësim gjatë orëve 
të shkollës e pas saj. projekti përbëhet nga modulet e mëposhtme:

• Bota e financave;
• Të rritësh dashurinë për bankat;
• investimi im;
• Të investosh për të ardhmen, dhe
• financa të sigurta.
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Që nga viti 2004 janë trajnuar rreth 2600 mësues dhe në këtë 
program kanë marrë pjesë rreth 825.000 studentë.

Bursa Bridge Scolarship, e realizuar në bashkëpunim me fondacionin 
e ndërmarrjeve, është një shembull i programit tonë për bursat. kjo 
bursë iu ofrohet familjeve me ekonomi të dobët nga rajonet më të 
varfra të vendit. programet e bursave i mundësojnë të rinjve fillimin 
e studimeve ekonomike. Bursat tona iu jepen të rinjve që janë të aftë 
por që vijnë nga familje me të ardhura të pakta. kështu, gjatë vitit 2010 
ne dhamë 275 bursa.

ne bashkëfinancojmë studime pasuniversitare në “mekanizmat e 
funksionimit të eurozonës”. këto studime iu ofrohen nëpunësve 
civilë, të diplomuarve në studimet ekonomike, mësuesve të lëndës së 
ekonomisë dhe bankierëve. në këtë projekt u regjistruan shumë veta 
dhe numri i aplikantëve ishte 6 herë më i lartë sesa vendet e mundshme. 
një ndër arsyet është kostoja - përafërsisht 70 € (300 zllotë polakë) për 
pjesëmarrësit, pra, një pjesë e vogël e kostos reale e vlerësuar në rreth 
2,500 € (10,000 zllotë polakë). programi për këto studime u përgatit nga 
ekspertë të Bankës Qendrore të polonisë, Zyra e integrimit evropian 
në institutin ekonomik. projekti zbatohet në 17 shkolla të arsimit 
të lartë në poloni. në edicionin e dytë, rreth 1,000 studentë i kaluan 
provimet për këto studime.

“aspekte të ligjit penal të veprimtarive bankare dhe financiare” është 
titulli i një projekti të dedikuar për prokurorë dhe gjykatës, me qëllim 
përgatitjen e tyre për të gjykuar mbi çështjet e lidhura me veprat penale 
bankare e financiare. ky projekt u realizua nëpërmjet kurseve trajnuese 
për këtë grup të veçantë (mbi 150 pjesëmarrës) dhe u reflektua në një 
shtojcë në shtypin e shkruar për bizneset.

në shoqërinë polake, drejtuesit fetarë ende ushtrojnë një ndikim të 
madh në komunitetet, jo vetëm për çështje fetare por edhe për çështje 
të rëndësishme sociale. ja pse ne vendosëm të bashkëpunonim edhe 
me udhëheqësit fetarë të besimeve dhe komuniteteve të ndryshme 
(jo vetëm me katolikët që dominojnë në shoqërinë tonë por edhe me 
ortodoksët, protestantët, hebrenjtë dhe myslimanët). cikli i trajnimit 
me temë “ungjilli dhe ekonomiksi” synonte rritjen e njohurive në 
fushën ekonomike për përfaqësuesit e komuniteteve të ndryshme 
fetare, përfshirë këtu edhe priftërinjtë, me qëllim që ata të mund 
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të përkrahin qasjet racionale ndaj fenomeneve të jetës ekonomike. 
deri tani, projekti “ungjilli dhe ekonomiksi” ka pasur në objektiv 
1000 njerëz, nga 15 dioqezat katolike romake. ky cikël trajnimi është 
planifikuar të ofrohet edhe për kongregacionin e kishës ortodokse 
autoqefale polake. në vitin 2009, Banka kombëtare e polonisë 
mbështeti trajnimin “investim i sigurt dhe këshillim për persona me 
Borxhe” organizuar nga këshilli i kardinalëve të kishës ungjillore të 
augsburgut në poloni, për persona që administrojnë financat e kishave. 
Banka kombëtare e polonisë e mbështeti projektin për nxjerrjen e 
një libri me titull “ekonomiksi në judaizëm”, botuar nga fondacioni 
chai. Versioni i shkruar i intervistës me kreun e komunitetit lubavitch 
chabad hasidic në poloni, përbën një burim informacioni për çështje 
të ndryshme ekonomike në kontekstin e judaizmit. falë mbështetjes 
financiare nga Banka kombëtare e polonisë, Qendra kombëtare për 
kulturën e Tartarëve në poloni ka organizuar një trajnim në ekonomi 
dhe administrim për drejtuesit e organizatave myslimane, përfshirë 
Tartarët polakë.

projekti tjetër “planifikoni të ardhmen”, u përqendrua në nxitjen 
e banorëve të zonave rurale për të menduar më me kujdes, për 
planifikimin e efektshëm financiar dhe buxhetimin e shpenzimeve të 
tyre ditore. ne trajnuam 100 persona nga organizatat lokale, të cilët 
nga ana tjetër, trajnuan mbi 3000 pjesëmarrës duke përdorur librat 
tanë të posaçëm.

programet tona edukative në media janë mjeti më i rëndësishëm dhe 
më i efektshëm për të ndikuar te një audiencë sa më e gjerë. arsyet janë: 
shtrirja sa më gjerë e projektit - duke përfshirë mijëra lexues/dëgjues/
teleshikues; mundësia për të arritur te grupet e përzgjedhura: të rinj, 
persona të varfër të mbetur jashtë shërbimeve financiare, pensionistë, 
etj; kostoja e shtrirjes te marrës individualë - relativisht e ulët; mundësi 
e përdorimit të materialeve (printime, filma edukativë etj), e lartë.

projektet tona kryesore me median ndahen në 4 kanale kryesore: 
shtypi, televizioni, radioja dhe mediat e tjera (për shembull, interneti). 
amplituda e ndikimit të projekteve të përzgjedhura edukative është e 
gjerë. mediat, me të cilat ne shpesh bashkëpunojmë në mënyrë aktive, 
përfaqësojnë pothuajse çdo zonë në spektrin demografik të vendit. 
shembuj të shifrave të qarkullimit:
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• “fakt” (gazetë ditore) – lexueshmëria e një botimi - maksimumi 
rreth 2.1 milionë lexues;

• “rzeczpospolita” (gazetë ditore) - lexueshmëria e një botimi - 
maksimumi rreth 1.3 milionë lexues;

• Gazeta “Wyborcza” (gazetë ditore) - lexueshmëria e një shtojce 
– maksimumi rreth 1.7 milionë lexues;

• polskie radio program 1 (kanali 1 i radios polake): shifrat në 
lidhje me dëgjimin e programit: në mëngjes - 1,4 milionë njerëz; 
pasdite – 742 000 njerëz;

• stacioni televiziv TVn: programi ynë mbi paranë fizike u pa nga 
6 milionë njerëz.

duke punuar me gazetën e përditshme “Fakt”, arritëm sukses me 
anë të një programi edukativ për ndërgjegjësimin e një pjese të madhe 
të shoqërisë, për një çështje që i ndikon ata së tepërmi. lexuesit e kësaj 
gazete, zakonisht, mund të mos i kuptojnë si duhet produktet dhe 
shërbimet financiare, ndaj për ta është më e lehtë të blejnë një produkt 
të papërshtatshëm ose të mos i kuptojnë mirë rregullat e pjesëmarrjes 
në sistemin financiar. fushata e titulluar “klient i zgjuar: si të evitojmë 
kurthin e kredisë”, nëpërmjet një cikli prej 5 publikimesh njëkolonëshe, 
përdori shembuj nga situata reale për lexues mesatarë e me një nivel të 
përshtatshëm gjuhe. Qëllimi i projektit ishte t’i bënim lexuesit e “Fakt 
“ të kuptonin se kreditë dhe huatë e pakontrolluara mund të çojnë në 
konflikte me bankat dhe institucionet e tjera. ofruam këshilla mbi 
mënyrën se si mund të kërkonin ndihmë apo si të bisedonin me bankën, 
etj.

projekti ynë me “Gazeta Wyborcza” – një gazetë e përditshme opinion 
formuese, ishte një përpjekje për të qartësuar shumë procese, të cilat 
njerëzit i mendonin si shumë të vështira për t’u kuptuar. në fakt, një 
ekonomi ngjan shumë me një llogari shpenzimesh familjare. projekti 
bëri një paralelizëm midis administrimit familjar dhe modeleve më të 
mëdha ekonomike, duke përdorur parametra të tillë si: maturia, rreziku 
dhe kursimi. në të u diskutuan 5 tema kryesore: procesi i hartimit 
të buxhetit të shtetit dhe të buxhetit familjar; reforma buxhetore; 
huamarrja racionale – shmangia e kurtheve të kredisë; si të dalim nga 
borxhi si dhe inflacioni.

një nga fushat kryesore ku u përqendruam në projektin 
“Transaksione pa përdorur cash” (botimi i 9 shtojcave në dziennik 
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Gazeta Prawna - gazetë e përditshme opinionformuese), ishte rritja 
e ndërgjegjësimit dhe e njohurive për transaksione pa përdorur cash, 
për kartat e kreditit, për skemat e debitimit direkt si dhe për nxitjen 
e bankingut nëpërmjet internetit, si një alternativë e dobishme dhe e 
sigurt për administrimin e financave tona. në vijim jepen disa shembuj 
temash të trajtuara: çfarë është një transaksion jo-cash; sa kushton paraja 
e gatshme; kartat për ofertat e bankave; si të përballemi me personat 
që nuk kanë akses në shërbimet financiare; planet për të rritur peshën 
e transaksioneve në mjete jo-cash në ekonomi; telefonia celulare në 
vend të një karte bankare; bankingu online; si dhe pagesat jo-cash në të 
gjithë botën.

revista javore polake Gość Niedzielny lexohet kryesisht nga anëtarë 
aktivë të komunitetit katolik dhe shpërndahet në famulli lokale. ata 
përgjithësisht janë njerëz shumë aktivë nga ana sociale dhe gjykuam se 
ishte e rëndësishme që t’iu ofronim njohuri mbi bazat e financave. ne 
trajtuam për ta tema, si: përse duhet një bankë; bursa; bankingu online; 
kartat e kreditit; kartat e pagesave; taksat dhe sigurimet shoqërore dhe 
depozitat.

revista mujore “Warsaw Voice” botohet kryesisht në anglisht. ajo 
lexohet nga shumë biznesmenë të huaj që zhvillojnë biznesin e tyre në 
poloni. donim të hapnim një diskutim mbi çështjet e suksesit relativ 
financiar të polonisë (në krahasim me vendet e tjera anëtare të Be-së 
në atë kohë) nga këndvështrimi i bankës qendrore polake.

edhe në një serial shumë popullor me titull “dashuria e parë”, ne 
krijuam mundësinë për të trajtuar çështje të tilla si transfertat online dhe 
buxheti familjar. Teleshikuesit patën mundësinë të shikonin skena me 
tema edukative gjatë të katër episodeve të serive. u përqendruam në 
tema të tilla si: debitimi direkt, transfertat online, planifikimi i buxhetit 
familjar dhe kursimi.

programet specifike në kanalin e televizionit “tV Business”, të 
bashkëfinancuar nga Banka kombëtare polake, synonin të arrinin 
direkt te njerëz të angazhuar në ekonomi dhe në biznes, duke parë 
se si çështjet makroekonomike lidhen me realitetin e përditshëm të 
biznesit polak. nëpërmjet një projekti me titull “mekanizmat e tregut”, 
në 12 episode që zgjasnin 12-13 minuta, diskutuam mbi mekanizmat 
e tregut që e drejtojnë ekonominë. për shembull: edukimi ekonomik, 
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makroekonomia, privatizimi, kartat e pagesave, tregu valutor, buxheti 
i shtetit, investimi dhe kompanitë publike.

projekti “ekonomia për të gjithë” u realizua në programin e parë të 
radios polake, ku u zhvilluan 233 programe që zgjasnin 3 minuta - në 
orët e mëngjesit dhe 233 programe që zgjasnin 10 minuta - në orët e 
pasdites, me tema të ndryshme për problemet aktuale ekonomike dhe 
ekonominë në përgjithësi. synimi ishte të ndikonim te një audiencë sa 
më e gjerë. u përpoqëm të lidhnim problemet ekonomike me jetën e 
njerëzve të thjeshtë, duke trajtuar tema, si: çmimet e ushqimeve dhe 
të benzinës, normat e interesit, si dhe tema të tjera të rëndësishme për 
buxhetin familjar.

iniciativa tjetër “siguria financiare nëpërmjet internetit”, ishte një 
portal që kishte në objektiv ekonomistë, juristë dhe kontabilistë dhe 
lidhej me përdorimin e sigurt të internetit për të kryer biznes financiar. 
u përqendruam te zhvillimi i shërbimit të internetit dhe parimet e 
përdorimit të sigurt të shërbimeve financiare nëpërmjet internetit.

projekti “si të evitojmë një kurth kredie”, ishte një ndër fushatat 
tona më të popullarizuara e më të suksesshme në multimedia. ai 
mundësonte që anëtarët e publikut të komunikonin për problemet 
e tyre reale financiare dhe të merrnin këshilla nga ekspertët. fushata 
mbulonte internetin, televizionin dhe shtypin e shkruar. synimi ishte 
të ofrohej ndihmë praktike për huamarrësit që kanë probleme me 
shlyerjen e detyrimeve të tyre kreditore dhe “parandalimin e kredisë” 
– duke i informuar klientët e bankave për çfarë duhet të kenë parasysh 
para se të marrin një kredi. faqja e internetit të Wirtualna polska - 
portali kryesor i informacionit polak, përmban një pyetësor anonim, 
ku paraqiten probleme personale në lidhje me kredinë.

Banka kombëtare e polonisë po bën përpjekje për të arritur 
te publiku nëpërmjet një spektri sa më të gjerë. jemi të bindur se 
programet tona do të ndikojnë pozitivisht në shoqërinë polake në të 
ardhmen. siç ka thënë edhe ish-Guvernatori ynë: “shpenzimet për 
edukimin ekonomik nuk janë shpenzime, por investime”.

ju faleminderit për vëmendjen tuaj!

*  dariusz rostkowski, këshilltar, departamenti i edukimit dhe i Botimeve, Banka 
kombëtare e polonisë, Varshavë, e-mail: dariusz.rostkowski@nbp.pl
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pse edukimi financiar duheT Të 
fillojë në shkollë: 

  përVoja iTaliane
maurizio Trifilidis*

hYrje

funksioni mbikëqyrës i Bankës së italisë, që ka si objektiv 
sigurimin e stabilitetit financiar dhe pajtueshmërinë me rregulloret dhe 
transparencën, është një komponent i rëndësishëm i sistemit italian 
për mbrojtjen e konsumatorëve. sistemi i mbrojtjes së konsumatorëve 
përfshin konkurrencën, transparencën dhe drejtimin e rregulloreve mbi 
bizneset, rezolutën alternative mbi mosmarrëveshjet dhe e fundit por 
jo më pak e rëndësishme, edukimin financiar. 

rregulloret mbi transparencën dhe drejtimin e biznesit janë 
thelbësore për të siguruar një marrëdhënie korrekte ndërmjet 
konsumatorëve dhe ndërmjetësve financiarë. kjo marrëdhënie shpesh 
dallohet nga asimetritë e informacionit.

rezoluta alternative mbi mosmarrëveshjet i ndihmon palët të 
zgjidhin mosmarrëveshjet pa dalë në gjyq dhe iu ofron atyre zgjidhje 
praktike të përshtatura për interesat dhe nevojat e tyre. 

megjithatë, siç ka theksuar edhe mario draghi, Guvernator i Bankës 
së italisë “asnjë garanci formale nuk mund të ketë efekt, nëse personat 
e përfshirë nuk kanë instrumentet e duhura për të bërë vlerësime. Që 
kursimtarët të jenë në gjendje të gjejnë rrugën e tyre ndër kaq shumë 
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produkte financiare të ndryshme e të ndërlikuara, ata duhet të zotërojnë 
një kulturë financiare të mjaftueshme dhe bashkëkohore”1.

në fakt, është pranuar se mungesa e kulturës financiare ishte një 
ndër faktorët që kontribuoi në vendimet financiare të keqinformuara, 
të cilat dhanë efekte negative gjatë krizës financiare2. si rezultat, kultura 
financiare tashmë njihet në mbarë botën si një element i rëndësishëm 
për zhvillimin dhe stabilitetin ekonomik dhe financiar3.

edukimi financiar nuk ka të bëjë thjesht me përcjelljen e 
informacionit, por edhe me aftësimin e individëve dhe sjelljet e duhura 
financiare. me fjalë të tjera, qëllimi themelor i edukimit financiar nuk 
është shpjegimi se çfarë është interesi i përbërë apo kartat e kreditit, por 
aftësimi i individëve për të përdorur siç duhet instrumentet financiare. 
më saktë, edukimi financiar është një proces në formë rrethi, ku 
informacionet, aftësitë dhe sjelljet ndikojnë te njëri-tjetri.

studimet në fushën e psikologjisë ekonomike, të quajtura ndryshe 
ekonomiksi i sjelljes, filluan në fund të shekullit të XiX; që atëherë, është 
bërë gjithnjë e më e qartë se individët nuk veprojnë si agjentë racionalë: 
ata kujtojnë informacione të përzgjedhura, përdorin pak analizën 
statistikore, kanë preferenca të paqëndrueshme, kanë kufizime njohëse 
dhe emocionale, si dhe janë të ndjeshëm ndaj presioneve sociale4. 
1  shihni m. draghi, “Growth and stability of the economy and financial markets”(rritja dhe 
stabiliteti i ekonomisë dhe tregjet financiare), fjalim i mbajtur nga Guvernatori i Bankës 
së italisë, në aiaf - assiom - aTic foreX, Torino, 3 shkurt 2007.
2  siç u vu në dukje te takimi i tretë i oecd-së me temë: “rrjeti ndërkombëtar mbi 
edukimin financiar” (infe), i mbajtur në maj të vitit 2009: “Zgjerimi i krizës financiare 
nuk u shkaktua nga një shkak i vetëm. ajo u shkaktua nga një kombimin i sjelljes të 
papërshtatshme dhe të rrezikshme me vendimet e aktorëve të ndryshëm. ndërmjet 
tyre, institucionet financiare, ekspertët dhe ndonjëherë edhe rregullatorët padiskutim 
që mbajnë pjesën më të mardhe të përgjegjësisë. por, mungesa e formimit të individëve 
për çështje të ndryshme financiare, veçanërisht për kredinë dhe investimet, gjithashtu 
luan një rol të madh. si rezultat, individët kanë pranuar (ndonjëherë edhe pa e ditur) 
të mbështesin një rrezik financiar më të lartë sesa mund të përballonin”.
3  siç ka shprehur edhe oecd në raportin e vitit 2005 mbi përmirësimin e kulturës 
financiare “edukimi financiar i pajis politikëbërësit me një mjet tjetër për të nxitur 
rritjen ekonomike, besimin dhe stabilitetin”. 
4  në kryeveprën e tyre Thaler and sunstein shprehen se agjentët ekonomikë, 
ekonomiksi, janë një trillim. ata dallohen nga njerëzit, që janë të gabueshëm dhe 
gabojnë sistematikisht. shihni r.h. thaler and C.r. Sunstein “nudge: improving decisions 
about health, Wealth, and happiness”, 2009.
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këto rrethana ndikojnë në mënyrë të padiskutueshme në 
vendimmarrje dhe zgjedhje; ato duhet të merren parasysh në rast se 
programet synojnë ndryshimin e sjelljes së njerëzve.

njohuritë, sjellja dhe qëndrimet janë tre shtyllat e çdo programi të 
shëndoshë. megjithatë, është e rëndësishme që edukimi financiar të rritë 
besimin nëpërmjet rritjes së aftësive. në fakt, konsumatorët me besim të 
tepruar te vetja rrezikojnë të mos marrin vendime optimale. mbështetja 
e tepruar vetëm në informacion duhet të parandalohet. është e 
nevojshme që të sigurohet informacion i qartë dhe i asimilueshëm, por 
edhe instrumentet e nevojshme për të përpunuar saktë informacionin 
dhe për të marrë vendimet e duhura.

njerëzit e paformuar financiarisht kanë tendencë t’i zvarritin 
vendimet financiare, shpesh marrin vendime në kundërshtim me 
nevojat e tyre aktuale dhe në shumë raste përjetojnë ankth. për këtë 
arsye, është e rëndësishme që t’i bëjmë individët të vetëdijshëm 
për nevojën e tyre për edukim financiar dhe t’i ndihmojmë ata të 
familjarizohen me çështjet financiare.

