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Gent Sejko*
fjala e Hapjes

I nderuar zoti Kryeministër, 
Të nderuar zonja dhe zotërinj Ministra e Ambasadorë, 
I nderuar zoti Anastasakis, 
Të nderuar pjesëmarrës, 

është kënaqësi e veçantë të hap punimet e konferencës vjetore 
të bankës së shqipërisë dhe t’i uroj mirëseardhjen të gjithë të 
pranishmëve në sallë. edhe këtë vit, ky aktivitet organizohet në 
bashkëpunim me qendrën e studimeve evropiane të st. antony’s 
college të universitetit të oksfordit.

konferenca e këtij viti do të ndalet në dy prej temave kryesore që 
po dominojnë analizat dhe debatet si në rrethet politikëbërëse, ashtu 
dhe në ato akademike dhe profesionale. dy tematikat janë: 

•	 së	pari,	efektet	e	mundshme	të	daljes	së	Mbretërisë	së	Bashkuar	
nga bashkimi evropian ose i ashtuquajturi fenomeni “brexit”; 
dhe, 

•	 së	dyti,	përcaktimi	 i	modaliteteve	për	koordinimin	e	politikës	
monetare me politikën dhe masat makroprudenciale, në 
realitetin e ri me të cilin po përballemi.

* Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë.
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së bashku me të ftuarit nga bankat qendrore evropiane dhe të 
rajonit, nga institucionet ndërkombëtare dhe nga akademia, do të 
diskutojmë mbi sfidat me të cilat përballemi, si dhe mbi politikat dhe 
instrumentet e duhura, të cilat duhet të përdorin bankat qendrore.

jam i bindur se punimet e kësaj konference do të prodhojnë më 
shumë qartësi për të gjithë pjesëmarrësit, qofshin ata politikëbërës 
apo përfaqësues të sektorit privat.

më lejoni që, në vazhdim të fjalës sime, të shtjelloj këndvështrimin e 
bankës së shqipërisë mbi këto dy çështje:

-  në fillim, dëshiroj të paraqes një kontekst të situatës ekonomike 
dhe financiare në të cilën ndodhemi. 

-  më tej, dëshiroj të ndaj me ju një këndvështrim shqiptar dhe 
rajonal mbi pasojat e mundshme të fenomenit brexit. 

-  në mbyllje, do të bëj një përmbledhje të sfidave me të cilat 
përballen dy politikat kryesore të bankave qendrore: ajo 
monetare dhe ajo makroprudenciale.

1. sHqipëria dHe ballkani perëndimor në 
periudHën pas krizës 

kriza e fundit botërore ndikoi të gjitha dimensionet e aktivitetit njerëzor: 
atë ekonomik, atë financiar dhe atë shoqëror. për nga madhësia e 
goditjes, nga kompleksiteti i sfidave dhe nga ndërvarësia e kanaleve të 
transmetimit, ajo ishte një krizë e paprecedentë gjatë dekadave të fundit. 
ajo nisi si një turbullirë në segmente të caktuara të sistemit financiar, për 
t’u transformuar në një krizë të plotë të këtij sistemi dhe, shumë shpejt, 
u transferua në sektorin real. kjo goditje solli humbje të mëdha në 
prodhim e punësim, reduktoi mirëqenien dhe testoi qëndrueshmërinë e 
modeleve të rritjes e të zhvillimit të shumë vendeve.

vendet e ballkanit perëndimor nuk ishin në syrin e ciklonit të krizës 
botërore. megjithatë, edhe pse në periferi të tij, efektet e krizës me 
kalimin e kohës u ndjenë të forta edhe në rajon. rënia e kërkesës 
së huaj, rritja e pasigurisë, shtrëngimi i kushteve të financimit dhe 
tërheqja e fondeve të huaja nga rajoni, e frenuan aktivitetin ekonomik 
dhe evidentuan një sërë problemesh strukturore.
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pa dashur të listoj të gjitha kanalet dhe pasojat e krizës botërore, 
dëshiroj të them se përballimi i saj kërkoi rishikimin e shumë 
politikave dhe praktikave konvencionale.

së pari, bankat qendrore u detyruan të eksplorojnë në territore të 
pashkelura. politika monetare stimuluese mori një intensitet të 
paimagjinueshëm deri para disa vitesh. në jo pak raste, kjo politikë 
u mbështet në përdorimin e instrumenteve jokonvencionale, të 
patestuara më parë, të cilat tashmë kanë një pretendim legjitim për 
t’u përfshirë në arsenalin e bankave qendrore. 

së dyti, për të garantuar zhvillimin e qëndrueshëm dhe afatgjatë të 
ekonomisë, rëndësi e veçantë iu kushtua edhe stabilitetit financiar, si 
në nivel sistemi, ashtu dhe në nivel institucionesh. për këtë qëllim u 
adoptuan një sërë politikash të reja mbikëqyrëse e rregullatore. 

së treti, doli në pah nevoja për ndërveprimin e shëndetit fiskal me 
stabilitetin ekonomik dhe financiar të një vendi, duke kushtëzuar 
hapësirën për veprim dhe reagimin e financave publike. 

së fundi, shumë modele zhvillimi – të bazuara më shumë në borxh 
dhe konsum, sesa në investime dhe produktivitet – u provuan të 
jenë jetëshkurtra. këto modele kërkuan dhe vazhdojnë të kërkojnë 
zbatimin e reformave rrënjësore strukturore, për të rikonceptuar 
modelet e biznesit të shumë vendeve dhe për të garantuar një rritje 
të qëndrueshme dhe afatgjatë.

ndonëse debatet mbi përshtatshmërinë dhe efikasitetin e 
instrumenteve të përdorura për përballimin e krizës vazhdojnë, është 
e padiskutueshme që – në tërësinë e tyre – këto instrumente arritën 
të shmangin më të keqen dhe gradualisht, të krijojnë premisa për 
rritje të mëtejshme të ekonomisë botërore.

tabloja e mësipërme është e vërtetë edhe për vendet e ballkanit 
perëndimor. politikat stimuluese ekonomike, reformat strukturore 
dhe korrigjimi i zhbalancimeve të brendshme e të jashtme, kanë 
dhënë efektet e tyre. ekonomitë e rajonit duket se janë në rrugën 
e rritjes, por tashmë ato mbështeten në një kuptim më të mirë të 
faktorëve përcaktues të zhvillimit afatgjatë, si dhe në një kuadër 
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më të plotë politikash mbështetëse. eksperienca e grumbulluar 
dhe mësimet e nxjerra janë pa dyshim elemente të cilat do të na 
ndihmojnë pozitivisht në lundrimin tonë drejt viteve që vijnë.

si një vend tipik i ballkanit perëndimor, shqipëria ndodhet në një 
stad të ngjashëm zhvillimi.

analizat dhe parashikimet tona konfirmojnë se ekonomia shqiptare 
ndodhet në një trend pozitiv. rritja ekonomike pritet të vijë në 
përmirësim progresiv gjatë tre viteve të ardhshme. kjo rritje vazhdon 
të ushqehet nga gjallërimi i kërkesës së brendshme private. 

politika monetare lehtësuese e ndjekur nga ana e bankës së 
shqipërisë, kushtet e përmirësuara të financimit dhe forcimi i besimit 
të agjentëve privatë vlerësohen si elementet kryesore që qëndrojnë 
pas këtij gjallërimi. rikthimi gradual i ekonomisë në ekuilibër do të 
ndihmojë në përmirësimin tërësor të treguesve ekonomikë, me të 
cilët më konkretisht kam parasysh: 

•	 rritjen	e	punësimit;	
•	 kthimin	e	inflacionit	në	objektiv;	
•	 reduktimin	e	borxhit	publik;	dhe
•	 forcimin	e	mëtejshëm	të	bilanceve	financiare	të	sektorit	privat.

përshpejtimi i rritjes ekonomike në shqipëri është dëshmi e 
dinamizmit të sektorit privat. ky zhvillim është inkurajues, për vetë 
faktin se politika fiskale e ndjekur gjatë kësaj periudhe është fokusuar 
drejt kujdesit dhe shëndoshjes së financave publike, ndërkohë që 
politika dhe masat makroprudenciale të bankës së shqipërisë kanë 
synuar forcimin e mëtejshëm të stabilitetit financiar. si pasojë e 
masave tona, sistemi bankar shqiptar paraqitet i shëndetshëm, me 
një shkallë të lartë kapitalizimi e likuiditeti, si dhe me një nivel pozitiv 
rentabiliteti.

kushtet për kreditim në shqipëri janë përmirësuar dhe do të 
vazhdojnë të vijnë në përmirësim. në përmbushje të misionit të 
tij, sektori bankar duhet t’i shndërrojë këto premisa pozitive në më 
shumë kredi:



13

•	 duke	u	treguar	largpamës	në	vendimmarrje;
•	 duke	 vlerësuar	 drejt	 perspektivat	 e	 zhvillimit	 dhe	 realitetin	

shqiptar;
•	 duke	shfrytëzuar	potencialet	që	ofrojnë	sektorë	të	ndryshëm	të	

ekonomisë.

nga ana tjetër, fenomeni i kredive me probleme – i cili në masën 
dërrmuese pasqyron efektin prapaveprues të goditjes që morëm nga 
kriza – është drejt adresimit, ndonëse mbetet ende shumë punë për 
të bërë deri në zgjidhjen përfundimtare të tij.

Të nderuar pjesëmarrës, 

vazhdimisht kur diskutojmë për perspektivat e zhvillimit, si 
politikëbërës, nuk mund të injorojmë rreziqet dhe sfidat me të 
cilat përballemi. marrëdhëniet me partnerët tanë ekonomikë dhe 
financiarë në eurozonë kanë qenë dhe mbeten një burim progresi, 
por edhe një kanal i hapur goditjesh.

si rajon, ne kemi gjeneruar dhe konsumuar kriza, por së fundmi 
peshorja anon dukshëm në kahun e konsumit.

sikundër thashë dhe më lart, përtej problemeve ekonomike e 
financiare, kriza botërore u reflektua edhe në probleme të theksuara 
sociale. këto probleme kanë marrë trajta e forma të ndryshme në 
vende të ndryshme, por lëvizja kundër globalizimit është një fill i 
përbashkët tensioni në zhvillimet ekonomike botërore. kjo lëvizje 
ka prodhuar rezultate të ndryshme: diku ajo ka marrë formën e 
rritjes së barrierave proteksioniste, diku ka marrë formën e politikave 
izolacioniste, diku tjetër formën e riatdhesimit të kapitaleve dhe 
rifokusimit të aktivitetit në vendet e origjinës. rezultati i referendumit 
të 23 qershorit, mbi marrëdhëniet e mbretërisë së bashkuar me 
bashkimin evropian, është një prej tyre.

lëvizja antiglobaliste dhe barrierat ndaj lëvizjes së lirë të mallrave, 
të njerëzve dhe të kapitalit, paraqiten të dëmshme për ekonominë 
botërore në tërësi. megjithatë, efektet negative të tyre bien në mënyrë 
disproporcionale mbi vendet në zhvillim, si shqipëria dhe ballkani 
perëndimor.
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më lejoni të paraqes përmbledhtazi vlerësimin tonë mbi pasojat e 
mundshme negative të brexit-it dhe efektet që mund të kenë ato për 
bankat qendrore në rajon.

2. ndikimi i mundsHëm i brexit-it në sHqipëri dHe 
rajon 

brexit-i përbën pa dyshim një fenomen përcaktues për bashkimin 
evropian dhe eurozonën. si i tillë, ai nuk mund të kalojë pa lënë 
gjurmë në shqipëri dhe në rajon. ai mund të shoqërohet me efekte 
negative, direkte apo indirekte, afatshkurtra apo afatgjata, në tregjet 
e punës, të mallrave dhe të shërbimeve. 

përgjithësisht, efektet e drejtpërdrejta në shqipëri dhe në rajon 
vlerësohen të jenë të vogla, pasi bashkëpunimi tregtar me mbretërinë 
e bashkuar është i ulët. për ilustrim, eksporti i mallrave shqiptare në 
mbretërinë e bashkuar përbën vetëm 0.2% të totalit gjatë dhjetë viteve 
të fundit, ndërsa pesha e importit është luhatur rreth nivelit 1.1%. 

raporte të ulëta paraqet edhe stoku i investimeve të huaja britanike 
në shqipëri, ndërkohë që ndikimi në treguesit e emigrimit dhe të 
remitancave është disi më i lartë, por gjithsesi jopërcaktues.

nga ana tjetër, efektet e tërthorta do të varen nga ndikimi që do të ketë 
brexit-i në ekonominë dhe sistemin bankar evropian. brexit-i mund 
të përkthehet gjithashtu në zhvillime institucionale që do të ndikojnë 
rregullat e zhvillimit të ekonomisë dhe tregjeve financiare evropiane, si 
dhe mund të ndikojë ecurinë e proceseve integruese. me fjalë të tjera, 
pasojat e tij për shqipërinë e rajonin ekzistojnë potencialisht, por mbeten 
ende të vështira për t’u identifikuar. duke mos dashur të zgjatem më 
shumë, besoj se diskutimi i sotëm do të na ndihmojë të kuptojmë këto 
procese dhe të vlerësojmë paraprakisht ndikimet potenciale që pasojat 
politiko-ekonomike të brexit-it, mund të kenë për ne.