Gjithashtu, është shumë e rëndësishme që njerëzit të jenë të 
vetëdijshëm për ndikimin që faktorët njohës dhe emocionet ushtrojnë 
në vendimet dhe sjelljet e tyre. Veprimet mendore të njeriut ankorohen 
në mekanizma të thellë emocionalë dhe primitivë dhe asnjëherë nuk 
janë plotësisht të çliruar nga ky ndikim. përveç kësaj, njerëzit janë të 
gjithë subjekt i kufizimeve njohëse dhe emocionale të perceptimit, 
memories dhe gjykimit mbi të dhënat. ata mbështeten në modele të 
paracaktuara me qëllim zgjidhjen e një çështjeje të ndërlikuar, e cila 
mund të jetë përtej kompetencave të tyre. ndërgjegjësimi mbi arsyet 
pse duhet të marrim njohuri të shëndosha financiare është kyçi për të 
arritur vendime të shëndosha financiare.

harTimi i një proGrami Të suksesshëm 
mBi edukimin financiar

sjelljet e shëndosha financiare janë realiste vetëm nëse kemi njerëz 
të edukuar financiarisht. për këtë qëllim, programet e përqendruara 
janë një mjet i rëndësishëm.
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megjithatë, familjarizimi i njerëzve me konceptet e ndërlikuara 
nuk është detyrë e lehtë. ai kërkon njohuri financiare dhe aftësi në 
mësimdhënie, si dhe aftësi për të identifikuar nevojat për njohuri dhe 
mënyrën e përmbushjes së tyre.

në fakt, krijimi i programeve të suksesshme mbi edukimin financiar 
është detyrë e vështirë. së pari, një program është i efektshëm kur i 
ofrohet shumicës së popullsisë; numri i individëve të cilëve iu drejtohet 
është komponent për një iniciativë të suksesshme. Veç kësaj, është e 
rëndësishme që trajnimi të bëhet në baza të vazhdueshme: marrja e një 
programi të vetëm mbi edukimin financiar gjatë gjithë jetës nuk është 
efikase, pasi njohuritë dhe aftësitë mund të harrohen apo të humbasin 
me kalimin e kohës. së fundi, programet cilësore duhet të përshtaten 
me nevojat e veçanta të marrësve të tyre, veçanërisht të destinohen 
për plotësimin e nevojave të ndryshme të grupeve të ndryshme të 
popullsisë.

si mund t’i përmbushim këto kërkesa? një mënyrë është të ofrojmë 
programe mbi edukimin financiar në shkollë. arsimimi është një e 
drejtë universale5, ndaj shkollat mund të jenë një kanal optimal për të 
arritur tek të gjithë ata, të cilët kur të rriten, do të duhet të përballen 
me vendime financiare. ka edhe arsye të tjera pse shkollat duhet të 
angazhohen sa më shumë në edukimin financiar.

së pari, investimi në edukimin financiar në shkolla i plotëson kërkesat 
sociale për paanësi. studimet kanë treguar se niveli i kulturës financiare 
të fëmijëve varet rreptësisht nga niveli i arsimit dhe i të ardhurave të 
familjeve të tyre. përfshirja e temave financiarë në programet e arsimit të 
detyrueshëm mundëson shtrirjen e tyre në të gjitha grupet e popullsisë, 
përfshirë edhe më të pafavorizuarit, si dhe mundëson konkurrencën në 
kushte të barabarta të të rinjve. në periudhë afatgjatë, edukimi financiar 
në shkollë lehtëson përdorimin e produkteve financiare.

për më tepër, gjeneratat e reja kanë nevojë për edukim financiar më 
shumë se ato të mëparshmet. disa studime kërkimore kanë treguar se të 
rinjtë sot po i marrin vendimet financiare gjithnjë e më shumë pa pasur 
kompetencën e duhur dhe prindërit shpesh nuk janë në gjendje t’iu 
japin atyre këshillat e duhura. programet efektive të edukimit financiar 
5  shihni: universal declaration of human rights (udhr), december 1948, article 26: 
“everyone has the right to education. …. elementary education shall be compulsory. …”
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mund t’i fuqizojnë fëmijët të marrin vendime të mençura financiare, 
lehtësojnë të kuptuarit e tyre rreth çështjeve ekonomike, i përgatitin 
ata për tregun e punës dhe i nxitin të kursejnë.

sigurimi i edukimit financiar në shkollë nënkupton zhvillimin e 
programeve të edukimit financiar ndaj individëve gjatë një faze të caktuar 
të jetës së tyre, kur ata i përvetësojnë më lehtë njohuritë. përveç kësaj, 
kjo gjë mund të jetë më e përshtatshme edhe nga pikëpamja organizative 
dhe logjistike. e fundit por jo më pak e rëndësishme, shpenzimet janë 
më të ulëta sesa mund të pritet kur përdoren kanale të tjera. 

edukimi i fëmijëve në çështjet financiare është bërë jashtëzakonisht 
i rëndësishëm, pasi ata do të hasin më shumë rreziqe financiare dhe 
do të ballafaqohen me më shumë produkte financiare të ndërlikuara 
dhe të sofistikuara sesa prindërit e tyre. përveç kësaj, fëmijët dhe të 
rinjtë kanë mundësi për të hyrë ose përdorur produkte financiare në 
mosha më të hershme; ata kanë para xhepi, telefona celularë, llogari 
bankare, etj. megjithatë, shumë vrojtime të kryera kohët e fundit në 
mbarë botën tregojnë nivele të ulëta e shqetësuese të kulturës dhe 
aftësive financiare të të rinjve.

nëse do të pranonim se edukimi financiar është një e drejtë 
themelore dhe i domosdoshëm për t’i bërë njerëzit të vetëdijshëm 
mbi mundësitë për përparim individual dhe zhvillim social, i siguruar 
nëpërmjet përvetësimit të njohurive bazë ekonomike dhe financiare, 
shkolla do të dukej si vendi më i përshtatshëm për programet e 
edukimit financiar. për të pasur qytetarë të formuar financiarisht, është 
e nevojshme që të edukojmë të rinjtë.

rëndësia e edukimit financiar në shkollë është theksuar edhe nga 
rekomandimet e komisionit evropian dhe të oecd-së dhe tregohet 
edhe nga përvoja e përparuar e disa vendeve. fëmijët duhet të fillojnë të 
edukohen financiarisht që nga shkolla fillore. duhet të bëhen investime 
për të trajnuar mësuesit dhe për të siguruar materiale interaktive dhe 
tërheqëse e edukative.

edukimi financiar në shkollë mund të krijojë qarqe virtuoze, pasi atë 
që nxënësit e mësojnë në shkollë mund ta përçojnë lehtësisht në familjet 
e tyre. nëse një anëtar i familjes është i pajisur me njohuri financiare, ai 
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mund të ndihmojë kryefamiljarin në vendimet financiare. Të edukosh 
të rinjtë do të thotë të investosh te prindërit e së nesërmes, të cilët do 
të jenë në gjendje t’iu japin fëmijëve të tyre këshilla të mira financiare 
dhe një ambient të përshtatshëm ku ata mund të diskutojnë dhe të 
përsosin atë që kanë mësuar në shkollë. Veç kësaj, nëse nxënësit mund 
të arrijnë të familjarizohen me çështjet financiare gjatë gjithë viteve të 
shkollës, kur të rriten ata do të jenë të përgatitur për t’u marrë me to.

megjithatë, ka shumë arsye që e vështirësojnë zhvillimin e edukimit 
financiar në shkollë. një vrojtim i kryer nga oecd në vitin 2009/10 
në 39 vendet anëtare të vitit 2009, tregoi se 21 prej tyre i kishin nisur 
programet e edukimit financiar. Vrojtimi gjithashtu nxori në pah, se 
zhvillimi i edukimit financiar në shkollë ka shumë barriera, të tilla 
si niveli i ulët i njohurive dhe ekspertizës së mësuesve; programet e 
mbingarkuara; mungesa e një politike vlerësimi në lidhje me këtë temë 
në vend; ndarja e trajnimit dhe e qarkullimit të personelit; prioriteti i 
pamjaftueshëm që qeveritë kombëtare i kushtojnë edukimit financiar; 
mbështetja në shkollë te mësues të veçantë për të vendosur nëse lënda 
është përvetësuar apo jo; dhe mungesa e fondeve.

projekT i ri për Të TrajTuar munGesën e 
njohuriVe BaZë financiare

në itali dhe në mbarë botën, edukimi financiar ka marrë gjatë 
viteve të fundit një vëmendje gjithnjë e më të madhe, siç dëshmohet 
edhe nga numri i programeve të iniciuara deri tani. Banka e italisë ka 
qenë ndër institucionet e para që ka tërhequr vëmendjen e vendit drejt 
rëndësisë së edukimit financiar dhe ka filluar disa nisma. një ndër to 
është edhe projekti eksperimental, i destinuar për të rritur kulturën 
financiare të nxënësve.

duke kuptuar rëndësinë e përmirësimit të njohurive financiare të 
të rinjve që nga shkolla fillore, në vitin 2007, ministria e arsimit, e 
universiteteve dhe kërkimit (miur) dhe Banka e italisë nënshkruan 
një memorandum mirëkuptimi për një projekt eksperimental mbi 
përfshirjen e edukimit financiar në programet shkollore. memorandumi 
është një risi reale në marrëdhëniet ndërmjet dy institucioneve dhe 
hapi rrugën për ta bërë edukimin financiar pjesë integrale të lëndëve 
të ndryshme që zhvillohen në shkollë.
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miur dhe Banka e italisë luajnë role të ndryshme: miur kontribuon 
në aftësitë e mësimdhënies dhe siguron zhvillimin e programeve në 
të gjithë vendin; Banka e italisë kontribuon me ekspertizë në fushën 
bankare dhe mekanizmat e tregut financiar. memorandumi parashikon 
masat organizative dhe qeverisëse për të lehtësuar bashkëpunimin dhe 
për të përfituar sa më shumë nga sinergjitë e mundshme, si dhe për të 
shmangur konfliktin e interesit. memorandumi gjithashtu parashikon 
krijimin e një komiteti të përbashkët përgjegjës për të përcaktuar fushën 
e veprimit, qëllimin dhe strategjinë e projektit dhe një komitet teknik 
përgjegjës për mbështetje teknike dhe operative.

projekti angazhon studentë të të gjitha klasave dhe përfshin tre hapa: së 
pari, ekspertë nga Banka e italisë iu ofrojnë mësuesve materiale të posaçme 
trajnuese dhe edukative; së dyti, mësuesit e zhvillojnë edukimin financiar 
në kontekstin e lëndëve të programit mësimor nëpërmjet një numri 
të caktuar mësimesh; së treti, efektiviteti i programit matet nëpërmjet 
pyetësorëve që iu jepen studentëve para dhe pas mësimdhënies në klasë.

Trajnimi përfshin instrumentet e parasë dhe të pagesave të ndryshme 
nga paraja e gatshme, në përputhje me rekomandimet dhe praktikat më 
të mira ndërkombëtare, për t’u përqendruar në programe të edukimit 
financiar mbi çështjet aktuale financiare, të lidhura ngushtë me nevojat 
specifike të grupeve të synuara. paraja, kartat e pagesave, çmimet, roli i 
çmimeve në tregje dhe ndikimi i tyre në planifikimin e buxhetit personal 
janë çështje, të cilat të rinjtë shpesh nuk i njohin por që do t’i hasin në 
jetën e tyre të përditshme. stabiliteti i çmimeve është gjithashtu pjesë e 
trajnimit dhe është veçanërisht i përshtatshëm për diskutim nëpërmjet 
një qasjeje ndërdisiplinore. në fakt, çështjet e zgjedhura për programin 
e edukimit financiar kanë shumë lidhje me disa lëndë shkollore. kjo 
lehtëson përfshirjen e edukimit financiar në lëndët mësimore me bazë 
të përhershme, pa qenë nevoja për të futur një lëndë më vete, shtesë. 
pra, botimet e reja mund të zgjerohen me tema të reja, të tilla si parimet 
themelore të bankingut dhe bankingu etik. 

Banka e italisë ka zhvilluar disa materiale edukative për mësues, të cilët 
gjithashtu ndjekin trajnime në degët lokale të Bankës së italisë. materialet 
edukative për nxënësit zhvillohen nga mësuesit, të cilët kanë ekspertizë për 
të siguruar një mësimdhënie të efektshme, me një qasje shumëdisiplinore 
dhe për të përshtatur trajnimin me moshën dhe nivelin arsimor të nxënësve.
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Trajnimi i nxënësve realizohet nëpërmjet një numri mësimesh të 
organizuara në mënyrën që mësuesit e gjykojnë më të përshtatshme. 
oraret dhe modalitetet e trajnimit diskutohen dhe miratohen nga 
drejtorët e secilës shkolle brenda planifikimit të përgjithshëm të 
aktiviteteve shkollore. drejtorët caktojnë mësuesit përgjegjës për 
programin e edukimit financiar, pavarësisht nga lënda që ata japin 
mësim, duke u bazuar në mundësinë për ta zhvilluar programin edukativ 
nëpërmjet lëndëve të ndryshme të programit mësimor dhe seminareve.

së fundi, për të vlerësuar efektivitetin e programit, nxënësve iu 
bëhen teste me zgjedhje para dhe pas mësimdhënies në klasë. një 
grup ekspertësh nga Banka e italisë dhe nga instituti kombëtar për 
vlerësimin e sistemit edukativ dhe trajnues (invalsi) zhvilluan pyetësorë 
të posaçëm për çdo nivel shkolle, me nivele, kohëzgjatje dhe orare të 
ndryshme. më pas, vlerësuan efektivitetin e mësimdhënies, duke matur 
rritjen e performancës gjatë periudhës para dhe pas testimit. 

matja e efektivitetit të programit edukativ nëpërmjet pyetësorëve është e 
përshtatshme për sistemin arsimor italian për të paktën tre arsye: nxënësit 
e të gjitha niveleve shkollore janë mësuar të vlerësohen rregullisht me 
teste me zgjedhje; pyetësorët janë një instrument shumë i përshtatshëm 
për të mbledhur informacion nga një numër i madh individësh; ideja e 
testimit në fund të programit nxit interesin e studentëve.

faza eksperimentale e projektit nisi gjatë muajve të parë të vitit 2008, 
me qëllim: a) zhvillimin e një programi trajnues për t’u përshtatur me 
nivelet e ndryshme shkollore; b) identifikimin e lidhjeve me lëndët 
mësimore (matematikë, histori, qytetari etj.); c) identifikimin e nevojave 
për trajnim dhe masat organizative për edicionet e ardhshme; 
d) vlerësimin e përparimit të nxënësve.

Viti akademik 2008-2009 dëshmoi edicionin pilot të projektit, që 
përfshiu 32 klasa në krahinat e padovës, romës dhe Barit me një numër 
total prej 650 nxënësish të klasave të fundit dhe të parafundit të çdo 
niveli shkollor. edicioni i vitit 2009-2010 përfshiu 485 klasa në mbarë 
vendin, që përfshinin 171 klasa të shkollave fillore, 172 klasa të shkollave 
të ciklit të lartë dhe 115 klasa të shkollave të mesme, me një numër total 
prej 9.000 nxënësish. edicioni i vitit akademik 2010-2011 dëshmoi një 
rritje të mëtejshme të numrit të klasave të përfshira: 774 klasa me më 
shumë se 15.000 nxënës të të gjitha niveleve shkollore. rritja progresive 
e pjesëmarrjes është arritur si rrjedhojë e reagimit entuziast të shkollave; 
në fakt, shumë shkolla që morën pjesë në edicionet e mëparshme ishin 
të prirura të zhvillonin më shumë orë mësimi sesa ishte planifikuar në 
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fillim. kjo dëshmon rritjen e ndërgjegjësimit ndërmjet nxënësve dhe 
mësuesve për domosdoshmërinë e edukimit financiar.

Tabelë 1

Shkolla fillore cikli i lartë 
i arsimit bazë shkolla të mesme Totali

klasa

2008/09 13 9 10 32
2008/10 171 172 115 458
2010/11 228 219 327 774

nxënës

2008/09 239 182 210 631
2008/10 3.224 3.526 2.151 8.901
2010/11 4.316 4.644 6.240 15.200

sa për seancat e testimit për edicionin e vitit 2010/11, të gjithë 
nxënësit u pyetën mbi paratë dhe sistemet e pagesave; pyetjet mbi 
“stabilitetin e çmimeve” iu drejtuan vetëm nxënësve të përfshirë 
në modulin specifik. për shkak të kufizimeve kohore, vetëm disa 
klasa mundën të zhvillonin të dyja seancat e testimit (para dhe pas 
mësimdhënies). konkretisht, ishin mbi 11,000 nxënës, që përfaqësonin 
603 klasa, të cilët i zhvilluan të dyja seancat. për këtë nën/kampion 
dhe në lidhje me serinë e pyetjeve me temë “paraja dhe instrumentet e 
pagesave”, tabela tregon rezultatet e përgjigjeve të sakta në përqindje. 

Tabelë 2

 Testi paraprak Testi pasues Pikët e fituara

Shkolla fillore 51,9 71,2 19,3

pjesmarrja e 1-rë 48,0 69,5 21,6

pjesmarrja e 2-të 58,2 73,9 15,7
  
Cikli i lartë i arsimit bazë 55,4 65,3 10,0

pjesmarrja e 1-rë 53,3 65,6 12,3

pjesmarrja e 2-të 60,4 64,6 4,3
  
Shkolla e mesme 52,3 64,2 11,9

pjesmarrja e 1-rë 50,4 64,4 14,0

pjesmarrja e 2-të 59,7 63,6 3,9
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Gjëja e parë që duhet përmendur lidhet me seancën para testimit. 
në veçanti, nxënësit që u përfshinë te moduli “paraja dhe instrumentet 
e pagesave” gjatë vitit akademik 2009/10, dolën me rezultate më 
të mira në të gjitha nivelet e shkollave në seancën e testimit para-
mësimdhënies, ndonëse pyetësorët ishin të ndryshëm nga ata të 
përdorur në edicionin e mëparshëm. ky rezultat tregon se disa njohuri 
të marra në trajnimin e vitit 2009/2010 u ruajtën edhe pas një viti, dhe 
kjo mbështet efektivitetin e miur – projektit të edukimit financiar të 
Bankës së italisë. 

rezultatet e arritura ndërmjet seancave të testimit para dhe pas 
mësimdhënies tregojnë se në çdo nivel shkollor trajnimi rriti nivelin 
e njohurive financiare të nxënësve. konkretisht, nxënësit e shkollave 
fillore patën përqindjen më të ulët të përgjigjeve të sakta (51,9%) në 
seancën para testimit dhe pikët më të larta pas mësimdhënies në klasë 
(19,3%). përmirësime të konsiderueshme ndërmjet seancave të testimit 
të parë dhe atij të dytë u shënuan edhe nga shkollat e ciklit të lartë 
(+10,0%) dhe nga shkollat e mesme (+11,9%). kjo na bën të besojmë 
se programet edukative përmirësojnë kulturën financiare, pavarësisht 
nga mosha e përfituesve të tyre. në fakt, nisur nga shkalla e ndryshme 
e vështirësisë së testimeve, do të ishte pa vend të jepeshin statistika 
sintetike që përmbledhin të dhëna lidhur me nivelet e ndryshme 
arsimore apo për të interpretuar rezultatet e ndryshme të notave të 
marra, si një përmirësim më i lartë i njohurive te fëmijët sesa te të rinjtë. 

rezultatet e testeve përputhen me edicionet e mëparshme dhe kjo 
na bën të besojmë se miur – programet edukative të Bankës së italisë 
përmirësojnë kulturën financiare, pavarësisht nga mosha e përfituesve të tyre. 

përfundim 

siç u vu në dukje edhe z. Visco “investimi në edukimin financiar, 
ndonëse nuk është ilaç për të gjitha të këqijat,është një mjet i 
rëndësishëm për të kryer detyrat tona institucionale: mbrojtjen e 
kursimeve, sigurimin e stabilitetit dhe nxitjen e konkurrencës.”6. 