ajo që dëshiroj të theksoj këtu është se ne, si ballkan perëndimor, 
mbetemi me shpresë se brexit-i nuk do të gjenerojë forca centrifugale 
të cilat dëmtojnë proceset integruese evropiane, iniciojnë ngritjen e 
barrierave në tregti dhe në lëvizjen e lirë të njerëzve apo inkurajojnë 
fragmentarizimin e mëtejshëm të sistemit financiar evropian.
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3. politika monetare dHe stabiliteti financiar 
post-brexit 

koordinimi i politikës monetare me masat e nevojshme për 
ruajtjen e stabilitetit financiar mbetet një çështje ende sfiduese 
për politikëbërësit, edhe në kohërat më të mira. sfidat ndaj këtij 
koordinimi vetëm sa mund të forcohen, nëse pasojat e brexit-it do 
të marrin dimensionet negative të renditura më sipër.

më lejoni të theksoj se, në vizionin e bankës së shqipërisë, një 
politikë monetare e orientuar drejt stabilitetit të çmimeve dhe një 
politikë mbikëqyrëse e rregullatore e orientuar drejt stabilitetit 
financiar, janë në interes të zhvillimit të qëndrueshëm dhe afatgjatë, 
dhe komplementare me njëra-tjetrën. kjo kredo është tërësisht e 
testuar nga eksperienca botërore dhe shqiptare.

në një horizont afatgjatë, banka e shqipërisë është e bindur se 
investimi që kemi bërë në promovimin e stabilitetit financiar do të 
japë fryte në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm të vendit, si dhe 
do të rrisë hapësirat e manovrimit të politikës monetare. po ashtu, 
përmbushja e objektivit tonë të stabilitetit të çmimeve, do të rrisë 
besimin në monedhën kombëtare, do të ulë luhatshmërinë dhe do 
të forcojë transparencën në tregjet financiare, duke ndihmuar kështu 
zhvillimin e qëndrueshëm të sistemit financiar.

nga ana tjetër, në afat të shkurtër, koordinimi i politikës monetare me 
stabilitetin financiar paraqet shpesh sfida dhe kompromise. në këtë 
kontekst, vendosja e prioriteteve të qarta, përdorimi i instrumenteve 
të duhura dhe komunikimi transparent i aksioneve dhe objektivave 
të bankës qendrore, mbeten elemente kyç të suksesit të punës sonë.
në përfundim, dëshiroj të theksoj edhe njëherë bindjen time se të 
gjitha çështjet që trajtova më sipër do të shtjellohen më në detaje 
gjatë punimeve të konferencës të ditës së sotme. kam besim se 
kontributi i panelistëve të nderuar, së bashku me ndërhyrjet aktive të 
pjesëmarrësve nga salla do të jenë një vlerë e shtuar në këtë drejtim. 

duke i uruar punime të frytshme konferencës së sotme,

Ju falënderoj për vëmendjen! 
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Edi Rama*
fjalë përsHëndetëse

jetojmë në një botë të trazuar nga të gjitha anët e padyshim edhe nga 
pikëpamja financiare me cikle ekonomike që vazhdojnë të jenë të 
paqarta, të luhatura, të pasigurta, si një sfidë e përditshme që i bëhet 
të gjithë aktorëve politikëbërës apo të tregut. sidoqoftë, gjatë këtyre 
viteve besoj se mund të thuhet me plot gojën që banka e shqipërisë 
ka pasur jo vetëm një rol kyç siç është në natyrën e saj, por edhe një 
qasje plotësisht konform nivelit të kësaj sfide, duke garantuar një 
bashkërendim të plotë me politikat e qeverisë dhe duke mundësuar 
kapërcimin e një momenti dramatik krize ku realisht ekonomia dhe 
financat tona kërcënoheshin nga kolapsi në vitin 2013.

qeveritë vlerësohen përgjithësisht për atë që bëjnë, por kur vjen 
puna tek vlerësimi i specializuar i ekonomistëve dhe i financierëve, 
qeveritë vlerësohen edhe për atë që parandalojnë të ndodhë. besoj 
se ky auditor është instanca e duhur për të nënvizuar atë që ne kemi 
ndaluar të ndodhë në fund të vitit 2013, kur realisht kishim përballë 
një sfidë të pazakonshme dhe kërcënoheshim nga pamundësia për të 
paguar rrogat dhe pensionet.

faktikisht, ka qenë bashkërendimi i të gjitha forcave dhe koordinimi 
i të gjithë aktorëve që na dha mundësinë të hyjmë në një program 

* Edi Rama, Kryeministër i Shqipërisë.
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ambicioz dhe të vështirë të konsolidimit fiskal dhe të përballjes me një 
nivel borxhi të pazakonshëm për kushtet në të cilat shqipëria gjendet.

dua ta rikujtoj këtu se përveç borxhit zyrtar publik, kishim përballë një 
mal borxhesh të fshehura ose të papërfshira zyrtarisht në borxhin publik 
prej 720 milionë dollarësh, si detyrime të papaguara për shërbime të kryera 
nga ana e të tretëve në të gjithë harkun e veprimtarisë së qeverisë, që nga 
infrastruktura rrugore, tek shërbimet për arsimin dhe shëndetësinë. ky 
borxh ekzistonte në një kontekst, ku ekonomia rritej midis 0% dhe 1%, 
dhe kërcënohej nga një stanjacion asfiksues për të gjithë aktorët e saj.

sot, jemi në kushtet kur ekonomia shqiptare në tremujorin e dytë 
është rritur me 3.2% dhe sipas parashikimeve, por dhe bazuar në të 
dhënat e qëndrueshme të të ardhurave, vitin e ardhshëm mund të 
prekim nivelin e 4%. pavarësisht se shifra e krahasuar flet shumë, 
unë besoj që është e nevojshme të përcjellim dhe dijen se kjo 
është një shifër ende e pamjaftueshme për të përballuar me sukses 
nevojat, qoftë të shoqërisë, qoftë dhe të individëve. jam optimist 
jo për projeksionet pozitive, por për faktin se një sërë projektesh 
të përgatitura gjatë gjithë kësaj periudhe në turizëm, në energji, në 
infrastrukturë janë në prag të finalizimit të tyre dhe besoj se do të 
kenë një impakt shtesë në rritjen ekonomike të 5 viteve të ardhshme.