6  shihni: i. Visco “Financial education in the aftermath of the financial crisis”, Special address 
to the oeCd-Bank of italy Symposium on Financial literacy, “improving financial education 
efficiency”, rome, 9 june 2010.
* maurizio Trifilidis, shef i njësisë për edukimin financiar, Banka e italisë.
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Të ndihmojmë njerëZiT Të 
konTrollojnë financaT e TYre:   

përVoja e mBreTërisë së Bashkuar1

steve stillwell*

dëshiroj të nis duke falënderuar Bankën e shqipërisë për ftesën për 
pjesëmarrje në këtë konferencë. është një rast shumë i rëndësishëm 
për tri arsye. arsyeja e parë është se jam vërtet i kënaqur që mund të 
kontribuoj disi në këtë punë kaq të rëndësishme që po zhvillohet në 
shqipëri, por edhe në këtë pjesë të evropës. së dyti, kam ardhur në 
shqipëri, në Tiranë, për herë të parë dhe shpresoj që të mos jetë vizita 
ime e fundit. së treti, duke parë nga dritarja e dhomës së gjumit këtë 
mëngjes, ishte aq këndshëm të shihje shkëlqimin e diellit, ndërkohë që 
edhe tani jashtë është ngrohtë dhe kur të kthehem përsëri në londër 
do të më duhet të duroj 6 apo ndoshta 9 muaj me një mot të zymtë, 
shumë re, shumë erë, shumë shi. kështu që, jam i kënaqur të kaloj edhe 
tri ditë me kohë të mirë. pra, faleminderit! është vërtet madhështore!.

dëshiroj të flasim pak pikërisht për punën që kemi bërë në Britaninë 
e madhe, pothuajse për gati 9 vjet, në lidhje me rritjen e kulturës 
financiare të popullsisë angleze. 

Vetëm këtë vit u zhvillua një sondazh në 53 vende anembanë globit, 
ku u pyetën njerëzit për shpresat e tyre për të ardhmen dhe mbretëria 
e Bashkuar doli vendi i 51-të ndër 53 vende pjesëmarrëse. Vetëm 
1  Zbardhje e prezantimit të mbajtur në konferencën e 9-ë ndërkombëtare të Bankës së 
shqipërisë: “Të ndërtojmë të ardhmen përmes kulturës financiare”, Tiranë, 15 shtator 
2011.
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popullsia e francës dhe e islandës kishte më pak shpresa për të ardhmen 
sesa ajo e mbretërisë së Bashkuar. ky është një problem i madh, pasi 
për të administruar efektshëm paratë, njerëzit duhet të kenë motivimin 
e duhur. për rrjedhojë, puna që kemi bërë në Britaninë e madhe lidhet 
jo vetëm me mënyrën se si mund të ofrojmë informacion dhe njohje, 
siç u fol edhe këtu, por edhe me mënyrën se si mund të sigurojmë që 
njerëzit të gjykojnë mbi atë që ata duan të arrijnë me paratë e tyre. 
pra, pjesa motivuese në fakt është shumë e rëndësishme në punën që 
synojmë të bëjmë në Britaninë e madhe.

si fillim, do të flas shkurtimisht rreth nesh, rreth shërbimit 
këshillimor mbi paranë. jemi një shërbim i ri, i iniciuar në prill të këtij 
viti nëpërmjet një akti parlamentar. u themeluam nga Qeveria, por 
realisht jemi të pavarur prej saj. financohemi tërësisht nga taksat e 
industrisë së shërbimeve financiare në Britaninë e madhe. pra, aktualisht 
jemi pjesë e kuadrit rregullator të Britanisë së madhe. ne nuk jemi 
rregullatorë. shërbimi këshillimor mbi paranë nuk rregullon produktet, 
pasi këtë e bëjnë organizata të tjera, aktualisht autoriteti i shërbimit 
financiar. ne jemi pjesë e kuadrit më të gjerë rregullator financiar. ne 
ofrojmë shërbim kombëtar në të gjithë mbretërinë e Bashkuar, si në 
drejtim të shumëllojshmërisë së ndihmave, ashtu edhe në drejtim të 
punës në angli, uells, skoci dhe në irlandën e Veriut, pasi në mbretërinë 
e Bashkuar aktualisht është krijuar një situatë ku gjithnjë e më tepër të 
katër pjesët e mbretërisë së Bashkuar kanë filluar të kenë më shumë 
pavarësi dhe ne mbulojnë të gjithë mbretërinë e Bashkuar.

pika tjetër ka të bëjë me llojin e këshillimit. duhet të them se nuk po 
flas për këshilla produktesh. ne nuk japin këshilla në lidhje me banka 
të veçanta, produkte të veçanta, por japim këshilla të përgjithshme në 
lidhje me paratë, me fjalë të tjera, të tilla si: tani është koha kur duhet 
të mendoni më shumë për kursim; tani është koha kur duhet të filloni 
të mendoni për marrjen e pensionit. këtë lloj këshille japim, pasi ne 
jemi të pavarur. ne përfaqësojmë një shërbim kombëtar falas, duke iu 
ofruar të gjithëve këshilla për paratë. këshillat i japim të paanshme, 
sepse nuk shesim gjë.

Vizioni ynë është:

ne përmirësojmë jetën e njerëzve, sepse janë pikërisht ata që 
kontrollojnë paratë e tyre.



79

• ne e dimë se nëse njerëzit ndjehen se i kanë financat e tyre nën 
kontroll, ata ndjehen më të pasur, kanë një ndjesi më të gjerë të 
mirëqenies dhe janë më të lumtur;

• kthimi në normë, me qëllim që njerëzit të administrojnë më së 
miri paratë e tyre;

• Të arrijmë të ndikojmë ndjeshëm në sjelljen e njerëzve dhe të të 
gjithë shoqërisë.

mendoj se kjo është diçka interesante, siç u përmend edhe më herët 
këtë mëngjes. mirëqenia lidhet direkt me aftësinë e njerëzve për të 
administruar paratë e tyre. nëse mund ta bëni këtë, atëherë kjo do të 
thotë se keni një aspiratë dhe një mendim më të mirë për jetën tuaj të 
ardhshme. në lidhje me formulimet e mësipërme, do të doja të ndalesha 
veçanërisht tek i dyti, i cili lidhet me bërjen normë për njerëzit që të 
flasin në lidhje me paratë dhe të administrojnë paratë e tyre efektshëm. 
në mbretërinë e Bashkuar kemi një problem të vogël: njerëzit thjesht 
nuk flasim për para. ata pothuajse druhen të flasin për to. mund t’iu 
jap një shembull të thjeshtë. disa vite më parë ndërmorëm një program 
në vendet e punës, duke zhvilluar seminare 45 - minutëshe, falas në çdo 
vend pune, vetëm e vetëm për t’i pajisur njerëzit me disa njohuri bazë.

cili do të jetë reagimi i tyre në lidhje me administrimin e parave? 
kur e filluam programin, e patëm shumë të vështirë t’i grumbullonim 
njerëzit edhe pse e zhvilluam atë gjatë pushimit të drekës, dhe me 
mbështetjen e punëdhënësve. e patëm shumë të vështirë t’i bënim 
njerëzit të mblidheshin bashkë. arsyeja është se ishin të ndrojtur. ata 
mendonin se po të merrnin pjesë në një seancë për të folur mbi paratë, 
kjo për kolegët e tyre do të nënkuptonte se kishin probleme me paratë. 
kësaj i druheshin ata. pra, para nesh qëndron një detyrë e madhe: t’i 
bëjmë njerëzit e Britanisë së madhe të flasin dhe të mendojnë për paratë, 
ashtu siç bëjnë edhe për gjërat e tjera të jetës. aktiviteti ynë që nga viti 
2003 ngjason me kërkimet për naftë. nëse do të mendonit të bënit 
kërkime për naftë, para se të filloni shpimet, duhet të bëni shumë punë 
të tjera, si: të vrojtoni terrenin; të provoni shpime; të gjeni mënyrën 
për ta çuar naftën nga pusi te terminali. pikërisht, kërkimi është ajo 
çka ne kemi bërë në Britaninë e madhe gjatë viteve 2003-2011, kur kjo 
punë drejtohej nga fsa.

ne provuam disa gjëra. u përpoqëm të punonim në shkolla; u 
përpoqëm të punonim në vende pune; u përpoqëm të punonim 
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me fletëpalosje, duke mbuluar çdo cep të tablosë. punuam shumë. 
realizuam një vrojtim kombëtar, testuam ide, pilotuam aktivitete dhe 
mësuam shumë. është mjaft e rëndësishme të theksohet se duhet të 
kalonim nëpër këtë proces kërkimi. ajo që doli pikërisht prej gjithë 
kësaj pune ishte se përgjithësisht, ekziston një nivel i lartë paditurie në 
lidhje me çështjet financiare. njerëzit i pëlqenin iniciativat tona, por nuk 
kishte prova të qarta nëse ato sollën ndonjë ndryshim të qenësishëm 
në sjellje. nëse do t’i riktheheshim një komenti të mëparshëm, njerëzit 
në mbretërinë e Bashkuar e dinë se një pension shteti nuk u mjafton 
për një jetë të mirë në pension. por, kjo nuk do të thotë se ata ndjehen 
të gatshëm për ta përmirësuar situatën.

pra, nëpërmjet shërbimit këshillimor mbi paranë, ne duam të 
përqendrohemi më tepër në mënyrën sesi mund t’i ndihmojmë njerëzit 
që nëpërmjet këshillimit, të ndryshojnë sjelljen e tyre dhe të fillojnë të 
mendojnë se çfarë duhet të bëjnë. nëse njerëzve iu ofrohen këshilla 
falas mbi paranë, shumica e tyre do të bënin diçka si rezultat. pra, puna e 
edukimit është mjaft e këshillueshme, si mënyrë për të përcjellë njohuri. 

në fazën tjetër të punës duam të përqendrohemi te mënyra sesi 
aftësitë, njohuritë për shërbime e produkte financiare mund të 
përkthehen në veprime konkrete. këtë gjë shërbimi këshillimor mbi 
paranë do ta realizojë nëpërmjet tre mënyrave kryesore:

• kryesisht nëpërmjet faqes së internetit (www.moneyadviceservice.org.
uk), ku ofrojmë një gamë të gjerë informacioni për konsumatorët;

• nëpërmjet linjës tonë telefonike të këshillimit falas;
• nëpërmjet seancave individuale ballë për ballë me ekipin tonë prej 

100 këshilltarësh mbi paranë, të cilët mbulojnë gjithë mbretërinë 
e Bashkuar. këtu, njerëzit mund të këshillohen ballë për ballë 
për çështje financiare dhe gjendjen e tyre financiare. siç dihet, 
këshillimi më i suksesshëm realizohet në komunitet. pra, duke 
vepruar kështu, ne nuk iu kërkojmë njerëzve të vijnë tek ne; ne 
kemi trajnuar këshilltarët të shkojnë në komunitet. ata shkojnë 
në zyrat e pushtetit lokal. kudo ku shkojnë njerëzit, shkojnë edhe 
këshilltarët tanë, pasi ne duhet të jemi pjesë e komunitetit. njerëzit 
nuk do të vijnë tek ne; ne duhet të shkojnë tek ata.

• nëpërmjet një kontrolli shëndetësor online të iniciuar në muajin 
qershor të këtij viti. ky kontroll iu krijon njerëzve mundësinë që 
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të ndalen dhe të mendojnë se ku janë, për sa i përket gjendjes së 
tyre financiare. ky kontroll shëndetësor ngjason me vajtjen te doktori 
dhe kontrollimi i tensionit të gjakut, i rrahjeve të zemrës e kështu 
me radhë. në vijim do t’iu shfaq një video shumë të shkurtër ku 
tregohet mënyra se si funksionon ky kontroll. [...video ....]

Gjëja e parë që vihet re është se qëllimisht nuk iu kërkojmë njerëzve 
të japin të dhëna financiare, me fjalë të tjera: “sa para fitojnë? sa para 
kanë në një llogari bankare? sa kanë fituar nga kursimet e tyre?” kjo 
për dy arsye: së pari, nga kërkimet tona doli se njerëzit në mbretërinë 
e Bashkuar ngurojnë t’i japin të dhënat e tyre financiare në atë që ata e 
quajnë sferë publike, edhe pse e dinë që jemi të pavarur. ky shërbim nuk 
është publik, madje është shumë privat, por ata janë shumë të ndjeshëm 
të japin të dhëna financiare nëse nuk janë të sigurt se ku do të shkojnë ato. 

së dyti, e dimë se shumë shpesh njerëzit e ndërpresin kontrollin 
shëndetësor, e pastaj duhet të shkojnë larg për të marrë të dhëna 
bankare apo një gjendje llogarie në të cilën ndodhen. pra, qëllimisht 
nuk kemi kërkuar të dhëna.

 
disa nga pyetjet që ne bëjmë janë: sa mbështeteni te huamarrja? sa 

kursime keni? a keni ndonjë testament? me fjalë të tjera, nëse vdisni, në 
ç’mënyrë mund të ndahet gjendja juaj financiare? pra, pyetjet që bëjmë 
te kontrolli shëndetësor janë pothuajse në këtë linjë, pra nuk kërkojmë të 
dhëna. dhe e dyta është: ky kontroll kërkon vetëm dhjetë minuta. dua 
të them se, nëse do të keni mundësi të hyni në faqen tonë të internetit, 
gjithçka është atje. pra, nëse ju pëlqen, mund të hyni vetë në të.

Gjëja tjetër që po përpiqemi të bëjmë në drejtim të kontrollit shëndetësor 
është puna me të gjithë partnerët, që ta vendosim atë edhe në faqet e 
internetit të popujve të tjerë. për shembull, aktualisht po punojmë me 
një numër të madh kompanish që t’i bëjmë ato të vendosin kontrollin 
shëndetësor në faqet e internet të personelit të tyre. për shembull, mark & 
spencer, që është një punëdhënës shumë i madh, një shitës i madh me 
pakicë në mbretërinë e Bashkuar, ka kontrollin tonë shëndetësor në faqen e 
internetit të personelit të kompanisë. pra, ne po përpiqemi të punojmë 
jo vetëm nëpërmjet nesh, por edhe nëpërmjet disa korrierëve kryesorë.

pika e fundit që dua të trajtoj është theksi ndaj punës së madhe që 
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duam të bëjmë në Britaninë e madhe për të ndryshuar sjelljen. ne në 
Britaninë e madhe përdorim një qasje të quajtur mindspace (hapësira 
e mendjes), e cila fillimisht u konceptua nga profesor prundolon në 
london School of  economics. në thelb, kjo qasje nënkupton se ka disa gjëra 
të vogla që njerëzit mund të bëjnë. ata duhet të pajisen me njohuri, që 
i ndihmon të ndryshojnë sjelljen e tyre.

për shembull, ne kemi punuar në Britaninë e madhe edhe me 
ushtrinë, e cila kërkon ndihmën tonë për të zhvilluar një program për 
rekrutë të rinj, të moshës 17, 18 dhe 19 vjeç, të cilët hyjnë në ushtri 
dhe për herë të parë marrin një pagë mjaft të mirë. përveç pagës, atyre 
u financohet edhe strehimi, ushqimi dhe uniforma. pra, realisht ata 
kanë një sasi të madhe të ardhurash për të shpenzuar. dua të them 
se ushtria ka qenë e shqetësuar në lidhje me pyetjen se ku shkojnë të 
ardhurat e tyre. shpesh arritëm në përfundimin se kur rekrutëve të rinj 
iu lejohej një gjysmë fundjave larg kazermave të tyre, ata shpenzonin 
një fundjavë shumë të shtrenjtë, shumë ushqim e shumë alkool. kjo 
nuk ishte gjë e mirë, veçanërisht për shëndetin e të rinjve.

pra, punuam për të parë si mund të ndryshojmë sjelljen e të rinjve. 
kur i intervistuam të rinjtë, ata u shprehën qartë se nuk donin të 
merrnin këshilla mbi planifikimin e parave nga njerëz si unë, nga njerëz 
me kostum apo drejtorë bankash. ata do të donin të merrnin këshilla 
nga njerëz që janë mbi ta në gradë ushtarake, pra nga oficerët e ushtrisë, 
sepse këta ishin njerëzit që i aspironin rekrutët e rinj përgjatë pesë apo 
gjashtë vjetëve. pra, nëse korrieri do të ishte një oficer ushtrie, ata do 
ta dëgjonin atë; nëse korrieri do të ishte dikush që vjen me kostum, 
ulet dhe mban një leksion, ata mund ta dëgjonin me edukatë, por nuk 
është e sigurt nëse vërtet do të ndërmerrnin ndonjë veprim.

pra, çka po përpiqemi të bëjmë në Britaninë e madhe është ta 
ngulitim mindspace si parimin themelor për punën që po bëjmë në 
Britaninë e madhe, për të ndihmuar njerëzit në administrimin e 
efektshëm të parave të tyre. por mendoj të kthehem përsëri te çfarë 
thashë në fillim: T’i sigurojmë njerëzit që të kenë aspirata të larta për 
të administruar paratë e tyre.

faleminderit!

* steve stillwell, drejtor, shërbimi këshillimor për paranë, mbretëri e Bashkuar.
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kulTura financiare në
  repuBlikën Çeke1

helena kolmanova*

1 Zbardhje e prezantimit të mbajtur në konferencën e 9-ë ndërkombëtare të Bankës 
së shqipërisë: “Të ndërtojmë të ardhmen përmes kulturës financiare”, Tiranë, 15 
shtator 2011. 

i nderuar Guvernator Fullani,
të nderuar përfaqësues të bankave të tjera qendrore,
Zonja dhe zotërinj,

para së gjithash, më lejoni t’ju falënderoj që ftuat një përfaqësuese 
të Bankës kombëtare Çeke në këtë konferencë shumë të rëndësishme 
dhe interesante. dëshiroj t’iu tregoj përvojën çeke në fushën e edukimit 
dhe kulturës financiare.

pika e parë trajton mënyrën se si filloi arsimi financiar në republikën 
Çeke. u përmend në fjalimet e mëparshme se kriza e fundit financiare 
tregoi mungesën e kulturës financiare ndërmjet njerëzve si dhe 
konfirmoi domosdoshmërinë e rritjes së saj. për fat të mirë, republika 
Çeke kishte identifikuar nevojën për kulturë financiare përpara 
krizës. rreth vitit 2005, komunikatat, rekomandimet e institucioneve 
të ndryshme ndërkombëtare dhe të komisionit evropian si dhe të 
institucioneve të tjera evropiane, na ndihmuan të identifikonim nevojën 
për edukim financiar. kjo gjë u pasqyrua në rezolutën e Qeverisë 
Çeke, e cila u miratua në dhjetor të vitit 2005 dhe angazhoi ministrinë 
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e financave dhe ministrinë e arsimit në përgatitjen e sistemit për 
zhvillimin e kulturës financiare në shkollat   fillore e të mesme.

rezoluta u pasua nga ngritja e një Grupi pune për edukimin 
financiar në muajin gusht të vitit 2006. ky grup, krahas përmbushjes 
së rezolutës së Qeverisë, përmbushi edhe hapa të tjerë në fushën e 
edukimit financiar.

fillimi i edukimit financiar më herët dha ndikim pozitiv edhe në 
shmangien e problemeve të mëdha që u shfaqën në tregun e kredive 
hipotekare në shBa dhe në disa vende evropiane. pra, mund të themi 
se kriza nuk ishte e vështirë ose pothuajse nuk ndikoi në tregun financiar 
dhe sektorin bankar të republikës Çeke.

në vitin 2007, u hartuan dhe u miratuan standardet e kulturës 
financiare nga autoritetet përkatëse çeke. po në vitin 2007, kryem 
vrojtimin e parë mbi tema të kulturës financiare në popullsinë çeke. 
ky vrojtim duhej të tregonte para së gjithash qëndrimin e popullsisë 
së rritur çeke ndaj edukimit financiar. njerëzit kuptuan nevojën për 
edukim financiar. ata gjithashtu ndjenë se nuk kishin marrë njohuri 
dhe informacion të mjaftueshëm gjatë studimeve të tyre shkollore, si 
dhe kuptuan metodat e edukimit financiar që do të mirëprisnin në të 
ardhmen.

mendoj se kolegu im nga ministria e financave do të flasë më 
shumë mbi rezultatet e këtij vrojtimi, në seancën e pasdites. në bazë 
të rezultateve, institucione dhe organizata të ndryshme përgatitën dhe 
realizuan programet e para të edukimit financiar për të rritur dhe për 
studentë.

standardet e kulturës financiare, jo vetëm që u miratuan por edhe u 
përfshinë në programet e shkollave të mesme, domethënë për nxënësit 
e moshave 15-18 vjeç, të cilat do të bëheshin të detyrueshme deri në 
vitin 2009. Gjithashtu, bazuar në gjetjen se kultura financiare është 
e domosdoshme, që në fillim vendosëm të përfshinim standardet 
financiare në programet e shkollave fillore, të cilat do të bëheshin të 
detyrueshme deri në vitin 2013. disa shkolla e kanë filluar tashmë 
mësimin e këtyre standardeve ose të paktën, të pjesës që lidhet 
me kulturën financiare. Bazuar në rezultatet e vrojtimit, zhvillimi i 
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programeve të edukimit financiar për studentë dhe të rritur tregoi 
domosdoshmërinë dhe kërkesat për edukimin financiar të të anketuarve.

hapi apo detyra tjetër që përmbushi Grupi i punës mbi edukimin 
financiar ishte përgatitja e strategjisë kombëtare për edukimin 
financiar, e cila u miratua nga Qeveria Çeke në maj të vitit 2010. ne e 
konsideruam strategjinë kombëtare si një kusht të domosdoshëm për 
zhvillimin e programeve të edukimit financiar në të gjithë republikën.

hapi apo detyra e fundit por jo më pak e rëndësishme e këtij Grupi 
pune ishte pjesëmarrja në projektin pilot të oecd-së mbi matjen 
e kulturës financiare gjatë gjysmës së dytë të vitit 2010. përsëri, për 
rezultatet e tij do të informoheni gjatë seancës së pasdites.

Tani do të doja të flisja shkurtimisht mbi strategjinë kombëtare 
të miratuar për edukimin financiar. së pari, strategjia kombëtare e 
përcakton kulturën financiare si më poshtë:

“kultura financiare është një tërësi njohurish, aftësish, vlerash të 
një qytetari, të domosdoshme për të garantuar sigurinë financiare të 
tij/saj dhe sigurinë financiare të familjes së tij/saj brenda shoqërisë së 
tanishme, si dhe për përfshirjen aktive të tij/saj në tregun e produkteve 
dhe shërbimeve financiare. një qytetar i kulturuar financiarisht njeh 
çështjet e parave dhe çmimet, si dhe është në gjendje të administrojë 
buxhetin e tij/saj personal dhe atë familjar në mënyrë të përgjegjshme, 
përfshirë administrimin e mjeteve dhe detyrimeve financiare, duke 
faktorizuar ndryshimin e rrethanave të jetës”.

dua të them se ne e konsiderojmë kulturën financiare jo vetëm si 
një tërësi dijesh, por edhe si qëndrime, aftësi dhe sjellje të popullsisë 
apo të qytetarëve ndaj çështjeve të tyre financiare, pasi nuk mjafton 
thjesht të dinë se ç’është stabiliteti financiar, kartat e debitit dhe të 
kreditit apo norma e inflacionit, por duhet gjithashtu, të sillen si duhet 
në përputhje me njohuritë e marra kur vendosin për çështje financiare, 
kur planifikojnë të ardhmen e tyre në planin financiar, pasi kjo nuk 
ka të bëjë vetëm me të tashmen por edhe me planifikimin e gjendjes 
financiare për gjithë jetën. ja pse kemi këtë përkufizim kaq të gjatë e 
të detajuar mbi kulturën financiare.
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përmbajtja e strategjisë kombëtare nuk është vetëm një përshkrim 
ose një listë e programeve të edukimit financiar. në të përcaktohen 
edhe prioritetet e edukimit financiar dhe parimet e programeve të 
edukimit financiar.

ne mendojmë se prioritetet e edukimit financiar për të ardhmen janë:
• pjesëmarrja aktive dhe e përgjegjshme në tregun financiar;
• parandalimi i borxheve të tepërta;
• sigurimi i moshës së vjetër.

e para ka të bëjë me edukimin e njerëzve si të jetë aktive dhe e 
përgjegjshme në tregun financiar, si të sillet në tregun financiar, si të 
pranojë produktet financiare dhe si të planifikojë të ardhmen e saj në 
çështjet financiare.

e dyta ka të bëjë me parandalimin e borxheve të tepërta, pasi shohim 
një rritje të huamarrjes nga ana e popullsisë çeke, jo vetëm në klasat 
e mesme dhe të lartë, për shembull me kreditë hipotekare, por për fat 
të keq edhe në klasat me të ardhura të ulëta me kredi konsumatore, 
shlyerja e të cilave ndonjëherë bëhet një barrë e madhe edhe për shkak 
të rritjes së normave të interesit, të cilat janë më të larta për kreditë 
konsumatore sesa për ato hipotekare.

e treta ka të bëjë me përgatitjen e njerëzve për pensionin, për të 
krijuar sigurinë e të moshuarve, për t’i nxitur ata që të kuptojnë se nuk 
mund të presin të jetojnë dhe të ruajnë të njëjtin standard jetese duke 
u mbështetur vetëm te pensioni shtetëror. kjo do të thotë se një burrë 
apo një grua duhet të ketë disa kursime dhe të mendojë për daljen në 
pension që në moshën 30-35 vjeç. ky është qëllimi i reformës tonë të 
re mbi pensionet.

ne përcaktuam dhe miratuam parimet e mëposhtme të edukimit 
financiar në strategjinë kombëtare për edukimin financiar:

• parimi i përgjithshëm; 
• ekspertiza;
• shënjestrimi.

Parimi i përgjithshëm do të thotë se ne nuk mbështesim programe të cilat 
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duhet të paraqesin dhe shesin disa produkte të veçanta, produkte të një 
institucioni të caktuar financiar. ne gjithmonë këmbëngulim që në rast 
se një program nuk është vërtet për edukimin financiar të popullsisë, ai 
duhet të shmanget. ekziston gjithmonë një konflikt interesi në lidhje 
me shkallën dhe intensitetin e përfshirjes së institucioneve financiare 
dhe institucioneve private financiare, në programin e edukimit financiar. 
për të shmangur këtë konflikt interesi, ne duhet të shmangim paraqitjen 
e reklamimit të një produkti.

ekspertiza do të thotë se programet e edukimit financiare duhet të 
përgatiten dhe të krijohen nga persona që janë të arsimuar në çështje 
financiare, që i kuptojnë produktet financiare, që i kuptojnë tregjet 
financiare dhe që janë në gjendje të shpjegojnë e të edukojnë. pra, ka 
ndërthurje njohurish dhe aftësish.

Shënjestrimi do të thotë se duhet të dimë se cili grup i popullsisë 
është në objektiv, cilit grupi të popullsisë i drejtohet ky program i 
veçantë i edukimit financiar, për të miratuar programin, për të miratuar 
prezantimin dhe kanalet që përdoren për të prezantuar ose shpjeguar 
programin e edukimit financiar.

Gjithashtu, ne përcaktuam dy shtylla të edukimit financiar:

• edukimi financiar i studentëve, si pjesë e arsimit fillestar në 
shkolla;

• edukimi financiar i të rriturve, si pjesë e edukimit të mëtejshëm 
të organizuar nga universitete dhe sektori privat.

shtylla e parë është shumë e rëndësishme nga pikëpamja e ekspertizës, 
por është edhe më e lehtë për sa i përket zhvillimit të programit, sepse 
janë nxënësit, është grupi ku ai mund të prezantohet. Banka kombëtare 
Çeke e filloi aktivitetin e saj te shtylla e parë. në vitin 2008, u dërgua 
një tekst shkollor për mësuesit e edukimit financiar falas tek të gjitha 
shkollat e mesme. Gjithashtu, në vitin 2011 u dërgua një tekst shkollor 
i edukimit financiar, falas, te 290 shkolla të përzgjedhura fillore. deri 
tani, kemi organizuar seminare për mësuesit e edukimit financiare me 
më shumë se 1000 pjesëmarrës.

shtylla e dytë nuk ka të bëjë vetëm me ekspertizën, por edhe me 
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mënyrën se si ta zhvillosh atë dhe cilat  kanale duhen përdorur. duhet 
të them se Banka kombëtare e Çekisë ka qenë aktive edhe në shtyllën e 
dytë. sigurisht, edhe mediat i kemi identifikuar si kanale të mundshme. 
kështu, përgatitëm një seri artikujsh mbi kulturën financiare për media 
të ndryshme. në nshkruam një memorandum mbi bashkëpunimin dhe 
përgatitjen e programeve të edukimit financiar me një kanal televiziv 
dhe shpresojmë se objektivi i tij do të jetë një grup i madh i popullsisë. 
Bashkëpunuam me universitete. u përgatitëm për të ashtuquajturin 
“universitet i moshës së tretë”, një seri leksionesh për të moshuarit. 
deri tani këto leksione janë ndjekur nga më shumë se 500 pjesëmarrës. 
konkluduam se ky bashkëpunim është shumë i dobishëm, pasi të 
moshuarit janë një grup shumë i ndjeshëm i popullsisë, që mund të 
mashtrohen nga ndërmjetës të ndryshëm, duke blerë kështu produkte 
financiare që nuk janë të përshtatshme për ta.

një gjetje në drejtim të këtyre kanaleve, artikujve, mediave, 
leksioneve, është edhe fakti se leksionet tona mund t’i bazojmë në 
shembuj konkretë e realë. Banka kombëtare e Çekisë është edhe 
mbikëqyrëse e mbrojtjes së konsumatorëve në tregun financiar, që do 
të thotë se ne kemi ankesat, kemi raste reale, histori të vërteta dhe në 
qoftë se e bazojmë edukimin, leksionet në histori të vërteta, kjo do të 
ishte më interesante për pjesëmarrësit, me qëllim që të mbanin mend 
më shumë.

Gjithashtu, ne përdorim teste për të parë se sa të suksesshme janë 
leksionet tona dhe deri tani kemi pasur rezultate shumë të mira.

e fundit por jo më pak e rëndësishme për kulturën financiare për 
të rriturit është një faqe interneti e veçantë mbi kulturën financiare. 
ajo është e ndryshme nga faqja zyrtare e Bankës kombëtare Çeke dhe 
është quajtur “BQÇ për të gjithë”. për fat të keq, duhet ta pranoj se 
deri tani kjo faqe nuk është përkthyer në anglisht.

do të doja të kthehesha shkurtimisht te pjesa e fundit e strategjisë 
kombëtare, pra, financimi, për ta ndarë atë me ju. programet e 
edukimit financiar, të cilat përmbushin parimet e pranuara, mund të 
subvencionohen prej ministrive ose prej qeverisë nga zërat e tjerë të 
buxhetit. pra, republika Çeke nuk ka një buxhet shtesë për zbatimin 
ose përmbushjen e strategjisë kombëtare të edukimit financiar. ne 
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kemi përdorur buxhetet e organeve administrative, ministrive si dhe 
Bankën kombëtare Çeke për përmbushjen e detyrave. sigurisht, kemi 
edhe pjesëmarrës nga organizata jofitimprurëse, shoqata profesionale 
që vendosin buxhetin e vet e që krijojnë dhe paraqesin programe për 
edukimin financiar.

kemi hartuar një plan Veprimi për vitet 2010 - 2015, si një 
pjesë shumë e nevojshme e strategjisë së edukimit financiar, ku 
përcaktohen saktësisht detyrat, afatet dhe përgjegjësitë e të gjithë 
pjesëmarrësve. sigurisht, do të kontrollojmë përmbushjen e këtyre 
detyrave dhe përshtatshmërinë e strategjisë kombëtare. Gjithashtu, 
mund të diskutojmë edhe ndryshimin e saj, me qëllim që të pasqyrojmë 
ndryshimet që kanë ndodhur në tregun financiar.

ju falënderoj për vëmendjen!

* helena kolmanova, drejtore ekzekutive, departmenti i mbrojtjes së konsumatorit, 
Banka kombëtare e Çekisë
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seksioni ii 

kulTura financiare 
në shQipëri 
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rriTja e afTësiVe për punë në 
  shQipëri1

erjon luçi*

1  Zbardhje e prezantimit të mbajtur në konferencën e 9-ë ndërkombëtare të Bankës së 
shqipërisë: “Të ndërtojmë të ardhmen përmes kulturës financiare”, Tiranë, 15 shtator 
2011.

Faleminderit z. Guvernator!

më vjen keq për mungesën e drejtuesit nga Banka Botërore, por 
jam i gëzuar që ndodhem përsëri këtu, pranë kolegëve të mi të vjetër 
për të trajtuar një temë kaq të rëndësishme. 

kam qenë pak skeptik për këtë temë, derisa bëra një kërkim të 
shpejtë për këtë sesion, ndaj do të përpiqem ta trajtoj problemin nga një 
perspektivë më e gjerë, me qëllim që të arrij te një propozim i Bankës 
Botërore për rusinë mbi kulturën financiare, që gjithçka të shihet nga 
një perspektivë e re. Gjithashtu, kjo mund të jetë diskutuar edhe gjatë 
sesionit të mëngjesit, por jam i sigurt, meqë po flasim për shqipërinë, 
është mirë ta trajtojmë më shumë në terma praktik, pa humbur parimin 
e përgjithshësimit. do të kaloj shpejt te prezantimi, për të respektuar 
ftesën që morëm për të paraqitur axhendën e re të rritjes, tek e cila 
bashkëngjitim edhe edukimin. kjo është diçka e rëndësishme, që lidhet 
larg e larg me atë që ne po diskutojmë sot. jam i sigurt se disa prej 
jush e kanë parë tashmë këtë prezantim që në vitin e kaluar. pra, do 
ta kaloj atë shumë shpejt. 
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ideja kryesore është të bëjmë një vlerësim të përgjithshëm lidhur 
me sistemin arsimor në shqipëri. sipas raporteve dhe vrojtimeve tona, 
ai është bërë një pengesë e madhe për zhvillimin e shqipërisë deri te 
zinxhiri tjetër i prodhimit. ai është i rëndësishëm për të ruajtur normën 
e qëndrueshme të rritjes në të ardhmen, veçanërisht nisur nga situata 
e kufizuar për momentin. pra, ajo që po kërkojmë është të bëhet një 
vlerësim i kërkesës dhe ofertës së edukimit. Që ta qartësojmë që në 
fillim, kur flasim për arsimin dhe nevojat e novacionit, nënkuptojmë 
nevojat për të kaluar në etapat e tjera të zinxhirit të prodhimit. 

Çështje që mund të lidhen me kulturën financiare që po diskutojmë 
sot, janë përvetësimi i teknologjisë, krijimi në vend i njohurive të reja 
të rëndësishme për ekonominë si dhe shpërndarja, dhe përdorimi 
eficient i teknologjie të re. 

pra, nuk është thjesht rishpikja e mekanizmit rrotullues; kjo është 
shumë e rëndësishme në diskutimin për ndërmjetësimin financiar. 
po i kaloj këto pjesë të prezantimit shumë shpejt, pasi dua t’iu tregoj 
prezantimin tjetër. në drejtim të kursimit, shqipëria shpenzon më 
pak për arsimin në raport me ppB sesa vendet e tjera të rajonit (pa 
llogaritur shpenzimet private). 

në drejtim të cilësisë, sipas rezultateve të pisa, shqipëria po mbetet 
pas. pra, nuk ka të bëjë aq me sasinë, e cila po përmirësohet, por ka 
të bëjë me cilësinë. 

Grafik 1. Rezultate mbi arsimin/Cilësia  

Shkalla e përgjithshme e leximit (Pisa 2009)
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siç mund të shihet nga grafiku, shqipëria ka dalë nga vendi i fundit 
ku ka qenë, është ngjitur më lart dhe është vlerësuar si një ndër dhjetë 
vendet me përshpejtim reformash. pra, ka pasur progres, pavarësisht 
se ende mbetemi prapa. për rjedhojë, ka ende shumë për t’u bërë 
në drejtim të edukimit. një ndër problemet lidhet me metodat e 
mësimdhënies, të cilat janë shumë pasive dhe kjo mund të lidhet edhe 
me kulturën financiare, gjë që mund të mendohet përtej diskutimeve 
akademike. Gjëja tjetër është zgjidhja dhe lidhjet (e dobëta) me tregun 
e punës në drejtim të studentëve që studiojnë në degë të rëndësishme. 

Grafiku tregon se ka një prirje të lartë për shkencat sociale, por, 
siç dihet, tregu po kërkon aftësi të tjera, sidomos për degët inxhinieri 
dhe shkenca, më shumë se sa për shkencat sociale. kjo mund të jetë 
pak e vështirë për t’u interpretuar mbi këto baza, por flet për disa 
mospërputhje ndërmjet tregjeve të tjera dhe çfarë synon sistemi arsimor.

është një ushtrim që e kam shpjeguar herën e fundit që kam 
mbajtur këtë prezantim, ku tregohet se kampioni ose nënkampioni 
i të diplomuarve nën moshën 35 vjeç ka përjetuar një rritje page më 
të ulët sesa i njëjti grup por me moshë mbi 35 vjeç, gjë që mund të 
tregojë se (për të qenë të kujdesshëm me evidencat) ndoshta cilësia 
është në rënie. kjo nuk tregon se gjërat janë patjetër në rënie, por duke 
kaluar te thithja e trurit, tregohet se ka pak trade-off ndërmjet zgjerimit 
të shpejtë, sidomos të universiteteve private.