sidoqoftë, pas tre vitesh operacione shumë të vështira, reformash 
të vonuara për vite e vite të tëra dhe masash jo të lehta, financat e 
shtetit janë të konsoliduara.  mbi të gjitha,  borxhi publik ka hyrë në 
një trend rënës ndërsa të ardhurat janë rritur.

besoj se nuk e merr askush për keq nëse këtu e them me krenari që të 
ardhurat e këtij viti janë shumë pranë ose më pranë se asnjëherë më 
parë projeksionit të bërë që në fillim. ndërkohë që, falë kësaj situate 
të re të krijuar, ne jemi sot në gjendje të bëjmë një rritje rrogash dhe 
pensionesh në një masë prej 100 milionë dollarësh pa rritur borxhin 
publik, por përkundrazi duke bërë njëkohësisht uljen e tij me të 
paktën 1% gjatë vitit të ardhshëm.

besoj se dhe mbajtja e deficitit primar në +0.3% minimalisht, është 
një e dhënë mjaft domethënëse për shëndetin e ekonomisë në 
aspektin e qëndrueshmërisë makroekonomike.
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ka qenë një periudhë e vështirë, në disa aspekte shumë e vështirë, por 
në të njëjtën kohë dua të nënvizoj një të dhënë që besoj flet shumë 
për hapësirat e reja: ne kemi shlyer të gjitha borxhet e fshehura.

pra, sot, qeveria shqiptare nuk i ka asnjë borxh të tretëve për punë 
dhe shërbime të kontraktuara.

kemi vendosur një vijë të kuqe të palëvizshme për moskrijimin e 
borxheve të reja të kësaj natyre. kemi hyrë në një proces uljeje të 
borxhit publik. në të njëjtën kohë, kemi ndarë nga buxheti i shtetit 
për buxhetet e familjeve, përmes uljes së tatimit të fitimit mbi të 
ardhurat personale jo pak, por 440 milionë dollarë në 4 vjet, të cilat 
duke shtuar dhe 100 milionë dollarë që do të shkojnë për rritjen 
e rrogave dhe pensioneve, bëjnë 540 milionë dollarë që është 
fare e thjeshtë të kuptohet, kanë pasur e do të kenë një ndikim të 
drejtpërdrejtë në rritjen e konsumit.

sa për të bërë një krahasim dhe për ta vendosur këtë shifër në 
kontekstin e ecurisë pozitive, në 8 vitet e qeverisë së mëparshme, 
për rroga dhe pensione janë ndarë nga buxheti i shtetit për buxhetet 
e individëve dhe të familjeve vetëm 124 milionë dollarë, në kushtet 
e një tatim fitimi mbi të ardhurat që ishte shumë më i lartë, sidomos 
për rrogat minimale dhe mesatare se sa ç’është sot.
 
me këtë që do të bëjmë, duke rritur rrogat e pensionet nuk jemi më 
vendi me rrogën minimale mesatare më të ulët në rajon, ndërkohë që 
jemi vendi me taksën më të ulët në rajon, pra me tatim fitimin më të 
ulët në rajon për të ardhurat.
 
nga ana tjetër, ka qenë e mbetet një sfidë shumë e rëndësishme cilësia 
e portofolit të kredisë. gjatë vitit 2015 është parë një përmirësim i 
ndjeshëm, ka zbritur me 4.6 pikë niveli i kredive me probleme, 
krahasuar me fundin e vitit të mëparshëm, por mbetet një sfidë e 
përbashkët, e bankës së shqipërisë, e qeverisë shqiptare dhe më 
gjerë, ulja e mëtejshme e këtij niveli. besoj se vlen të nënvizohet këtu, 
sepse kujtoj që në konferencën e një viti më parë, një nga pikat e 
nxehta të diskutimit ishte eksporti dhe rritja e qëndrueshme, për të 
përballuar ekspozimin e madh të shqipërisë për shkak të rënies së 
remitancave apo rritjes së kostove për marrjen e huasë.
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mendoj se është domethënës fakti që, sot një vit më pas, në këtë 
aspekt, vlera e eksporteve pa përfshirë sektorin e mineraleve, 
energjisë dhe lëndëve djegëse, është rritur me 8.5%, çka flet edhe për 
një shkallë diversifikimi të eksporteve, që nuk e kemi pasur asnjëherë 
më parë. ky diversifikim është e do të mbetet fokusi kryesor i punës 
sonë në fushën e eksporteve që lidhet drejtpërdrejt me diversifikimin 
e mëtejshëm të ekonomisë si parakusht për të minimizuar sa të 
mundemi, në kontekstin e përmasës sonë modeste, efektet e krizave 
të jashtme.
 
së fundi, dua të nënvizoj se në raport me një vit më parë, ku po në këtë 
konferencë është diskutuar me theks të veçantë domosdoshmëria 
e intensifikimit të përpjekjeve për bashkëpunim me aktorët e tjerë 
rajonalë, jemi në kushtet e një progresi të vështirë, por të qëndrueshëm. 
kemi hedhur disa hapa të tjerë gjatë këtij viti, ndër të cilët besoj, hapi 
më kryesor, - paralelisht me ecurinë e projekteve të përbashkëta të 
infrastrukturës apo të energjisë në kuadrin e procesit të berlinit,- 
është hapi që kemi hedhur në bashkëpunim dhe falë mbështetjes së 
rrjetit të zyrave të bankës botërore në rajonin tonë, për lehtësimin 
e tregtisë dhe bashkëpunimit ekonomik. kemi ndërmarrë një aksion 
të përbashkët të qeverive për heqjen e barrierave jotarifore dhe për 
unifikimin e procedurave në funksion të lehtësimit të tregtisë, në 
funksion të lehtësimit të ndërveprimit mes sipërmarrjeve në të gjitha 
vendet e rajonit, ku kufijtë janë ende një pengesë shumë e madhe në 
pikëpamje të burokracisë dhe në pikëpamje të barrierave jotarifore.