Grafik 2. Lidhjet me tregun e punës 
Kuoat e regjistrimit në degët inxhinieri, teknologji informacioni, 
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Tani, për ta përmbledhur, para se t’i afrohem temës së sotme, ky 
është një sinjal informacioni dhe koordinimi, si dhe një çështje e 
ndjeshme. Tema e sotme mund të përshtatet me informacionin në 
vijim mbi sistemin e edukimit dhe disi edhe me çështjet e koordinimit.

preZanTimi i dYTë: “financë për Të 
GjiThë: poliTika dhe VëshTirësi në 
ZGjerimin e aksesiT”

po kaloj te një temë tjetër, të cilën e gjeta rastësisht teksa po mendoja 
për temën e sotme dhe mendoj se është shumë e rëndësishme për 
takimin e sotme. një studim nga Banka Botërore, oecd dhe dfid 
ka theksuar se kultura financiare duhet të zhvillohet paralelisht me 
përmirësimin e aksesit në tregjet dhe shërbimet financiare (BB, oecd, 
2008).

 dëshiroj ta shoh aksesin financiar në perspektivë, në drejtim të 
mesazhit që ka dalë nga studimi “financë për të gjithë?”, që Banka 
Botërore ka bërë në vitin 2008. kjo është një referencë shumë e mirë 
edhe për këtë iniciativë. në të thuhet se, edhe pse evidencat empirike 
tregojnë se aksesi financiar padyshim, kontribuon në rritjen ekonomike 
dhe uljen e varfërisë e të pabarazisë, lidhjet nuk janë aq të drejtpërdrejta 
sa mund të mendohet, gjë që është provuar edhe nga evidencat në nivel 
mikro dhe makro, nga evidencat empirike.

do të përpiqem të kaloj shumë shpejt, pa iu mërzitur me detaje, 
të cilat mund t’i gjeni edhe te ky botim kaq interesant. në të thuhet 
drejtpërdrejti se aksesi financiar mund të rrisë rritjen dhe të luftojë 
varfërinë. Teoria sugjeron se:

• një akses më i madh financiar mund të rrisë pabarazinë e të 
ardhurave në afat të shkurtër;

• në të njëjtën kohë, duke iu dhënë njerëzve një gamë më të gjerë 
shansesh për rritje, nëpërmjet rritjes së aksesit në financë, duhet 
të eliminohen pabarazitë e shkaktuara nga pengesat për këtë akses.

ka dyshime se në afat të shkurtër, kjo mund të krijojë më shumë 
pabarazi. historia rreth kësaj është shumë e thjeshtë. nëse për 
shembull, një fermer jeton në kushte të vështira, për të kaluar në 
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një aktivitet më produktiv, ai ka nevojë për akses financiar. ky akses 
financiar ndihmon për të ngjitur shkallët e këtij zinxhiri të prodhimit, të 
cilat gjithashtu mund ta ndihmojnë atë për të përmirësuar të ardhurat. 
kjo është historia teorike, që ju të mund të lidhni aksesin financiar 
me zhvillimin e përgjithshëm dhe varfërinë në veçanti. por, evidenca 
nuk dëshmon se vërtet kjo lidhje është kaq e fortë sa e tregon edhe 
argumenti teorik, edhe sepse ky akses financiar dhe suksesi i grupeve 
të ndryshme me të ardhura të ulëta, varen nga shumë faktorë të tjerë. 
ka një varg faktorësh që mund t’i bëjnë aktivitete të caktuara dhe 
sipërmarrës të caktuar, të suksesshëm.

përfitimet neto të mirëqenies nga rritja e aksesit janë konsideruar 
si themelore, gjë që dukej qartë edhe në një studim të ekonomisë 
tajlandeze. do të përqendrohem te mikrokrediti, duke sjellë disa 
shembuj të mirë të ekonomisë tajlandeze. por sië dihet, ndikimi më i 
madh vjen përmes pagave më të larta, të cilat çojnë në pabarazi më të 
ulët në afat të gjatë dhe kjo është një gjetje mjaft interesante.

Tregimet e suksesit të mikrofinancave janë të dokumentuara mirë, 
por përfitimet e mikrofinancave mund të reflektojnë paragjykime në 
përzgjedhje - dhe evidenca empirike është e përzier. një eksperiment 
në fushë, që përdori kriteret e përzgjedhjes së rastit, nxjerr në pah 
përfitimet e mikrokreditit, por kërkohen edhe më shumë hulumtime në 
këtë fushë. nëse kontrolloni paragjykimin e përzgjedhjes, efekti neto 
zvogëlohet mjaft. pra në këtë fushë, aksesi financiar apo mikrofinanca 
është pothuajse e njëjta fjalë. më shumë hulumtime nevojiten, për të 
parë nëse kjo lidhje është aq e drejtpërdrejtë sa pretendohet ndonjeherë. 
pra, mesazhi kryesor që dua të përcjell nëpërmjet këtij prezantimi është 
se kanali kalon kryesisht përmes zhvillimit të ndërmjetësimit financiar, 
në përgjithësi; pra, nga thellimi financiar te rritja e pastaj nga rritja te 
varfëria, siç është edhe rasti i shqipërisë në disa botime e raporte të 
Bankës Botërore.

ka disa shembuj që tregojnë lidhjet ndërmjet liberalizimit e thellimit 
financiar dhe rritjes. pra, një eksperiment natyror nga rregulloret 
indiane tregon ndikimin e përmirësimit të aksesit – siç tregohet edhe 
nga përvoja e shBa me liberalizimin. këto janë referenca të vjetra 
në aspektin se kur kanë ndodhur; nuk lidhen me trazirat e fundit në 
tregut financiar. le ta harrojmë atë për një moment.
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pra, një mesazh kryesor është se edhe pse ka prova se aksesi 
financiar dhe ndërmjetësimi përmirësojnë pasurinë e vendit në drejtim 
të reduktimit të varfërisë e të pabarazisë, natyra e mekanizmave të 
transmetimit është e paqartë.

dua ta shtrij argumentin për të kaluar në temën e sotme, se për të 
varfrit nuk është e rëndësishme vetëm një kredi financiare apo aksesi 
financiar për kredi. ka edhe disa instrumentë të tjerë. një instrument 
kyç është diskutimi i sotëm rreth kulturës financiare. është, për 
shembull, mikrosigurimi, të cilin, as që i njihja derisa fillova të lexoja 
pak rreth tij. ai mund të ndihmojë shumë në aktivitete të caktuara, 
sidomos për shqipërinë. për shembull, në kuptimin e siguracionit 
për reshjet (rasti i indisë): të gjithë i dinë përmbytjet në shkodër, që 
tashmë ndodhin mjaft shpesh. Banka Botërore po përpiqet të futë disa 
elemente sigurimi, por kjo do të bëhet në nivel agregat. megjithatë, 
aspekti i mikrosigurimeve mund të jetë një instrument mjaft interesant 
për të nxitur diskutimin nëse mund të funksionojnë apo jo. sigurimi 
ndaj reshjeve është vetëm një nga produktet e mikrosigurimeve, të cilat 
janë ende në fillesat e tyre, kështu që është shumë herët për të nxjerrë 
konkluzione përfundimtare.

 
policat e sigurimit të jetës dhe të shëndetit kanë dëshmuar 

gjithashtu, se ato mund të zgjerojnë fushën e veprimit të kompanive 
të mikrokreditit, në qoftë se bashkojnë disa nga prodhimet e tyre me 
policat e sigurimit të jetës, të cilat mund të ndihmojnë në arritjen e 
disa prej objektivave kryesore të zhvillimit në arsim dhe shëndetësi, 
duke kombinuar disa nga këto instrumente të reja me mikrokreditin. 
në kushtet e mikrokursimit, do të kaloj direkt te remitancat, që luajnë 
një funksion kyç për ekonominë shqiptare dhe   komponent të madh 
konsumi në shqipëri. Banka e shqipërisë ka bërë një punë të shquar 
në lidhje me dërgesat e emigrantëve në vitet e fundit. ajo ka treguar 
se këto kanale formale, siç ka qenë rasti i shqipërisë deri pak kohë më 
parë dhe deri diku edhe tani, janë mjaft të kushtueshme, por kostoja 
e transferimit të parave është mjaft e lartë.

Tani, përsëri vetëm për ta trajtuar çështjen në perspektivë, po kalojmë 
nga aksesi financiar për kredi të aksesi për shërbimet e pagesave, një 
lloj aksesi financiar. kjo, vetëm për të treguar se gama e produkteve që 
mund të ofrohet në aspektin e aksesit financiar është shumë më e gjerë 
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sesa thjeshtimi me një fjalë të vetme, kredi. kjo është një ndër produktet 
që Banka e shqipërisë, ndoshta, do ta përfshijë në përkufizimin e 
kulturës financiare. është punuar shumë për të zvogëluar pak koston 
e korridoreve midis italisë, shqipërisë dhe Greqisë.

Gjëja tjetër është se teknologjia mund ta zgjerojë bazën e 
konsumatorëve, dhe ndikon direkt te ata. ajo mundëson futjen e 
produkteve të tjera, siç mund t’i shohim te prezantimi i ardhshëm, një 
prezantim i kohëve të fundit për rusinë. para se të kaloj atje, kam vetëm 
diçka në lidhje me institucionet mikrofinanciare dhe mikrofinancën, 
të cilat mund të kenë më shumë nevojë për mbështetjen tuaj. 
institucionet mikrofinanciare rritin aksesin në shërbimet financiare, 
por shumë prej tyre janë të varura nga subvencionet, pra ngremë 
çështjen e qëndrueshmërisë së tyre. ato, shpesh, nuk janë në gjendje të 
përmbushin nevojat e personave të përjashtuar financiarisht, por jo të 
varfër. Zgjidhja e qartë –lidhja e sektorit të mikrokreditit me sektorin 
bankar – është bërë, për rrjedhojë, kjo bëhet një zgjidhje gjithnjë e më 
e përhapur. por, jam i mendimit se duhet të ketë disa afate, megjithatë, 
është një nismë që mund të ketë një fund, siç dihet disa nga institucionet 
financiare ndërkombëtare e kanë ndërpretë financimin e tyre. pra, këto 
iniciativa nuk janë ende plotësisht të qëndrueshme, gjë që tregon se kanë 
nevojë për pak më shumë shtysë, por shtysa nuk mund të jetë pafund.

po e mbyll prezantimin duke theksuar se lidhja ndërmjet financës, 
rritjes dhe varfërisë është shumë e dobishme për trajtimin e disa 
çështjeve financiare, përfshirë edhe kulturën financiare që po 
diskutojmë sot.

preZanTimi i TreTë: “edukimi financiar 
në rusi dhe projekTeT mBi kulTurën 
financiare”

kalojmë te prezantimi i tretë, i cili nuk është e imi. e kam marrë 
këtë mëngjes nga një kolegu ynë, z. ivan shulga. është një përmbledhje 
mjaft e mirë e aktiviteteve që rusia është duke bërë në bashkëpunim me 
Bankën Botërore, pikërisht në lidhje me temën e sotme, e cila mund të 
jetë një ide që Banka e shqipërisë mund ta zbatojë duke bashkëpunuar 
me ne apo me institucione të tjera në të ardhmen. do ta kaloj shumë 
shpejt, vetëm për të treguar disa gjëra, megjithatë jam i sigurt se tashmë 
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janë përmendur. edhe videoja që sapo pamë ka trajtuar tashmë një 
pjesë mjaft të rëndësishme të saj.

përsa i përket objektivave, mendoj se u trajtuan sot në mëngjes. ato 
kanë të bëjnë pikërisht me përmirësimin e kulturës së qytetarëve në 
vend. Gërshetimi me mbrojtjen e konsumatorëve përbën anën tjetër 
të kulturës financiare. Grupet e synuara, siç e pamë edhe në video, 
janë mjaft të drejtpërdrejta, shkollat dhe studentët e universiteteve. 
Gjithashtu, siç u tregua edhe në prezantimin e mëparshëm, grupet 
potenciale me të ardhura të ulëta e të mesme janë përdoruesit e 
mundshëm të shërbimeve financiare. aktivitetet që Banka e shqipërisë 
mund të mirëpresë janë: kuadri institucional, ngritja e kapaciteteve dhe 
ndërhyrja direkt në formimin financiar, në programet arsimore. kam 
dëgjuar që Banka e shqipërisë ka publikuar librin e saj të ri për financat 
personale, kështu që jam i sigurt se siç e dini, Banka e shqipërisë ka 
përparuar mjaft në shumë nga këto produkte.

ka produkte të tjera interesante, të cilat mund të shkojnë përtej asaj 
që bën Banka e shqipërisë dhe ndoshta, këtu duhet mbështetja jonë, 
si sigurimi i të ardhurave të mjaftueshme për të siguruar pension dhe 
realisht shpresojmë të nxitim pak diskutim mbi reformën për pensionet 
në muajt e ardhshëm, për të përmirësuar mirëkuptimin mes njerëzve. 
kjo është një detyrë mjaft e vështirë, siç e keni parë gjatë diskutimeve 
të fundit. përsëri, ka shumë hapa të tjerë që Banka e shqipërisë mund t’i 
ndërmarë për të strukturuar vazhdimin e hapave përgjatë këtyre linjave. 
nga kjo pjesë e prezantimit, mund të shihni se Banka e shqipërisë ka 
ecur disi më përpara sesa rusia. shqipëria është ndoshta një shembull 
për rusinë, por përsëri, ka disa gjëra që vlen të merren parasysh: për 
shembull, shkollat e verës dhe të dimrit. ju mund të gjeni disa gjëra të 
dobishme në këtë prezantim, të cilin ia dhashë specialistit të teknologjisë 
dhe informacionit. këtu po e mbyll, sepse siç iu thashë, ky është vetëm 
një prezantim mbi përvojën ruse, por është pak a shumë, në thelb, 
mënyra sesi mund të duket një projekt i plotë mbi kulturën financiare. 

* erjon luçi, përfaqësues i Bankës Botërore në shqipëri.
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edukimi financiar dhe kulTura 
financiare në shQipëri:

  Gjendja akTuale 
Gaetano chionsini*

i. hYrje

në vitin 2010, Be financoi një projekt Binjakëzimi ndërmjet Bankës 
së shqipërisë (në vijim Bsh) dhe bankave kombëtare të italisë (Bei) dhe 
të francës (Bef). objektivi i përgjithshëm i projektit është të ndihmohet 
Banka e shqipërisë në përmbushjen e kriterit ekonomik të kopenhagenit, 
duke kontribuar në zhvillimin e instrumenteve operacionale që mbështesin 
zbatimin efektiv të politikës monetare dhe ekzistencën e një sistemi bankar 
të sigurt, të shëndetshëm financiarisht dhe të mirëzhvilluar në shqipëri. në 
këtë kuadër, projekti ka për qëllim përgatitjen e Bankës së shqipërisë për 
një përafrim të natyrshëm me sistemin evropian të Bankave Qendrore 
(seBQ) dhe ndihmesën për të siguruar përafrimin e kuadrit ligjor dhe 
rregullator të Bankës së shqipërisë me acquis communautaire të Be-së si 
dhe të praktikave të saj me standardet aktuale të seBQ.

Binjakëzimi është zhvilluar në dy faza. Tre muajt e parë të aktivitetit 
(komponenti 1 - dhjetor 2010 / shkurt 2011) synuan përgatitjen e një 
plani Zhvillimi, i cili paraqiti një rishikim tërësor të kuadrit rregullator dhe 
operacional të Bankës së shqipërisë në fusha të ndryshme që mbulon 
Binjakëzimi, si dhe një listë të detajuar të hapave korrigjues, për të mbushur 
boshllëqet gjatë jetëgjatësisë së Binjakëzimit. Bazuar në identifikimin e 
nevojave të ndryshme të zhvillimit, plani i Zhvillimit siguroi për secilin 
modul të projektit të Binjakëzimit, një plan Veprimi gjithëpërfshirës, për 
të çuar në arritje konkrete në fund të fazës së zbatimit (maj 2012).
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Binjakëzimi është ndarë në 6 module, që mbulojnë fushat e 
mëposhtme të aktiviteteve: mbikëqyrja dhe stabiliteti financiar; kultura 
financiare; statistikat; sistemet e pagesave; Tregu ndërbankar i parasë; 
dhe koordinimi i procesit të integrimit në Be. në lidhje me modulin e 
kulturës financiare, Banka e italisë ofroi mbështetjen e saj, pasi ajo i ka 
kushtuar gjithnjë e më shumë përpjekje edukimit financiar që nga viti 
2007 dhe si pasojë e trazirave financiare të kohëve të fundit, e ka rritur 
përkushtimin për përmirësimin e kulturës financiare të popullsisë1.

në bazë të aktiviteteve të kryera që nga fillimi i projektit, ky material 
pasqyron një tablo të gjerë të gjendjes së edukimit financiar dhe kulturës 
financiare në shqipëri.

ii. rëndësia e edukimiT financiar 

Gjatë dekadave të fundit, individët dhe familjet janë bërë më të 
përgjegjshëm për zgjedhje të mëdha financiare, të cilat mund të ndikojnë 
mjaft në shpenzimet e tyre të tashme dhe të ardhme. rritja e ndërlikimit 
të produkteve financiare dhe ndryshimet e shpejta teknologjike i kanë 
vështirësuar zgjedhjet optimale të konsumatorëve. edukimi financiar2 

1  ndër të tjera, Banka e italisë: çdo dy vjet, kryen kërkime mbi kursimet e familjeve 
italiane dhe në këtë kuadër, është kryer një vrojtim mbi kulturën financiare të familjeve 
italiane; merr pjesë në një nismë të oecd-së, nëngrupit të ekspertëve të infe për 
matjen e kulturës financiare; ka zhvilluar në faqen e saj institucionale një seksion mbi 
edukimin financiar, me qëllim që t’i bëjë çështjet financiare të kuptueshme për publikun 
e gjerë dhe të zhvillojë aftësitë e njerëzve të thjeshtë për të marrë vendime duke qenë 
të vetëdijshëm për rrezikun; në vitin 2007 nënshkroi një memorandum mirëkuptimi 
me ministrinë e edukimit publik për t’i pajisur fëmijët me formim ekonomik, financiar 
dhe monetar të përshtatshëm për moshën e tyre, me qëllim përfitimin për të ardhmen.

2 për qëllime të këtij dokumenti, edukimi financiar përcaktohet si proces, nëpërmjet të 
cilit konsumatorët/investitorët financiare rritin nivelin e njohurive të tyre financiare. 
për rrjedhojë, programet e edukimit financiare synojnë përmirësimin e të kuptuarit 
të produkteve dhe koncepteve financiare nga ana e konsumatorëve dhe, nëpërmjet 
informacioneve, udhëzimeve dhe këshillave objektive, të zhvillojnë aftësitë dhe besimin 
për t’u bërë më të vetëdijshëm për rreziqet dhe mundësitë financiare, për të bërë 
zgjedhje të informuar, për të ditur ku të drejtohen për ndihmë dhe për të ndërmarrë 
veprime të tjera të efektshme, me qëllim përmirësimin e mirëqenies së tyre financiare. 
ky është një përkufizim i plotë i edukimit financiar, i cili bazohet në informacione, 
udhëzime dhe këshilla që synojnë rritjen e nivelit të njohurive, të të kuptuarit dhe 
besimin e individëve, me qëllim rritjen e shkallës së vetëdijes. për rrjedhojë, edukimi 
financiar nuk është thjesht sigurim i informacionit financiar. 
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mund të sjellë përfitime për individët dhe sistemin në tërësi; ai nxit 
një treg më konkurrues të produkteve dhe shërbimeve financiare; ai 
fuqizon klientët kundrejt industrisë financiare.

rëndësia e edukimit të duhur financiar është pranuar në Be dhe në 
mbarë botën. në samitin e seulit në nëntor të vitit 2010, udhëheqësit 
e G20 i bënë thirrje oecd-së, Bordit të stabilitetit financiar dhe 
organizatave të tjera ndërkombëtare përkatëse, të shqyrtonin mundësitë 
për rritjen e mbrojtjes financiare të konsumatorëve nëpërmjet zgjedhjeve 
të informuara që përfshinin edukimin. në nivelin e Be-së, çështja e 
edukimit financiar u ngrit në konkluzionet e këshillit ecofin më 8 
maj 2007, ku këshilli ftoi shtetet anëtare “të shtonin përpjekjet për 
të rritur ndërgjegjësimin e familjeve mbi nevojat e këtyre të fundit për 
informacion dhe edukimin e duhur, në kombinim me përgjegjësitë e 
industrisë financiare dhe nismat e caktuara, me qëllim rritjen e përgatitjes 
së familjeve, teksa ruhet mbrojtja e mjaftueshme e investitorëve”.