po ju sjell në vëmendje një shprehje të joseph stiglitz për të plotësuar 
dhe një kërkesë të posaçme të guvernatorit, i cili donte të flisja për 
“brexit”. sipas stiglitz, citoj: “evropa gjendet përpara një vendimi: 
të reformohet apo të divorcohet”. është e paimagjinueshme që 
reformat për të shmangur divorcin ose një proces zinxhir divorcesh, 
të mos prekin çështjet fiskale dhe ato monetare dhe të mos adresojnë 
ngërçin e madh të krijuar në të gjitha vendet e be-së apo dhe në 
vendet që synojnë të bëhen pjesë e saj, lidhur me frymëmarrjen e 
ekonomisë dhe me rrugën e rritjes ekonomike në dilemën gjithmonë 
e më shekspiriane midis programeve të austeritetit dhe programeve 
të rritjes. në këtë aspekt, bankat qendrore patjetër që kanë rolin 
kryesor dhe kam bindjen se edhe shumë ekspertë të fushës do të 
jenë në një mendje me mua nëse them se bankat qendrore kanë 
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qenë në qendër të aktivitetit dhe kreativitetit evropian gjatë kësaj 
periudhe. me reagimet e tyre për të minimizuar efektet e krizave dhe 
për të stimuluar rritjen ekonomike, ato kanë shpalosur një arsenal 
të paprecedentë instrumentesh monetare jokonvencionale. këto 
instrumente duket sikur po shterojnë dhe ndikimi i tyre po bëhet 
gjithmonë e më i kufizuar me kalimin e kohës, për shkak të kornizës 
shumë të ngushtë në të cilën zhvillohet martesa evropiane, për të 
cilën stiglitz vendos zgjedhjen e prerë që citova më lart.

duke ju falenderuar për mirësinë në dëgjimin e fjalës time e duke 
shpresuar që ajo të ketë kontribuar sado pak në këtë konferencë, 
e duke i shprehur dhe një herë tjetër mirënjohjen dhe respektin 
guvernatorit dhe bankës së shqipërisë për gjithë punën e tyre shumë 
të lavdërueshme, ju falenderoj për vëmendjen!
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Othon Anastasakis*
fjala e Hapjes

I nderuar z. Kryeministër,
I nderuar z. Guvernator i Bankës së Shqipërisë,

gjej rastin së pari t’ju falënderoj për pritjen tuaj. 

është një nder dhe privilegj i madh për mua të jem bashkorganizator 
i kësaj konference të përvitshme, të nivelit të lartë, e cila është 
shndërruar tashmë në një nga aktivitetet më të rëndësishme dhe 
kulmimi i bashkëpunimit ndërmjet seesox-it dhe bankës së 
shqipërisë. 

në emër të universitetit të oksfordit, dëshiroj të falënderoj të gjithë 
folësit që gjenden sot këtu për të prezantuar punimet e tyre, si dhe të 
gjithë të pranishmit që kanë ardhur të ndjekin punimet e konferencës. 

qëllimi i kësaj konference është të trajtojë disa nga çështjet aktuale 
më të rëndësishme që lidhen me zhvillimet në evropën juglindore, 
si dhe me ndikimin që zhvillimet në evropë kanë mbi këtë rajon. 

bashkëpunimi ynë ka nxjerrë deri më tani produkte të rëndësishme 
dhe thelbësore për sa u përket organizimit të paneleve të shumta 

* Othon Anastasakis, Drejtor për Studimet në Evropën Juglindore në Oksford (SEESOX), St 
Antony’s College
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të diskutimit, konferencave vjetore, takimeve për shkëmbime 
mendimesh, librave, raporteve dhe botimeve të tjera, përfshirë dhe 
botimin më të fundit me punimet e konferencës së vitit të kaluar të 
zhvilluar në tiranë “a i ndryshojnë krizat, themelet ekonomike në 
vendet e evropës juglindore”.

shqipëria është një vend i rëndësishëm dhe pjesë e pandashme e punës 
tonë në seesox. studimet tona mbi shqipërinë kanë përfituar jo 
vetëm nga ky bashkëpunim, por edhe nga prania e studentëve dhe 
studiuesve shqiptarë në oksford. në seesox kemi pasur nderin të 
mirëpresim folës të nivelit të lartë si kryeministrin e shqipërisë dhe 
guvernatorin e bankës së shqipërisë, si dhe personalitete të tjera nga 
akademia apo nga komuniteti politikëbërës.

në këndvështrimin tonë, shqipëria luan një rol kyç në zhvillimin e 
rajonit të evropës juglindore. për më tepër, angazhimi dhe orientimi 
i saj drejt bashkimit evropian, i përcjell një mesazh të qartë zërave 
euroskeptikë në evropë, se bashkimi evropian vazhdon të jetë 
çështje me rëndësi dhe se vërtet është në gjendje të sjellë një ndryshim 
në jetët e qytetarëve të saj.

sigurisht ne jetojmë në kohëra interesante, siç e thotë dhe shprehja 
kineze, të mbushur me sfida dhe të ardhme të pasigurt. bashkëpunime 
të këtij lloji, mes njërit prej institucioneve më të respektuara të vendit 
tuaj dhe universitetit tonë, kanë rëndësi për rezultatet dhe idetë që 
ato prodhojnë. dhe kam besimin se diskutimi i sotëm do të jetë 
shumë i frytshëm. 

ju falënderoj për mikpritjen dhe uroj që kjo konferencë të jetë e 
shkëlqyer! 
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sesioni i parë: 

ekonomia politike e 
evropës pas brexit-it

Cilat janë sfidat e mundshme në rafshin politik dhe ekonomik 
si dhe ndikimet e Brexit-it për procesin e integrimit evropian? 

A është Brexit-i një dukuri e izoluar apo BE-ja mund të 
vijojë të shpërbëhet më tej? Cilat janë ndikimet në raportin 

ndërmjet KE-së dhe shteteve anëtare, dhe çfarë mund të themi 
për kohezionin e Eurozonës? Çfarë do të thotë e gjithë kjo 

për Ballkanin? Si mund të koordinohen më mirë ekonomitë 
e Ballkanit me ekonomitë më të zhvilluara të BE-së për të 

mbështetur rritjen dhe stabilitetin, pas Brexit-it?

Moderator: Adam BENNETT,
Zëvendësdrejtor i Programit për Ekonominë Politike të 
Tregjeve Financiare (PEFM) & dhe Bashkëpunëtor i 

SEESOX, St Antony’s College, Universiteti i Oksfordit
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Othon Anastasakis*

kriza ekzistenciale e evropës pas 
referendumit për brexit-in

evropa u trondit nga rezultati i referendumit për brexit-in, një 
vendim që nuk ishte parashikuar, por që do të kishte ndikime masive 
në të ardhmen e mbretërisë së bashkuar dhe të be-së. në periudhën 
pas referendumit të mbretërisë së bashkuar, presidenti i komisionit 
evropian, jean claude juncker, shprehu shqetësimet e tij për 
kërcënimet ekzistenciale të be-së, lidhur me sfidat e shumëfishta 
dhe të intensifikuara nga referendumi britanik. 

në prezantimin e mëposhtëm, do të diskutoj mbi tri çështje:

•	 ndikimin	e	menjëhershëm	të	votës	pro	Brexit,	në	Mbretërinë	e	
bashkuar dhe në be;

•	 Mbretëria	e	Bashkuar,	si	një	rast	përjashtimor	në	Evropë;
•	 Mbretëria	e	Bashkuar,	si	një	reflektim	tipik	i	një	patologjie	më	

të gjerë të be-së. 