Zhvillimi i edukimit financiar nuk është një detyrë e lehtë. ai është 
një proces i ndërlikuar, i cili ka nevojë për burime njerëzore dhe 
financiare. në praktikat më të mira të zhvilluara në nivel ndërkombëtar, 
“prodhimi” i edukimit financiar kalon nëpër katër hapa strategjik:

1. përcaktimi i një strategjie kombëtare: kjo është e nevojshme për 
të përcaktuar në mënyrë efikase objektivat e një programi dhe 
për të përfshirë sa më shumë aktorë.

2. Vlerësimi i nivelit të njohurive financiare: përcaktimi i 
objektivave të një programi të efektshëm mbi edukimin 
financiar kërkon identifikimin e zonave ku aftësia financiare e 
popullsisë është e ulët dhe identifikimin e masave për mbrojtjen 
e konsumatorëve dhe/apo të hapësirave ku duhet të shtrihen 
programet e edukimit.

3. Zbatimi i programeve: programet duhet t’i pajisin njerëzit me mjete 
të sakta për të bërë zgjedhjet e nevojshme, si dhe duhet të zhvillohen 
në ambientin dhe kohën më të përshtatshme për përfituesit.

4. Matja e kostove dhe e përfitimeve: monitorimi dhe vlerësimi 
i suksesit të iniciativave individuale dhe i strategjisë në tërësi 
(duke riorganizuar vrojtimin bazë), me kalimin e kohës, do të 
na ndihmojë të përcaktojmë nëse kemi arritur ndryshime të 
konsiderueshme në sjellje.
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iii. konTeksTi shQipTar

edukimi financiar mund të luajë një rol themelor në zhvillimin e 
sistemit financiar shqiptar. sipas Vlerësimit të stabilitetit të sistemit 
financiar3, të kryer nga fmn në vitin 2005, sistemi financiar shqiptar 
është ende në etapat e para të zhvillimit; transaksionet me para të 
gatshme dominojnë shkëmbimet; Banka e shqipërisë duhet të nxitë 
kërkesën me pakicë për letrat me vlerë të qeverisë; vijueshmëria e 
politikës është e nevojshme për të rritur besimin e publikut në sektorin 
financiar. rritja e besimit nuk është detyrë e lehtë, por kërkon prej 
konsumatorëve të industrisë financiare të kuptojnë informacionin e 
ofruar dhe të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e qenësishme në çdo 
investim financiar. madje, iniciativat mbi edukimit financiar janë një 
mënyrë e rëndësishme për të trajtuar problemin e përjashtimit nga 
shërbimet financiare: ata që kanë marrë ndonjë formë edukimi për 
çështjet financiare kanë shumë më tepër gjasa të angazhohen në 
industrinë e përgjithshme financiare dhe nuk ka pse të mbështeten tek 
ofertuesit ekstremë me rrezik më të lartë dhe kosto më e lartë apo tek 
afaristët e egër të kredive. edukimi financiar mund t’i nxitë qytetarët, 
madje edhe ata me të ardhura të ulëta, të planifikojnë dhe të kursejnë 
pjesë të të ardhurave të tyre; ai mund të ndihmojë në zhvillimin e 
aftësive për të formuar financierët e së nesërmes.

si pasojë, Banka e shqipërisë i ka konsideruar aktivitetet mbi 
edukimin financiar si primare që në vitin 2006. në kuadër të 
Binjakëzimit, ekspertë të Bankës së italisë, së bashku me ata të Bankës 
së shqipërisë, kanë bërë një vlerësim të iniciativave të edukimit financiar, 
me qëllim identifikimin e nevojave në zhvillimin e programeve të 
edukimit financiar, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare 
(oecd dhe Be). elementet kyçe të iniciativave të edukimit financiar 
të ndërmarra nga Banka e shqipërisë, janë: 

• Grupi i synuar: aktivitetet edukative të Bsh i drejtohen 
kryesisht mësuesve dhe nxënësve të shkollave fillore dhe të 
mesme, pedagogëve dhe studentëve të universiteteve shqiptare 
e ndërkombëtare, gazetarëve të medias së shkruar dhe asaj 
elektronike, si dhe punonjësve socialë. 

• objektivat: objektivi kryesor i Bsh-së përfshin: rritjen e 

3 http://imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/cr05274.pdf
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ndërgjegjësimit mbi rolin e Bsh si bankë qendrore dhe rritjen 
e njohurive financiare dhe ekonomike të grupeve të synuara. 
si bazë për përcaktimin e objektivave shërbyen aktivitetet 
konkrete edukative, pyetësorë të thjeshtë, formularë vlerësimi të 
shpërndarë pas aktiviteteve dhe sfondi historik shqiptar.

• mjetet: Bsh publikon një sasi të caktuar materialesh, si raporte, 
buletine dhe deklarata për shtyp, si dhe publikime edukative. Bsh, 
gjithashtu, është përgjegjëse për drejtimin e faqes së saj të internetit, 
e cila konsiderohet si një mjet shumë i rëndësishëm i komunikimit 
interaktiv. madje, kohët e fundit, Bsh ka ndërmarrë disa iniciativa 
për grupet e saj të interesit, duke përcaktuar dhe vënë në jetë 
leksione të hapura, programe trajnimi për gazetarë si dhe programe 
të edukimit financiar dhe ekonomik për mësues dhe nxënës. 

• Buxheti: rreth 600 mijë euro për periudhën 2006-2011.
• partnerët: ministria e arsimit dhe e shkencës në shqipëri, në 

bazë të një memorandumi mirëkuptimi. 

pikat kryesore të forta të programeve shqiptare të edukimit financiar 
janë:

• meqenëse zhvillohen nga banka qendrore, materialet e edukimit 
financiar të Bsh-së konsiderohen nga qytetarët si një burim i 
paanshëm informacioni dhe këshillimi. 

• programet e edukimit financiar të Bsh-së fillojnë në shkollë dhe 
kjo përputhet me praktikat më të mira në nivel ndërkombëtar, 
të cilat theksojnë se njerëzit duhet të edukohen për çështjet e 
edukimit financiar sa më herët në jetën e tyre. 

• Bsh përdor një larmi mjetesh, me qëllim shtrirjen te një audiencë 
sa më të gjerë të mundshme. Veçanërisht, Bsh ka pasuruar një 
pjesë të faqes së saj të internetit me udhëzime, broshura, fletëpalosje 
– me qëllim që të arrijë një mbulim dhe ekspozim sa më të gjerë. 

mangësitë kryesore deri në muajin dhjetor 2010 janë:

• programet e edukimit financiar nuk janë pjesë e një strategjie 
kombëtare mbi edukimin financiar. ndërkohë që Bsh e trajton 
çështjen e edukimit financiar si një element të rëndësishëm në 
kontekstin më të gjerë të përgjegjësive të saj, autoritetet e tjera (si 
asf apo autoriteti i konkurrencës) si dhe aktorë të tjerë privatë, 
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edhe nëse do të ishin të interesuar në nxitjen dhe zhvillimin 
e iniciativave mbi edukimin financiar, nuk janë përfshirë në 
programet e edukimit financiar të iniciuara nga Bsh.

• në nivel kombëtar, deri në dhjetor 2011, ende nuk ishte kryer 
ndonjë vrojtim për të matur nivelin e kulturës financiare të 
popullsisë. për rrjedhojë, nuk ka pasur të dhëna të qarta për zonat 
ku njohuritë financiare të popullsisë janë të ulëta apo identifikim 
të hapësirave ku mund të veprojnë masat e edukimit financiar. 

• Banka e shqipërisë ende nuk ka kryer ndonjë proces vlerësimi 
për të matur nëse programet e edukimit financiar përmbushin 
objektivat e tyre, deri në çfarë mase e bëjnë këtë si dhe çfarë 
ndikimi kanë sjellë. këto vrojtime do të ishin të një rëndësie 
të madhe, me qëllim vlerësimin e efektivitetit të programeve, 
identifikimin e fushave të mundshme për përmirësim dhe 
kontrollin, nëse iniciativat i përdorin burimet në mënyrë të 
efektshme. 

iV. akTiViTeTeT e propoZuara nGa 
BinjakëZimi

për shkak të këtyre mangësive, Banka e italisë në bashkëpunim me 
Bankën e shqipërisë, përcaktoi drejtimin që duhet ndjekur, me qëllim 
rritjen e kulturës financiare. ky drejtim përfshin veprimet e mëposhtme, 
të cilat janë ende në proces:

• ndihmesa për rritjen e ndërgjegjësimit dhe të gjendjes së edukimit 
financiar individual në shqipëri. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti 
është të rritet gjendja dhe profili i edukimit financiar individual në 
shqipëri. nismat e planifikuara në kuadër të këtij aktiviteti synojnë 
të bashkojnë politikëbërësit, akademikët, edukuesit dhe sektorin 
bankar, për të diskutuar mbi rolin e rëndësishëm që edukimi 
financiar mund të luajë në sigurimin e mirëqenies së qytetarëve 
shqiptarë, duke përmirësuar masat e tyre për pension dhe duke 
lehtësuar zhvillimin dhe stabilitetin e tregut financiar. iniciativa të 
tilla si konferenca e Bsh “Të ndërtojmë të ardhmen nëpërmjet 
kulturës financiare” mund të jenë një mundësi që aktorët 
shqiptarë të konsiderojnë mënyra për zhvillimin e mekanizmave 
bashkëpunues dhe të programeve të orientuara kërkimore.
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• kryerja e një vrojtimi për të matur nivelin e kulturës financiare të 
qytetarëve shqiptarë. Qëllimi përfundimtar i këtij aktiviteti është të 
ndihmohet Bsh në a) zhvillimin e kuadrit metodologjik (qëllimi, 
kampioni, pyetësorët etj..) për një vrojtim të kulturës financiare 
individuale; b) analizat e gjetjeve; c) nxjerrjen e përfundimeve 
dhe identifikimin e veprimeve.

• Zhvillimi i një metodologjie për matjen e efektivitetit të 
programeve të edukimit financiar në shkollë. Vlerësimi i një 
programi mbi edukimin financiar duhet të synojë vlerësimin 
nëse dhe si, po shton vlerë programi i edukimit financiar, nëse 
ai po përmbush objektivat e tij dhe çfarë ndikimi ka. Qëllimi 
përfundimtar i këtij aktiviteti është të shqyrtohet nëse edukimi 
financiar po sjell ndonjë ndryshim, që ndryshe nuk do të kishte 
ndodhur. Vlerësimi mund të bëhet gjatë programit, me qëllim 
që rezultatet të kontribuojnë në zhvillimin e vazhdueshëm të 
programit, edhe më pas, me qëllim nxjerrjen e mësimeve të 
rëndësishme nga një program që mund të zbatohet gjetkë.

deri tani, të gjitha aktivitetet e planifikuara janë kryer sipas planit të 
Veprimit dhe si Bsh, ashtu edhe Bei kanë shfaqur një dëshirë të madhe 
për bashkëpunim, me qëllim ruajtjen e ritmit dhe arritjen e objektivave. 

V. VrojTimi shQipTar mBi niVelin e 
kulTurës financiare

Që në fillim të projektit, Bsh e konsideroi vrojtimin mbi kulturën 
financiare si një prioritet ndër rezultatet e modulit të edukimit financiar 
nga projekti i Binjakëzimit. në fakt, Bsh ishte e vendosur ta kryente 
këtë vrojtim gjatë muajve të parë të projektit, pasi ajo ishte e vetëdijshme 
se ky ushtrim do të mundësonte identifikimin e nevojave potenciale 
dhe të boshllëqeve në aspekte të veçanta të kulturës financiare si dhe 
do të siguronte informacion për grupet e njerëzve që kanë më shumë 
nevojë për mbështetje. rezultatet e vrojtimit të parë mbi kulturën 
financiare mund të merreshin për bazë dhe të ndihmonin në vendosjen 
e standardeve për iniciativat, në drejtim të edukimit financiar. ecuria 
vijuese e vrojtimit do të përdorej për të identifikuar ndryshimet që 
ndodhin gjatë periudhës së ndërmjetme.
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për rrjedhojë, Bei dhe Bsh pranuan zhvillimin e një metodologjie 
për një vrojtim kombëtar për matjen e nivelit të njohurive financiare 
të popullatës së rritur në shqipëri. kjo metodologji duhet të ishte në 
përputhje me udhëzimet e dhëna nga nëngrupi i infe oecd për 
matjen e kulturës financiare (shihni tabelën).

kuadri i oecd-së

në vitin 2008, oecd krijoi rrjetin ndërkombëtar mbi 
edukimin financiar (infe), me qëllim promovimin dhe lehtësimin 
e bashkëpunimit ndërkombëtar ndërmjet politikëbërësve dhe 
aktorëve të tjerë për çështje të edukimit financiar në mbarë botën; 
deri tani, më shumë se 160 institucione nga 81 vende i janë bashkuar 
oecd infe.

në të njëjtin vit, infe krijoi “nëngrupin e ekspertëve për 
matjen dhe përfshirjen e kulturës financiare”, me qëllim zhvillimin 
e një metodologjie për matjen dhe nxjerrjen e treguesve të 
krahasueshëm mbi nivelet e kulturës financiare të konsumatorëve 
në vende të ndryshme me të ardhura mesatare dhe të larta. 

në vitin 2009, nëngrupi rishikoi dhe analizoi me hollësi 
vrojtimin ekzistues mbi kulturën financiare, të ndërmarrë në mbarë 
botën. ky rishikim mundësoi përpunimin e udhëzuesve të detajuar 
mbi kryerjen e vrojtimeve për kulturën financiare dhe zhvillimin e 
një sërë pyetjesh bazë mbi praktikën më të mirë, për t’u përfshirë 
në vrojtimet kombëtare. në thelb, nëngrupi infe zhvilloi një 
instrument ndërkombëtar novator për të mundësuar krijimin e 
një baze llogaritëse të kulturës financiare që mund të krahasohej 
për vende dhe kohë të ndryshme. ky instrument gjithëpërfshirës 
është bazuar në: një pyetësor të shkurtër (me pyetjet themelore) 
që mbulojnë aspekte të ndryshme të kulturës financiare; pyetje të 
zbatueshme në vende të ndryshme dhe rrethana personale; pyetje 
të tjera për të trajtuar çështje specifike për vendin; udhëzime mbi 
metodologjitë dhe zbatimin e tyre.

pyetësori kryesor i zhvilluar nga nëngrupi infe përqendrohet 
në të gjitha aspektet që lidhen me konceptin e përgjithshëm të 
kulturës financiare, që është “një kombinim i ndërgjegjësimit, 
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V.i. VrojTimi shQipTar: disa aspekTe 
meTodoloGjike

Vrojtimi shqiptar u krye nga Banka e shqipërisë, me ndihmën e 
Bankës së italisë dhe të institutit të statistikave (insTaT). pyetësori 
përbëhej nga 30 pyetje kryesore të përcaktuara nga infe - nëngrupi 
për matjen, Bei, Bsh dhe insTaT punuan së bashku për përkthimin 
dhe përshtatjen me kontekstin shqiptar. insTaT ishte përgjegjës për 
përzgjedhjen e kampionit4 dhe kryerjen e intervistave; vrojtimi kishte 
objektiv familjet: në të morrën pjesë 1 000 individë mbi 18 vjeç, sipas 
një shpërndarjeje përfaqësuese në raport me numrin e banorëve në 

4 për përzgjedhjen rastësore të individëve, u përdor metoda e përzgjedhjes rastësore 
me tre hapa. hapi i parë ishte përzgjedhja e njësive Bazë të përzgjedhjes (psus): 
baza e përzgjedhjes së psu-ve ishte kuadri i psu, nga repoBa 2001. hapi i dytë 
ishte përzgjedhja e familjeve brenda kuadrit të psu-ve: u përzgjodhën pesë familje 
për psu për intervistë; për secilën psu, u përzgjodhën tre familje rezervë (para-
përzgjedhja); metoda e përzgjedhjes ishte metoda e Thjeshtë e përzgjedhjes rastësore 
me Zëvendësim. hapi i tretë ishte përzgjedhja e të anketuarve: vrojtimi për opinionin 
e popullsisë mbi sistemin financiar kishte në objektiv individë të moshës mbi 18 vjeç; 
për të zgjedhur rastësisht të anketuarit, intervistuesi zgjodhi individë me datëlindje sa 
më pranë datës së intervistës, me kusht që individi të ishte të paktën 18 vjeç. 

njohurive, aftësive, qëndrimit dhe sjelljes së nevojshme për të marrë 
vendime të shëndosha financiare dhe për të arritur një mirëqenie 
financiare individuale.” pyetjet mbulojnë edhe një sërë kontekstesh, 
përfshirë vlerësimin e shërbimeve financiare, përmbushjen e 
kërkesave aktuale financiare dhe planifikimin për të ardhmen 

në vitin 2010, vendet anëtare të infe u ftuan të pilotonin 
(testonin) këtë pyetësor sipas metodologjisë së zhvilluar nga 
nëngrupi i infe. Grumbullimi i të dhënave për procesin pilot 
filloi në gjysmën e dytë të vitit 2010 dhe përfundoi në fillim të vitit 
2011. 12 vende (armenia, republika Çeke, estonia, Gjermania, 
hungaria, irlanda, malajzia, norvegjia, peruja, polonia, afrika e 
jugut dhe mbretëria e Bashkuar), dolën që në fillim vullnetarë për 
të testuar pyetësorin. në korrik të vitit 2011, Banka e shqipërisë 
kërkoi të anëtarësohej në infe dhe, me drejtimin e Bankës së 
italisë, u bashkua në ushtrimin pilot të oecd-së.
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prefekturë/zonë urbane_rurale (shihni tabelën); u përdor një metodë 
e drejtpërdrejtë peshimi, duke iu referuar të dhënave demografike të 
popullsisë me moshë mbi 18 vjeç, duke siguruar përfaqësim kompetent 
në nivel kombëtar/urban_rural.

tabelë 1 Shpërndarja e kampionit.

Nr. i 
Prefekturës Prefektura Nr. i 

Rajonit Rajoni Urbane Rurale Totali

1 Berat 1 Berat 20 25 45
2 dibër 5 dibër 5 20 25
3 durrës 6 durrës 60 35 95
4 elbasan 7 elbasan 40 50 90
5 fier 8 fier 30 50 80
5 fier 21 lushnjë 15 30 45
6 Gjirokastër 10 Gjirokastër 20 5 25
7 korçë 14 korçë 25 35 60
7 korçë 28 pogradec 10 15 25
8 kukës 17 kukës 5 15 20
9 lezhë 19 lezhë 5 25 30
10 shkodër 32 shkodër 35 35 70
11 Tiranë 12 kavajë 15 15 30
11 Tiranë 34 Tiranë 150 130 280
12 Vlora 30 sarandë 10 10 20
12 Vlorë 36 Vlorë 45 15 60

Totali 490 510 1000

Grumbullimi i të dhënave të vrojtimit filloi në muajin maj të vitit 2011; 
në gusht, Bsh dhe Bei përgatitën të dhënat në përputhje me kërkesat e 
oecd-së. në shtator, Bsh i dërgoi të dhënat shqiptare në oecd për 
përfshirjen e tyre në ushtrimin e matjes së parë ndërkombëtare. 