1. ndikimi i menjëHersHëm në britani dHe në be

më 23 qershor 2016, publiku britanik votoi për daljen nga be-ja 
me një diferencë prej 4 pikë përqindjeje (51.89%-48.11%), në një 
referendum ku pjesëmarrja ishte mbi 72.21%. rezultati ishte surprizë, 
* Othon Anastasakis, Drejtor, Qendra e Studimeve për Evropën Juglindore në Oksford, Kolegji 

St Antony, Universiteti i Oksfordit
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jo vetëm për ata që votuan për të qëndruar në be, por edhe për ata 
që ishin pro daljes së mbretërisë së bashkuar nga be-ja. 

kjo votë e papritur u ndje menjëherë në mjedisin politik të mbretërisë 
së bashkuar, brenda ditës së nesërme, kur kryeministri konservator, 
david cameron, dha dorëheqjen, kryetari i laburistëve, jeremy 
corbin, u sfidua nga dorëheqja e më shumë se 20 ministrave të tij në 
hije, madje edhe nigel farage, udhëheqësi i partisë për pavarësi të 
mbretërisë së bashkuar, i cili kishte mbrojtur me ngulm daljen nga 
be-ja, njoftoi se për të nuk kishte më nevojë dhe dha dorëheqjen. në 
frontin ekonomik, paundi ra me shpejtësi dhe pasiguria ekonomike 
fitoi terren. 

para qeverisë shtrohej një detyrë administrative kolosale, nisja e një 
procesi për kthim në statusin e mëparshëm (quo ante), periudha para 
vitit 1973, kur mbretëria e bashkuar u bë anëtare e komunitetit 
evropian, si dhe ndryshimi i një tërësie ligjesh që do t’i rikthejë asaj 
kontrollin kombëtar mbi legjislacionin e brendshëm. 

vota pro brexit-it shkaktoi një ndarje të re të dukshme brenda klasës 
politike britanike, lidhur me çështjen nëse duhet të jetë një brexit “i 
zbutur” apo “i ashpër”. i pari do të thotë që mbretëria e bashkuar 
mund të vazhdojë të ketë qasje në tregun e vetëm dhe bashkimin 
doganor, ndërsa, i dyti se duhet të shkëputet nga të dyja këto dhe 
të caktojë një regjim tërësisht të ri me be-në, para se të negociojë 
marrëveshje tregtare dypalëshe me vende të treta. 

vota pro brexit-it nxiti një klimë pasigurie për elitat ekonomike të 
mbretërisë së bashkuar si dhe për investitorët e huaj. ndërkohë që 
eksportet dhe turizmi pritej të përfitonin nga dobësimi i paundit, 
investimet e huaja direkte (iHd), tregu i pronave dhe rritja e 
inflacionit parashikohej të përballeshin me vështirësi në periudhën 
afatshkurtër deri në atë afatmesme. 

rezultati i referendumit pasqyroi ndarje të thella gjeografike midis 
qendrave metropolitane dhe atyre rurale, anglisë dhe skocisë, 
irlandës së veriut dhe republikës së irlandës, si dhe ndarje sociale 
midis të privilegjuarve ekonomikisht dhe atyre jo të privilegjuar, të 
arsimuarve dhe atyre më pak të arsimuar, të rinjve dhe të vjetërve. 
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meqenëse çështja e imigrantëve ishte faktor përcaktues në rezultatin 
kundër be-së, kjo, si rrjedhim, shkaktoi ndarje të mëtejshme midis 
mbretërisë së bashkuar dhe shtetasve të be-së që jetojnë në britani, 
duke çuar në nacionalizëm të pakëndshëm, populizëm dhe në sjellje 
sociale përjashtimore. e ardhmja e 3.1 milion qytetarëve të be-së 
që jetojnë në mbretërinë e bashkuar do të bëhej detyrimisht një nga 
çështjet më të ndjeshme në negociatat me be-në dhe mund të lidhej 
drejtpërdrejt me 1 milion shtetas britanikë që jetojnë në be. 

për evropën, brexit-i erdhi në një kohë kur ajo po merrej me kriza 
të shumëfishta dhe sfida të rëndësishme në fushën e ekonomisë, të 
migracionit dhe në atë të sigurisë. 

duke vuajtur gjatë shtatë viteve të fundit nga kriza ekonomike më 
e rëndë në historinë e saj, ekonomia e be-së ende po luftonte me 
një mjedis me pabarazi të ardhurash, papunësi të lartë, norma rritjeje 
të ulëta e të paqëndrueshme dhe dallime midis ekonomive veriore 
dhe atyre jugore. kriza e imigrantëve, e cila arriti kulmin në vitin 
2015, ishte bërë një nga çështjet më përçarëse ndër vendet anëtare të 
be-së, disa prej të cilave nxituan të kontrollonin kufijtë nga frika e 
valëve të reja të migracionit. në mjedisin e afërt të jashtëm, konflikti 
i ukrainës, konkurrenca me rusinë po përkeqësohej ndjekur nga 
rritja e fuqisë ushtarake në evropën lindore dhe një gjuhë toksike 
me shijen e luftës së ftohtë. 

në një mjedis të tillë të luhatshëm, referendumi britanik erdhi si një 
goditje për be-në, duke shtuar më shumë shqetësime për ndikimin 
nga brexit-i për ekonominë e evropës, politikën e jashtme, sigurinë 
dhe aftësinë ushtarake të saj. 

largimi i mbretërisë së bashkuar padyshim që do ta mërziste be-në, 
në një moment të tillë kritik dhe do të sillte pasoja në tregun e saj të 
brendshëm, duke e ngushtuar atë me 60 milionë njerëz, buxhetin e 
saj si kontribuues financiar dhe aftësitë e saj ushtarake, si një nga dy 
fuqitë ushtarake më të mëdha në evropë. meqenëse, kjo ishte hera e 
parë që be-së do t’i duhej të negocionte largimin e një shteti anëtar, 
ky proces përbënte një territor të panjohur.
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2. britania si rast përjasHtimor në evropë 

duke u përpjekur të shpjegojmë përse ndodhi brexit-i, përgjigjja 
më e dukshme është se mbretëria e bashkuar ka qenë gjithmonë 
një rast devijues, një partner i çuditshëm i be-së, një shtet anëtar 
jo entuziast, i cili nuk u angazhua kurrë plotësisht në projektin dhe 
historinë e be-së. 