V.2. VrojTimi shQipTar: pYeTjeT 

pyetjet e vrojtimit shqiptar kishin për qëllim vlerësimin e njohurive, 
të qëndrimeve dhe sjelljeve, si dhe të treguesve socio-demografikë, të 
tillë si mosha, gjinia dhe arsimi.

në lidhje me nivelin e njohurive, nëpërmjet vrojtimit, u bënë një 
sërë pyetjesh për koncepte të tilla si aftësia për të pjesëtuar, të kuptuarit 
e lidhjeve ndërmjet rrezikut dhe kthimit, stabiliteti i çmimeve dhe të 
mirat e diversifikimit, interesi i thjeshtë dhe ai i përbërë. aftësia për 
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të kryer veprime me shifra në situata financiare dhe njohuritë mbi 
konceptet kryesore financiare, janë parë si kërkesa kryesore që një 
individ të konsiderohet i kulturuar financiarisht.

tabelë 2. Pyetje mbi njohuritë, të përfshira në vrojtimin shqiptar.

pyetjet Opsionet e përgjigjeve

Pjesëtimi

imagjinoni që 5 vëllezërve iu dhanë 
një dhuratë prej 100 (lekësh). nëse 
vëllezërit duhet t’i ndajnë paratë në 
mënyrë të barabartë, sa i takon secilit 
prej tyre? 

e hapur, numerike

Vlera kohore e parasë

Tani imagjinoni sikur vëllezërit duhet 
të presin një vit që secili të marrë 
pjesën e vet nga dhurata (100). pas 
një viti ata do të jenë në gjendje të 
blejnë: 

Zgjidhje me alternativa:

a. më shumë sesa mund 
të blejnë sot me pjesën 
e parave të tyre; 
b. Të njëjtën sasi; 
c. ose më pak se ç’do të 
blinin sot.

Llogaritja e interesit 
plus kryegjësë

supozoni se 100 lekët i vendosët në 
llogari kursimi me një normë interesi 
të garantuar prej 2% në vit. nuk 
bëni derdhje apo tërheqje të tjera në 
këtë llogari. sa do të jetë gjendja e 
llogarisë në fund të vitit të parë, sapo 
të jetë bërë pagesa e interesit? 

e hapur, numerike 

Interesi i përbërë
sa do të ishte gjendja e kësaj llogarie 
pas 5 vjetësh? a do të ishte: 

Zgjidhje me alternativa:

a) më shumë se 110 
b) saktësisht 110 
c) më pak se 110 
d) apo nuk mund 
të thuhet nisur nga 
informacioni i dhënë. 

Rreziku dhe kthimi
një investim me kthim të lartë ka 
gjasa të ketë rrezik të lartë. 

Zgjidhje me alternativa:

e vërtetë 
e gabuar 
nuk e di

Përcaktimi i 
inflacionit

Inflacion i lartë nënkupton se kostoja 
e jetesës po rritet me shpejtësi. 

Zgjidhje me alternativa:

e vërtetë 
e gabuar 
nuk e di

Diversifikimi

shpesh rreziku i investimit në 
tregun e letrave me vlerë mund 
të pakësohet duke blerë një gamë 
të gjerë aksionesh dhe letrash me 
vlerë. (po) 

Zgjidhje me alternativa:

e vërtetë 
e gabuar 
nuk e di
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pyetësori përfshinte pyetje mbi sjelljen dhe formulime mbi 
qëndrimet. për të dyja u përdor një shkallë me 5 pikë dhe të anketuarit 
u pyetën të vlerësonin veten në intervalin nga 1 deri në 5, që do të 
thotë nga "Gjithmonë e bëj këtë" dhe "kurrë nuk e bëj këtë", ose 
në intervalin "jam plotësisht dakord" ose "jam plotësisht kundër" 
(formulimeve). Qëllimi ishte të identifikoheshin dallimet ndërmjet 
përgjigjeve efektive dhe ato të një personi "teorikisht" të formuar 
financiarisht. por, cilat janë sjelljet e pritshme të një individi të formuar 
financiarisht? pikëpamja e ekspertëve të infe është që një individ i 
formuar financiarisht ka gjithmonë një ide për shumën e parave që 
ai/ajo mund të përballojë të shpenzojë për një blerje; ajo/ai ka aftësi 
organizative për të përmbushur angazhimet dhe për të parandaluar 
probleme, si shërbime të reduktuara apo gjoba për mospagime; ai/
ajo është vigjilent për çështjet financiare, për të kapur gabimet apo 
veprimtarinë mashtruese; ai/ajo cakton qëllime afatgjata financiare 
dhe merr në konsideratë nevojat më afatgjata financiare lidhur me 
përllogaritjen e parave për shpenzime të caktuara, si tarifa studimi apo 
shpenzime martese; ai/ajo përpiqet të marrë një vendim të informuar, 
duke konsideruar disa opsione për një blerje të caktuar ose duke 
përdorur këshilla të pavarura dhe udhëhiqet nga një strategji për një 
rrjedhje normale të të ardhurave, si dhe tenton të shmangë përdorimin e 
kredisë për nevoja të domosdoshme, si ushqimi dhe shërbimet utilitare. 
sa për qëndrimet, nëse njerëzit kanë një qëndrim mjaft negativ në 
drejtim të kursimeve për të ardhmen, është argumentuar se ata do të 
jenë më pak të prirur për të ndërmarrë një sjellje të tillë. po kështu, 
nëse ata preferojnë t’i japin përparësi nevojave afatshkurtra, atëherë 
vështirë se mund të sigurojnë veten me kursime për nevoja të ngutshme.

tabelë 3. modele pyetjesh/deklaratash. 

Pyetjet mbi sjelljen
√ Para se të blej diçka, gjykoj me kujdes nëse mund ta përballoj atë blerje. 
√ I paguaj faturat e mia në kohë. 
√ Kontrolloj me kujdes çështjet e mia financiare 
√ Caktoj objektiva financiarë afatgjatë dhe përpiqem t’i arrij ata. 
√ I përgjegjshëm dhe mban buxhet familjar. 
√ Kursim aktiv ose blerje investimesh gjatë 12 muajve të fundit. 
√ Avitje për të zgjedhur produktet. 
√ Huamarrje për të përballuar nevojat e jetës 

Deklarata mbi qëndrimet
√ Preferoj t’i shpenzoj paratë se sa t’i ruaj ato për të ardhmen. 
√ Jam i/e prirur të jetoj momentin, pa u shqetësuar shumë për të nesërmen. 
√ Paratë janë bërë për t’u shpenzuar. 
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V.3. VrojTimi shQipTar: disa GjeTje paraprake 

në lidhje me nivelin e njohurive, analiza mbi nivelin e pyetjeve tregon 
se në shqipëri niveli i kulturës financiare nuk është shumë i ndryshëm 
nga ai i vendeve të tjera. për disa pyetje, për shembull, ato që lidhen 
me aftësinë për të pjesëtuar, për të kuptuar lidhjet ndërmjet rrezikut 
dhe kthimit, stabilitetin e çmimeve dhe përfitimet nga diversifikimi, 
dallimet ndërmjet shqipërisë dhe vendeve të tjera nuk janë statistikisht 
të rëndësishme. megjithatë, për pyetje të tjera, domethënë, ato që lidhen 
me llogaritjen e një norme interesi, dallimet janë më të mëdha. për 
shembull, ndërkohë që në vendet e tjera, numri i njerëzve të aftë për 
të kuptuar nocionin e interesit të ndërlikuar është mesatarisht 45%, në 
shqipëri ai është rreth 10%.

këto rezultate janë më të pritshme për shkak të arsyeve historike. si 
në vendet e tjera edhe shtetasit shqiptarë mund të përdorin aritmetikën 
mendore për pjesëtime të thjeshta, por e kanë më të vështirë të japin 
një përgjigje të saktë për pyetje që lidhen me kursimet, thjesht sepse 
produktet financiare dhe kursimet u lejuan në shqipëri vetëm kohët 
e fundit, pasi vendi filloi tranzicionin nga planifikimi qendror në 
ekonomi tregu, në vitin 1991. mosnjohja e shqiptarëve me tregun 
financiar ishte ndër shkaqet kryesore të shpërndarjes së detyrimeve të 
skemave piramidale, ku kishin investuar rreth dy të tretat e popullsisë 
para krizës së vitit 1997; megjithatë, pas rënies së skemave piramidale 
financiare, shqiptarët mësuan për konceptet themelore financiare, si 

Grafik 1. Pyetje mbi njohuritë: Përqinja e përgjigjeve të sakta
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lidhja ndërmjet rrezikut dhe kthimit, dhe përfitimet nga diversifikimi. 
Grafiku 2 tregon shpërndarjen e një prej pyetjeve mbi njohuritë sipas 
gjinisë, moshave dhe të ardhurave. është e qartë se grupi më i dobët i 
popullsisë - femrat, të moshuarit dhe njerëz të karakterizuar nga nivele 
më të ulëta të të ardhurave - janë më të ekspozuar ndaj rreziqeve që 
lidhen me kulturën e ulët financiare.

raportimi i rezultateve mbi pyetje të veçanta është i nevojshëm 
në rastin e njohurive financiare, sepse çdo pyetje pasqyron një aspekt 
të rëndësishëm të kulturës financiare. megjithatë, vlerë shtesë mund 
të fitohet duke gjykuar mbi shkallën e saktësisë së përgjigjeve të disa 
pyetjeve, duke përftuar kështu një rezultat mbi njohuritë. mënyra më 
e thjeshtë për të përftuar rezultatin mbi njohuritë është të numërohet 
numri i përgjigjeve të sakta të dhëna nga çdo pjesëmarrës. Grafiku 3 
tregon shpërndarjen e rezultatit mbi njohuritë, që do të thotë rezultat 
i llogaritur si numri i përgjigjeve të sakta të ofruara nga çdo individ, 
ku mund të shihet se në shqipëri, relativisht pak njerëz (5%) arritën t’i 
fitojnë të gjitha pikët; rezultati i arritur më shpesh ishte 6.

në lidhje me pyetjet mbi sjelljen, mund të shohim se shqiptarët 
zakonisht (70%) marrin në konsideratë nëse mund të përballojnë një 
blerje potenciale dhe i paguajnë faturat në kohë (48%), por ata nuk 
përcaktojnë qëllime financiare afatgjata (vetëm 12%). pyetjet rreth 
sjelljes sugjerojnë se shqiptarët kanë më shumë gjasa të administrojnë 
paratë e tyre në bazë ditore sesa të planifikojnë sigurime afatgjata.
megjithatë, kjo gjetje nuk duket se konfirmohet nga formulimet 

Grafik 2. Llogaritja e interesit plus kryegjësë: 
Përqinja e përgjigjeve të sakta
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në lidhje me qëndrimet, sipas të cilave pak njerëz u shprehën se 
kishin preferenca të forta për kënaqësi afatshkurtër: vetëm 7% e të 
intervistuarve pranuan plotësisht se shpenzimi për ta ishte kënaqësi 
dhe rreth 15% e të anketuarve u shprehën se “paratë janë bërë për t’u 
shpenzuar”. kërkohet një analizë më e hollësishme për të shpjeguar 
këtë kontradiktë të dukshme ndërmjet qëndrimit dhe sjelljes. 

Grafiku i fundi tregon nivelet e njohurive mbi produktet financiare 
në shqipëri. mund të shohim se rreth 1 ndër 3 shqiptarë, njeh të paktën 
5 produkte të ndryshme financiare. sa për pyetjet e tjera mbi njohuritë, 
grupi më i dobët i njerëzve është më pak i informuar për mundësitë 
e disponueshme. 

Grafik 3. Shpërndarrja e pikëve mbi njohuritë.
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Grafik 4. Shkalla e qëndrimeve dhe e sjelljes.
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përfundime

edukimi financiar është bërë një çështje e rëndësishme në mbarë 
botën për shumë arsye: zhvillimi i tregjeve financiare dhe ndryshimet 
demografike, ekonomike dhe politike. ai mund të luajë një rol 
vendimtar për zhvillimin e sistemit financiar shqiptar.

rritja e kulturës financiare në shqipëri është një ndër qëllimet e projektit 
të Binjakëzimit të financuar nga Be ndërmjet Bankës së shqipërisë dhe 
Bankës së italisë. në kuadër të këtij Binjakëzimi, janë vlerësuar iniciativat e 
Bankës së shqipërisë për edukimin financiar dhe po zhvillohet një vrojtim 
kombëtar mbi nivelin e njohurive financiare në shqipëri.

ky material sjell në vëmendje iniciativat e propozuara në kuadër të 
Binjakëzimit dhe paraqet disa gjetje paraprake të vrojtimit, të cilat mund 
të krijojnë një bazë vlerësimi për aftësinë financiare në shqipëri si dhe 
mund të japin një kontribut të rëndësishëm në përcaktimin e prioriteteve 
të një strategjie kombëtare mbi aftësinë financiare në shqipëri.

Grafik 5. Njohuri mbi produktet financiare
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 në repuBlikën Çeke1

dusan hradil*

1  Zbardhje e prezantimit të mbajtur në konferencën e 9-ë ndërkombëtare të Bankës së 
shqipërisë: “Të ndërtojmë të ardhmen përmes kulturës financiare”, Tiranë, 15 shtator 
2011.

Faleminderit Guvernator Fullani!
Zonja dhe zotërinj, 

së pari më lejoni të falënderoj organizatorët për ftesën në këtë ngjarje 
të mrekullueshme. kënaqem kur shoh kaq shumë njerëz të interesuar 
për edukimin financiar. në përgjithësi, në shumë konferenca, seancat e 
pasdites nuk kanë shumë pjesëmarrës, pothuajse gjysma e tyre largohet 
pas dreke. në rastin tonë nuk ka ndodhur kështu e kjo gjë më gëzon. 

siç tha edhe kolegu im nga Banka kombëtare e Çekisë në seancën 
e mëngjesit, unë do të prezantoj disa rezultate nga matja e kulturës 
financiare në republikën Çeke. do të flas shkurtimisht për Vrojtimin 
e parë Çek (viti 2007) - a ekziston kërkesa për edukim financiar (ef)?. 
më pas do të kaloj te Vrojtimi mbi kulturën financiare (viti 2010) - 
parametrat e projektit dhe metodat e vrojtimit, si dhe gjetjet kryesore.

VrojTimi i parë Çek 

në vitin 2007 kryem një sondazh mbi opinionin publik. pse? sepse 
menduam: “dakord, nisim disa aktivitete mbi edukimin financiar; 
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hartojmë një strategji mbi edukimin financiar, por si mund t’i bindim 
politikanët?”. ishte viti 2007, periudha para krizës, ndaj çështja e 
edukimit financiare nuk ishte aq e njohur në republikën Çeke dhe as 
ndërmjet politikanëve apo njerëzve që përgjigjen për buxhetin.

 
pra, filluam me sondazhin mbi opinionin publik, për të treguar se 

ekzistonte një kërkesë reale. përgatitëm një raport përfundimtar prej 
qindra faqesh. por t’i biem shkurt. provat ekzistonin. rezultatet ishin 
si më poshtë:

• 32% e vlerësuan nivelin e tyre të kulturës financiare nën atë 
mesatar;

• 20% u shprehën se niveli i njohurive të tyre i pengonte të 
përdornin siç duhej produktet financiare; 

• 80% nuk kishin marrë arsimin bazë financiar në shkollë;
• 67% e vlerësonin përfshirjen e terminologjisë bazë financiare në 

programin mësimor;
• informimi mbi buxhetin, investimet dhe kredinë u mbështet 

gjerësisht, dy të pestat e të anketuarve do të vlerësonin kurse të 
specializuara;

• vetëm 25% e publikut bëjnë rregullisht buxhetimin;
• vetëm 19% i krahasojnë kreditë konsumatore duke përdorur 

normën vjetore të kostove në përqindje (aprc), 34% 
konsiderojnë vetëm normën e interesit.

pra, shumica e njerëzve u shprehën: “nuk kemi mësuar sa duhet 
në shkollë dhe mendojmë se kultura financiare duhet të jetë pjesë 
e programeve të shkollave të mesme”. më shumë se gjysma e të 
anketuarve u shprehën: “le të bëhet kultura financiare komponent i 
programit mësimor të shkollave fillore. edhe fëmijët e moshës 10 vjeç 
duhet të kulturohen financiarisht.”.

kuptuam se niveli i kulturës financiare ishte i pamjaftueshëm, 
për shkak se shumica e përgjigjeve mbi pyetjet për njohuritë ishin 
të gabuara dhe konstatuam se kishte nevojë dhe kërkesë për edukim 
financiar. ja pse i vazhduam aktivitetet. në vitin 2010, kishim strategjinë 
kombëtare, një programim shumë të mirë të aktiviteteve, nga e cila 
rezultoi se duhej bërë një matje, një vrojtim bazë. pse? sepse na duhej 
një bazë. na duhej të dinim nga vijmë, të matnim arritjet përgjatë kohës 
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dhe të kuptonim se çfarë aktivitetesh të tjera do të sillnin rezultate 
pozitive në të ardhmen.

 
maTja e kulTurës financiare – projekTi 

i ViTiT 2010

le të flasim për projektin në përgjithësi. ishte një projekt i 
përbashkët i ministrisë së financave (koordinatori kombëtar i ef) 
dhe i Bankës kombëtare Çeke (mbikëqyrësi i tregut financiar). ishte 
pjesë e strategjisë kombëtare për planin e Veprimit mbi edukimin 
financiar. siç është përmendur tashmë, thelbi përbëhej nga pyetësori 
kryesor i oecd-së dhe metodologjia e ofruar nga oecd. por që në 
fillim thamë: “le të bëjmë diçka më të madhe. le të matim nivelin e 
përgjithshëm të kulturës financiare dhe të ndjekim standardin çek mbi 
kulturën financiare për të rritur.”. standardi përbëhet nga katër pjesë 
që përkufizojnë termin “i kulturuar financiarisht, i aftë në drejtim të 
financave personale.”. 

e filluam punën duke ngritur një grup pune të posaçëm, pasi 
e dinim se ekspertët në ministri dhe në Bankën kombëtare Çeke 
nuk mjaftonin për të bërë këtë matje kaq gjithëpërfshirëse. pra, 
ngritëm një grup pune me njerëz nga kompani apo nga ojQ-
të që zbatojnë projekte mbi kulturën financiare të të rriturve. 
 
Vrojtimi ynë përbëhej nga një projekt me 6 faza, përgatitja dhe nxjerrja 
e rezultateve të të cilit do të zgjaste 12 muaj. Biseduam me kolegët tanë 
nga Zyra e statistikave Çeke dhe më pas krijuam një pyetësor kombëtar 
(janar-prill 2010); në të integruam pyetjet kryesore të oecd-së 
(maj – qershor 2010). më pas filluam planin pilot (maj-qershor 2010). 
Grumbulluam të dhënat (shtator 2010). në vijim, bëmë vlerësimin e 
të dhënave (tetor 2010). e në fund, prezantuam gjetjet (dhjetor 2010).

plani pilot: pse e kryem planin pilot. kishim pyetjet kryesore të 
oecd-së, por duhej të qartësonim disa pyetje, për shembull, nëse 
pyesim: “sa para keni?”, a po flasim për ju si individ apo si kryefamiljar? 
nëse pyesim të anketuarit: “Çfarë jeni duke përdorur, kartë krediti 
apo debit?” kjo është një pyetje e duhur por shumë nga të anketuarit 
thjesht nuk e dinë se çfarë është një kartë debit apo krediti. ndoshta, 
duhet të fillojmë me pyetjen: “a e dini dallimin midis një karte krediti 
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dhe një karte debiti? nëse po, ju lutemi, përpiquni ta shpjegoni.”. pas 
kësaj, mund t’i pyesim ata se çfarë kanë në xhep, sepse vetëm atëherë 
do ta dimë që nëse individi është përgjigjur saktë, atëherë ai do të thotë: 
“kam kartë krediti”, sepse ai e di se çfarë është një kartë krediti. 

pas planit pilot të kryer nëpërmjet 30 intervistave, bëmë një analizë 
sasiore e kohore dhe 2 grupe me nga 10 të anketuar, secili (nga publiku 
dhe të intervistuarit) folën për pyetësorin. për sa i përket rezultateve, 
bëmë disa ndryshime të vogla në pyetësor dhe vijuam me vrojtimin 
kryesor. 