si fillim, mbretëria e bashkuar nuk ishte një nga 6 vendet themeluese 
në vitin 1958 dhe kur më vonë aplikoi për t’u bashkuar me të, u 
refuzua dy herë nga franca me arsyetimet se ishte tepër afër me 
interesat e sHba-së. kur më në fund u bashkua në vitin 1973, 
ishte në mes të një krize ekonomike në vend dhe nuk qe e aftë të 
shihte menjëherë përfitimet nga integrimi evropian. kur margaret 
thatcher erdhi në pushtet si kryeministre në vitet 1980, ajo luftoi 
për një kompensim britanik, duke kërkuar pjesë të kontributeve 
të mbretërisë së bashkuar në buxhetin e ke-së, me arsyetimin se 
vendi i saj po paguante shumë krahasuar me atë që po merrte dhe 
nuk po përfitonte si vendet e tjera nga fondet bujqësore të ke-së. 
megjithëse margaret thatcher ishte ndër protagonistet e tregut të 
vetëm, i cili ishte një nga arsyet kryesore për të cilat mbretëria e 
bashkuar dëshironte fillimisht t’i bashkohej kee-së, ajo gjithmonë 
i bëri qëndresë idesë së një bashkimi federal, zgjerimit të votës 
mazhoritare në procesin e vendimmarrjes së be-së dhe transferimit 
të kompetencave tek brukseli. 

mbretëria e bashkuar ndjente gjithmonë se brukseli po merrte 
pavarësinë kombëtare dhe vendimmarrjen e saj, dhe menjëherë 
zgjodhi të qëndronte jashtë nga shumë nënprojekte të tillë si karta 
sociale, zona schengen dhe euro zona. nga të gjitha vendet e 
bashkimit evropian, mbretëria e bashkuar ishte e vetmja me më 
shumë përjashtime, duke u vendosur në pikën më të largët nga 
qendra e rrethit të integrimit se çdo vend tjetër anëtar. 

gjithsesi, pavarësisht këtyre zgjedhjeve për mospërfshirje, sistemi 
partiak i mbretërisë së bashkuar dhe veçanërisht partia konservatore, 
u nda në mënyrë të dukshme midis eurofilëve dhe euroskeptikëve, 
një tendencë e cila kulmoi gjatë periudhës kur kryeministër ishte 
david cameron dhe e detyroi atë të mbante referendumin. 



31

siç edhe ndodhi, referendumi për brexit-in në vitin 2016, ishte një 
moment i vështirë në historinë britanike. nga njëra anë, një klasë 
populiste politike euroskeptike kultivoi një klimë kundërshtuese ndaj 
burokracisë së brukselit dhe imigracionit që vinte nga evropa, dhe 
nga ana tjetër, një klasë e vetëkënaqur politike pro evropiane drejtoi 
një fushatë për pesimizmin dhe shkatërrimin ekonomik që do të 
pasonte brexit-in. 

si përfundim, sipas këndvështrimit tim, mbretëria e bashkuar 
gjithmonë ka qenë një rast përjashtimor në evropë, ndërsa brexit-i 
ishte një rezultat i pashmangshëm për një partner hezitues dhe të 
vështirë, një incident që pritej të ndodhte. 

3. mbretëria e basHkuar si reflektim tipik i një 
patologjie më të gjerë të be-së

ndryshe nga argumenti përjashtimor, rezultati i brexit-it mund të 
lexohet edhe si pasqyrim i një patologjie më të gjerë të sistemit të 
be-së dhe përcjell mesazhe të rëndësishme për evropën që mund 
të analizohen. vota pro largimit tregoi disa pika të dobëta të shtrira 
përtej kufijve kombëtare britanikë, të cilat janë të ngjashme me ato 
të shumë shoqërive të tjera evropiane. 

për ta filluar, ndarja dhe distancimi i be-së nga qytetarët e vet dhe 
rritja e euroskepticizmit nuk është një dukuri vetëm britanike, por një 
realitet më i gjerë, i cili është përkeqësuar gjatë krizës në eurozonë, 
siç tregohet nga besimi në rënie i qytetarëve ndaj be-së, pothuajse 
në të gjitha vendet anëtare. mbretëria e bashkuar nuk ishte e vetmja 
që nuk kishte besim në institucionet e be-së dhe që ankohej për 
centralizimin e komisionit dhe për direktivat e be-së. kishte dhe 
vende të tjera në evropën jugore, të cilat reaguan në mënyrë agresive 
ndaj ashpërsisë së udhëheqjes së be-së. dikur tradicionalisht vende 
pro be-së, greqia, italia, spanja dhe portugalia përjetuan një rritje 
të dukshme të euroskpeticizmit. në mënyrë të ngjashme, në lindje të 
be-së, të gjitha elitat politike të evropës qendrore shfaqën shenja 
kundër euros dhe iliberalizëm populist dhe një reagim të ashpër ndaj 
be-së për lëvizjen e lirë dhe ndarjen e barrës migratore (kuotat për 
refugjatët). madje edhe tek anëtarët themelues të be-së, politikat 
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kryesore u sfiduan nga diskutimet e hapura anti-evropiane dhe raciste 
të forcave politike të ekstremit të krahut të djathtë. skepticizmi 
evropian, si pasojë, nuk ishte vetëm një tipar i diskutimit britanik, 
por një dukuri më e gjerë evropiane, e përkrahur nga një numër në 
rritje të qytetarisë evropiane. 

e parë nga një perspektivë tjetër, vota e mbretërisë së bashkuar 
kundër be-së u kuptua edhe si votë që vjen nga njerëzit më të 
pafavorizuar në angli apo Wells. megjithatë, as kjo nuk është një 
dukuri ekskluzivisht britanike. pabarazia dhe papunësia po vijnë 
në rritje edhe në be, dhe gjithnjë e më shumë njerëz ankohen për 
dogmën ekonomike neoliberale të ashpërsisë fiskale dhe buxheteve 
të shtrënguara, ose ndaj interesave të biznesit të madh dhe shpëtimit 
të bankave me fonde shtesë. kërkesa për një evropë sociale pati 
jehonë veçanërisht në vendet anëtare, ndërsa po përjetonin ndikimin 
negativ të politikës ekonomike neoliberale mbizotëruese të evropës. 