VrojTimi krYesor 

Vrojtimi kryesor përfshinte: 

• capi, intervistues të trajnuar;
•  kampion përfaqësues të popullsisë Çeke, 18 +;
•  1005 intervista të plota gjatë 3 javëve;
•  të intervistuarit nuk shpërbleheshin;
•  80 pyetje (pyetjet kryesore të oecd-së përfaqësonin 25% të 

vrojtimit).

Baza e pyetësorit ishte standardi Çek mbi kulturën financiare për 
të rritur. Vetë pyetësori ishte një kombinim i pyetjeve themelore të 
oecd-së dhe i pyetjeve kombëtare dhe mbulonte 6 problematika (6 
segmente):

1.  financat familjare - planifikimi dhe buxhetimi;
2.  rezervat;
3.  produktet financiare - procesi i blerjes;
4.  sjellja;
5.  njohuritë;
6. kontratat dhe ankesat. 

koha e nevojshme për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve ishte 45 
minuta. u përqendruam jo vetëm te njohuritë por edhe te qëndrimet, 
aftësitë dhe sjelljet, siç u përmend edhe nga kolegu im, nga Banka 
kombëtare e Çekisë. më pas, vlerësuam rezultatet – realiteti kundrejt 
standardit. 
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 Gjatë vlerësimit dhe shpjegimit të rezultateve, merrnim në analizë 
një segment dhe pyesnim veten: “sipas financës familjare, çfarë është 
një qytetar i kulturuar apo i aftë financiarisht?”. përgjigjja përfshinte 
deklarata që ishin verifikuar nga rezultatet e matjes. 

një qytetar i kulturuar financiarisht (përkufizimi):

• ka të paktën një ide të përafërt rreth sa para ka aktualisht 
(në dispozicion - në xhep apo në llogari bankare ...);

• harton buxhetin dhe kontrollon realizimin e tij;
• planifikon shpenzimet për të paktën një muaj përpara;
• ka një plan në rast se humbet të ardhurat e tij/saj.

më lejoni të jap disa shembuj. pyetja e pyetësorit është:

rezultatet ishin shumë të mira. 92% e të anketuarve kanë një ide të 
përafërt për shumën e parave që disponojnë.

pastaj bëmë të njëjtën pyetje për shumën që disponon e gjithë familja 
në vend të individit dhe numri ra nga 92% në rreth 70%. përsëri, 
shumica e dinin se sa burime financiare dispononte familja. 

më pas pyetëm: 

Sigurisht jo
1%

Deri diku po
32%

Pa përgjigje
1%

Nuk e di
2%

Deri diku jo
4%

Absolutisht po
60%

Të gjithë të anketuarit,  n=1005

Burimi: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

Grafik 1. A mund të thoni nëse keni një ide të përafërt për 
shumën e parave që keni aktualisht në dispozicion? 
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rezultoi se 45% e të anketuarve hartonin buxhet, por vetëm 37% 
e tyre e bënin këtë gjë rregullisht. 

në përgjithësi, mendojmë se një qytetar i kulturuar financiarisht 
është dikush që di të hartojë një buxhet.  por hartimi i një buxheti 
nuk    ka të bëjë vetëm me njohuritë, por edhe me sjelljen reale. nga 
kjo pikëpamje, rezultati në lidhje me hartimin e buxhetit në popullsinë 
çeke është më pak se 50%, pra realisht nuk jemi të kënaqur. 

pyetëm të anketuarit që deklaruan se hartojnë buxhet:

Të gjithë të anketuarit,  n=1005

Grafik 2. A mban kryefamiljari ndonjë buxhet?
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Grafik 3. A kontrolloni nëse të ardhurat dhe shpenzimet tuaja 
përshtaten me buxhetin? 
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është shumë e rëndësishme të dish si të hartosh një buxhet e më pas 
si ta vlerësosh atë. ndryshe, buxheti nuk do të shërbente për asgjë. siç 
mund të shihet edhe nga grafiku, 77% e njerëzve që mbajnë buxhet, 
kontrollojnë nëse të ardhurat dhe shpenzimet e tyre përshtaten me 
buxhetin.

duke u rikthyer te grafiku, mund të shihni dallimin sipas moshës 
apo statusit social. është interesante të shohim se njerëzit që janë të 
punësuar me kohë të plotë, me fjalë të tjera njerëzit që kanë shumë para, 
u shprehën se 20% e tyre kontrollojnë buxhetin, ndërsa pensionistët apo 
të papunët, pra ata që nuk kanë shumë para, e kontrollojnë buxhetin 
e tyre pothuajse në 44% të rasteve. në drejtim të moshës, dihet se të 
rinjtë nuk kujdesen shumë për paratë, ndërsa të moshuarit që janë në 
pension, e kontrollojnë buxhetin. 

pyetja tjetër lidhej me planifikimin familjar për të ardhmen:

64% e mbajtësve të buxhetit planifikojnë të paktën për një muaj para. 
nga këndvështrimi im, planifikimi paraprak për 3 apo 6 muaj do të ishte 
një sjellje më e mirë, më e aftë, më e kulturuar financiarisht. megjithatë, 
minimumi do të ishte për një periudhë njëmujore. planifikimi për më 
pak se një muaj nuk është sjellje e një personi të aftë financiarisht, sepse 
nuk do të mbulohej koha që nevojitet për të mbijetuar me pagën mujore. 

Grafik 4. A i planifikon kryefamiljari shpenzimet e 
familjes? Nëse po, sa kohë para?

Të anketuarit që hartojnë buxhet,  n=451 
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pyetja në vijim ishte nga pyetjet e oecd-së:

pra, sa kohë do të mbijetonit me rezerva, me paratë që keni lënë 
mënjanë?

77% e të gjithëve e dinë se sa kohë do të mbijetonin. nga ana tjetër, 
kjo do të thotë se një e katërta e qytetarëve nuk e kanë fare idenë se sa 
kohë do të mbijetonin pa të ardhurat e tyre të rregullta dhe kjo përbën 
një problem. Gjithkush duhet ta dijë dhe të paktën të ketë një plan. 
43% e të gjithë të anketuarve kanë rezerva për 3 muaj, 63% kanë për 
të paktën 1 muaj. por, siç dihet, nëse dikush humbet të ardhurat e tij 
të rregullta, ka shumë pak mundësi që të gjejë një punë të re brenda 
një muaji. pra, një rezervë e mirë do të ishte për të paktën 3 muaj, për 
6 muaj do të ishte akoma më mirë. 

kaq për pjesën e parë. pjesa e dytë e pyetësorit i kushtohej rezervave. 
përkufizimi ynë për një qytetar të kulturuar financiarisht nënkupton 
dikë, i cili, ndër të tjera:

• krijon rezerva – për shembull, duke lënë mënjanë një pjesë të 
pagës së tij;

• këto rezerva mund të jenë të përgjithshme, për pagesa të papritura 
apo për një qëllim konkret (për pension); 

Grafik 5. Për sa kohë do të ishit në gjendje të mbulonit 
shpenzimet tuaja të rregullta nëse humbni të ardhurat?

Burimi: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
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• ka menduar tashmë se si të përballojë financiarisht periudhën e 
pensionit. 

pyetja ishte: 

duke kaluar te rezultatet, rreth 60% lënë mënjanë një pjesë të të 
ardhurave të tyre. për sa i përket faktorit të ardhura, ishte e çuditshme që 
edhe njerëzit që fitojnë më pak se 12 000 koruna çeke (rreth 500 euro) 
në muaj, me fjalë të tjera njerëzit me të ardhura më të ulëta, në gjysmën 
e rasteve lenë mënjanë një pjesë të të ardhurave të tyre si rezervë, 
rezultat që nga këndvështrimi im është shumë i mirë. 76% e njerëzve 
që fitojnë më shumë sesa të ardhurat mesatare, bëjnë të njëjtën gjë. 

në drejtim të nivelit arsimor, mund të shihni se njerëzit me diplomë 
universitare e dinë se lënia mënjanë e rezervave është diçka e mirë dhe 
e bëjnë këtë gjë. ekziston një lidhje reciproke ndërmjet nivelit arsimor 
dhe të ardhurave. arsim i lartë do të thotë të ardhura më të larta dhe 
siç thashë, të ardhura më të larta do të thotë më shumë rezerva.

një pyetje tjetër është:

Grafik  6. A lë mënjanë kryefamiljari një pjesë të të 
ardhurave, si rezervë? 

Burimi: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
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Tani rezultatet janë paksa të ndryshme. 35% e të gjithë të anketuarve 
mbajnë rezerva për situata humbjesh të të ardhurave dhe 60 % e të 
gjithëve, për pension. duhet të jetë 100%, megjithatë është shumica, 
ndaj jemi pjesërisht të kënaqur. 

pyetja tjetër lidhet me të menduarit për pensionin. 

Vetëm 59% e të gjithë të anketuarve e kanë bërë këtë gjë tashmë. 
mund të shihni se të rinjtë në përgjithësi dhe njerëzit me të ardhura të 
pakta, nuk mendojnë shumë për pension. 

Grafik 7. A mban rezerva kryefamiljari për situata 
humbjesh të të ardhurave?

Burimi: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
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Grafik 8. A keni menduar tashmë se si do të mbuloni 
shpenzimet tuaja kur të dilni në pension? 

Burimi: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
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pjesa e tretë e pyetësorit mbulonte produktet financiare. përsëri, 
një qytetar i kulturuar financiarisht mund të përshkruhet si dikush që: 

• bën pazar - krahason më shumë oferta dhe më shumë burime 
informacioni para se të blejë diçka;

• njeh produktet financiare bazë – për shembull: karta debiti, karta 
krediti;

• është i vetëdijshëm për rreziqet që lidhen me produkte të caktuara 
financiare – për shembull: me kartat e pagesave;

• di çfarë duhet bërë kur humbet ose i kanë grabitur kartën e 
pagesës;

• di cilat kritere të përdorë kur ble produkte financiare – për 
shembull, një kredi konsumatore.

 
rezultatet ishin si vijon:

për sa i përket bërjes së pazarit (pyetje e oecd-së): 33% - 50% 
e njerëzve me përvojë deklaruan se kur blinin një produkt financiar, 
kërkonin oferta dhe zgjidhnin ndërmjet më shumë se një oferte, 
domethënë, oferta nga disa banka apo kompani sigurimesh, ose të 
paktën ndërmjet disa produkteve. mbi 90% e njerëzve me përvojë nuk 
mbështeteshin te një burim informacioni. pra, njerëzit shfrytëzonin më 
shumë burime para se të vendosnin për të blerë një produkt financiar.

një pyetje tjetër lidhej me njohuritë mbi produktet: “a e dini dallimin 
ndërmjet një karte debiti dhe një karte krediti?”.

• mbi 70% e të gjithëve kanë dëgjuar ndonjëherë të flitet për kartë 
debiti apo kartë krediti;

• 62% e tyre mendojnë se e dinë dallimin.

pastaj pyetëm ata që mendonin se e dinin dallimin: “cili është 
ndryshimi?”. Vlerësuam spontanisht përgjigjet dhe si rezultat doli që 
vetëm 57% e tyre e dinte vërtet. kjo shifër përfaqëson vetëm 25% të të 
gjithë të anketuarve dhe vetëm 47% të mbajtësve të kartës së kreditit!

përgjigjet e gabuara ishin për shembull: “një kartë krediti është një 
kartë me të cilën mund të kurseni të holla”; ose “një kartë krediti është 
karta e vetme me të cilën mund të paguani në një dyqan; një kartë 
debiti është diçka që ju mund ta përdorni vetëm jashtë shtetit”, etj..
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për sa i përket rreziqeve lidhur me kartat e pagesave, pyetëm nëse 
të anketuarit ishin në dijeni të rreziqeve dhe çfarë do të bënin në rast 
se iu grabitej një kartë pagesash. rezultati ishte i mirë:

• 87% e të gjithëve ishin të vetëdijshëm (për keqpërdorimin në rast 
se karta humbet/grabitet);

• 85% e të gjithëve do të reagonin si duhet (do të informonin 
bankën).

krahasimi i kredive ishte pyetja e fundit e seksionit mbi produktet 
financiare. “ju (të pranishmit në konferencë) te gjithë përdorni normën 
vjetore të kostove në përqindje (aprc), element i rëndësishëm i  
direktivës mbi kredinë konsumatore, apo jo?” e pra, grafiku tregon 
se vetëm 58% e të gjithë të anketuarve i vlerësojnë të dyja, edhe 
aprc-në, edhe këstin mujor, që ndikon te buxheti; 80% e të gjithëve 
vlerësonin vetëm këstin mujor; 71% vetëm normën e interesit; 61% 
vlerësonin vetëm aprc

sjellja: 

një qytetar i kulturuar financiarisht:

• paguan faturat në kohë;
• kontrollon gjendjen e tij financiare;

Grafik 9. Krahasimi i kredive - 58% e të gjithëve i 
vlerësojnë të dyja, APRC-në dhe këstin mujor.

Burimi: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
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• Vlerëson nëse mund të përballojë pagesën para se të blejë diçka;
• është i vetëdijshëm për faktin se rrezik i ulët + kthim i lartë + 

likuiditet maksimal nuk ekziston;
• ka një plan (një zgjidhje) për ditë me shi;
• informon kreditorët e tij në rast se nuk mund ta paguajë këstin.

pagimi i faturave në kohë (pyetje e oecd-së). rezultatet ishin: 

• 65% e të anketuarve u përgjigjën: “Gjithmonë i paguajmë faturat 
në kohë.”;

• 20% u përgjigjën: “në shumicën e rasteve.”. 

kontrolli i gjendjes financiare (pyetje e oecd-së): 51% e të gjithëve 
kontrollonin gjendjen e tyre financiare para se të blinin diçka. lidhur 
me vlerësimin nëse dikush mund të përballojë pagesën para se të blejë 
diçka (pyetje e oecd-së) dhe jo më pas, vetëm 54% e të gjithëve 
thanë: “unë gjithmonë llogaris nëse mund të përballoj pagesën, para 
se të blej diçka.”.

sjellja për “ditë me shi”. Vetëm gjysma e popullsisë ka një plan për 
situatën “duhet të blej diçka që nuk e kisha planifikuar për shembull, 
për makinën e prishur.”.

Vonesa në pagesa. 64% e të gjithëve do të vepronin në mënyrë të 
drejtë, që do të thotë: “nëse nuk mund ta paguaj këstintim, duhet të 
informoj kreditorin.”. por ka njerëz që do të thoshin: “e pra, do të 
përpiqem të fshihem diku, pa i tregoj askujt dhe do të pres deri sa të 
vijë kreditori te unë.”. 

në pyetjen për “ditët me shi në të kaluarën” (pyetje e oecd-së), 
pyetëm njerëz që kishin qenë në vështirësi dhe ishin përballur me 
situatën e “ditëve me shi në të kaluarën”. kur duhet të paguanin diçka të 
paplanifikuar, gjysma e tyre pakësuan kostot e jetesës, me fjalë të tjera u 
përpoqën të bënin diçka brenda buxhetit të tyre - pakësuan shpenzimet. 

njohuriTë

një qytetar i kulturuar financiarisht:

• e di që depozitat bankare mbulohen nga skema e sigurimit të 
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depozitave (ssd);
• e kupton se si ndikon inflacioni në jetën praktike;
• ka një ide të saktë për nivelin e inflacionit;
• e di se çfarë do të thotë aprc;
• e di se çfarë do të thotë normë vjetore dhe normë mujore. 

ka disa pyetje për njohuritë, shumica e tyre të ofruara nga oecd. 
ne pyetëm, për shembull “ Çfarë është aprc?”, “Çfarë është ssd?”, “a e 
dini nëse ekziston skema e sigurimit të depozitave për kursimet bankare?”. 

rezultatet ishin:

• ssd: 81% e të gjithëve e dinë se depozitat bankare mbulohen 
nga ssd;

• inflacioni: 60% e të gjithëve e dinë se çfarë nënkupton inflacioni 
në jetën praktike; 

• inflacioni: 28% e të gjithëve e kuptojnë intervalin e duhur.

ishte edhe një pyetje për ndikimin e inflacionit. 

mund ta dalloni nga grafiku se në total, 60% u përgjigjën saktë 
(segmenti i parë majtas). por, rreth 20% e të anketuarve besojnë se 
inflacioni vërtet “ha” një pjesë të parave të tyre. nëse depozitojnë 100, 
me normë inflacioni 10%, ata besojnë se do të marrin 90 në kthim. 

Grafik 10.  Nëse rritet niveli i inflacionit, çfarë do të ndodhë 
me paratë në llogarinë tuaj bankare? 

Burimi: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
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njohuritë mbi aprc-në rezultuan edhe më keq. Vetëm një e treta 
e popullsisë beson se e di se çfarë është norma mesatare e kostove në 
përqindje. por, ne e dimë se aprc është një pjesë e detyrueshme e 
çdo oferte kredish konsumatore. 

pyetja rreth aprc ishte si vijon:

rezultatet ishin:

• 32% e të gjithëve mendonin se e dinin se çfarë kuptimi ka aprc;
• por vetëm 17% e të gjithëve e dinin vërtet.

normat e interesit: pyetëm për dallimin ndërmjet normës vjetore 
dhe normës mujore, dhe rezultatet ishin:

• 16% e të gjithëve e dinë se çfarë është norma vjetore (p.a.) dhe 
norma mujore (p.m);

• Vetëm 41% e të gjithëve e njohin interesin e përbërë.

Gjithashtu, pyetëm: 

Grafik 11. A e dini se çfarë kuptimi ka APRC?

Burimi: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
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kontratat dhe ankesat: 

një person i kulturuar financiarisht:
• lexon kontratën para se ta firmosë;
• di se ku të ankohet;
• e di që kontratat mund të përmbajnë “një klauzolë arbitrazhi”.

ne donim të dinim nëse njerëzit, kur u jepej një kontratë për ta 
nënshkruar, e lexonin atë menjëherë apo e nënshkruanin pa e lexuar. 

ndaj, pyetëm: 

Grafik 12. Nëse depozitoni shumën prej 100 koruna çeke në një llogari 
kursimi, me normë interesi 2% për 5 vjet, sa do të merrni pas 5 vjetësh?

Burimi: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
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Grafik 13. Cila nga pikat e mëposhtme përshkruan sjelljen tuaj 
kur ju jepet një kontratë shërbimi financiar për ta nënshkruar?   

Burimi: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
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Vetëm 36% e të anketuarve u përgjigjën se lexojnë gjithçka, menjëherë 
e me kujdes, para se ta nënshkruajnë dhe nëse ka ndonjë paqartësi, 
bëjnë pyetje, ndërsa 4% e të anketuarve thjesht e nënshkruajnë atë pa 
lexuar gjithçka.

këto ishin shkurtimisht rezultatet kryesore të vrojtimit tonë. 
dëshiroj t’iu falënderoj për vëmendjen, duke e mbyllur me një citim 
të shkurtër: “Qytetarët nuk janë dhe kurrë nuk do të jenë ekspertë 
financiarë për çështjet financiare. por, ne duhet t’iu japim atyre mjetet 
për t’i bërë të aftë të vendosin e të marrin përgjegjësi për vendimet e 
tyre, sepse në kontratë ndodhet nënshkrimi i tyre dhe përgjegjësia bie 
mbi ta. pra, le t’i edukojmë qytetarët. le t’iu japim atyre të drejtat e 
konsumatorëve. le t’iu japim atyre informacion dhe pastaj t’iu kërkojmë 
të marrin përgjegjësi për atë që bëjnë. por, mos prisni që të jenë ekspertë 
në fushën e financave personale!”.

faleminderit!

* dusan hradil, Zëvendës drejtor i Çështjeve financiare, ministria e financave e 
republikës Çeke. 
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