për më shumë, as rezultati negativ i një referendumi për evropën, 
nuk është një rezultat ekskluzivisht britanik. be-ja ka një histori 
referendumesh kombëtare për çështje të be-së, dhe kohët e fundit 
shumica e tyre kanë çuar në rezultate të cilat i kundërviheshin 
be-së në një mënyrë apo në një tjetër. referendumi i greqisë për 
memorandumin e be-së në vitin 2015 pati reflektuar kundërshtinë 
e popullit grek për mbijetesën e imponuar dhe kushtëzimin e egër 
të be-së. rezultati negativ i referendumit të vitit 2015 në Holandë 
për marrëveshjen e asociimit midis ukrainës dhe be-së pati treguar 
se vendi po bëhej gjithnjë e më shumë skeptik lidhur me zgjerimin 
e mëtejshëm të be-së. në Hungari, referendumi për kuotat e 
imigrantëve të vitit 2016 ishte edhe një herë një shprehje negative 
ndaj ndarjes së barrës së refugjatëve. në itali, refuzimi me anë të 
referendumit të një reforme pro konstitucionale evropiane në vitin 
2016 çoi në dorëheqjen e kryeministrit të qendrës së majtë, matteo 
renzi, dhe rriti zërat kritikë të euros brenda klasës politike të vendit. 
politikat e brendshme në pjesën më të madhe të evropës treguan se 
be-ja e ka lënë pas periudhën e konsensusit liberal dhe po shkon 
drejt një periudhe me shoqëri të ndara dhe politika të polarizuara. 

së fundi, çështja mbizotëruese e imigracionit zor se ishte një 
fenomen britanik, duke pasur parasysh politikat në rritje kundër 
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imigrantëve në pjesën më të madhe të vendeve të be-së, nga lindja 
në perëndim. roli në rritje i partive kundër imigracionit ishte një 
dukuri e pranishme në të gjithë evropën dhe kontrolli i kufijve u bë 
një nga çështjet më të diskutueshme, duke shkuar kundër parimeve 
të katër lirive. 

si përfundim, parë përtej përjashtimit historik britanik, vota pro 
brexit-it pasqyroi edhe disa prej problemeve strukturore në be-në 
bashkëkohore. 

përfundime

për ta përmbledhur, përqasja e be-së për brexit-in ka qenë që ta 
shohë rezultatin e referendumit si një fenomen specifik kombëtar, 
një rast përjashtimor i cili duhet të trajtohet sipas të drejtës së vet 
dhe sa më shpejt të jetë e mundur, si çështje dypalëshe midis një 
vendi anëtar që dëshiron të largohet dhe be-së si front i bashkuar i 
27 vendeve anëtare.

e ardhmja mban një dilemë të madhe për të dy palët:

për britaninë, është lloji i brexit-it, një luftë midis mbështetësve për 
një brexit të vështirë kundër mbështetësve për një brexit të butë. 

për be-në, është lloji i evropës, një luftë midis atyre që mbështesin 
një integrim federal më të madh, kundër atyre që mbrojnë një 
integrim më të përqendruar dhe më shumë ndërqeverisës. 
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Bas B. Bakker*

ballkani perëndimor në evropën 
post-brexit

prezantimi im në këtë konferencë fokusohet te zhvillimet në 
ballkanin perëndimor në kontekstin e evropës post-brexit.

kur shkova të fle më 23 qershor në orën 23:30, sapo kisha parë sondazhet 
që sugjeronin se mbretëria e bashkuar kishte vendosur të qëndronte në 
be. të nesërmen u zgjova në 6:30 dhe lexova se mbretëria e bashkuar 
kishte vendosur të dilte dhe rënia ishte 9% brenda natës.

* Bas B. Bakker, Përfaqësues Rezident Rajonal, Zyra Rajonale e FMN-së për Evropën Qendrore 
dhe Lindore

Grafik 1. Ndryshime në kurset e këmbimit kundrejt euros 
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fatmirësisht, një pjesë e madhe e ndikimit të brexit-it mbi tregun 
financiar ishte jetëshkurtër. grafiku 1 tregon ecurinë e kurseve të 
këmbimit kundrejt euros, si më 24 qershor edhe në ditët që e pasuan 
dhe pika e zezë tregon ndryshimin kumulativ. mund të shikoni se për 
pjesën më të madhe të vendeve, ndryshimi është mjaft i vogël me një 
përjashtim të dallueshëm për paundin britanik, që qëndron akoma 
shumë poshtë krahasuar me nivelin e tij para referendumit.

edhe rënia ekonomike afatshkurtër ka qenë më e ulët nga sa kishim 
frikë në fillim. në grafikun 2, pikat e zeza tregojnë parashikimet e 
Weo-s të bëra në prill për rritjen ekonomike, dhe kolonat tregojnë 
parashikimin e tetorit. përsëri, me përjashtimin e britanisë së madhe, 
nuk ka shumë ndryshim dhe për ballkanin perëndimor në fakt rritja 
është korrigjuar për lart.

pasiguria mbi raportet e ardhshme me be-në mund të çojë në shtyrje 
të investimeve. kjo natyrisht nuk do të thotë që gjithçka është mirë. 
në veçanti, ndikimi afatgjatë mbi mbretërinë e bashkuar mbetet i 
pasigurt.

grafiku 3 tregon konsensusin e parashikimeve për investimet në 
mbretërinë e bashkuar në vitin 2017, të cilat publikohen çdo muaj. 
projeksionet e investimeve ishin mjaft konstante në qershor dhe 
më pas ranë pikiatë. megjithatë, jo vetëm kaq, por edhe gama e 
vlerësimeve u zgjerua në mënyrë të konsiderueshme. prandaj, ka 

Grafik 2. Projeksionet e rritjes së PBB-së për 2017 nga WEO
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shumë pasiguri. Çfarë do të ndodhë në britani me investimet? si do 
të ndikohen ato nga pasiguria?

një pyetje e ndërlidhur është: sa i vështirë do të jetë brexit-i dhe 
ç’do të ndodhë me ekonominë nëse ka një brexit të ashpër? grafiku 
4 tregon tre skenarë nga raporti i fmn-së për mbretërinë e bashkuar 
që doli përpara brexit-it. 

1. skenari i rënduar me një brexit të ashpër – vija e kuqe.
2. skenari bazë pa brexit – vija blu sipër; dhe
3. skenari i ndërmjetshëm – një brexit, por me pasiguri të kufizuar.

Grafik 4. Skenarë për rritjen e PBB-së në Mbretërinë e Bashkuar (p.p.)
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projeksionet tona aktuale janë pranë skenarit me pasiguri të kufizuar. 
gjithsesi, ekziston rreziku që të zhvillohet një skenar më i rënduar. 

atëherë, cili do të jetë ndikimi mbi evropën juglindore? lidhjet 
ekonomike dhe financiare të drejtpërdrejta me mbretërinë e bashkuar 
nuk janë shumë të forta. grafiku 5 tregon nivelin e eksporteve 
të mallrave drejt mbretërisë së bashkuar në përqindje të pbb-së. 
përgjithësisht janë në intervalin 0-0.5%, pra, jo shumë të larta.

lidhjet tregtare të tërthorta mund të jenë më të mëdha. evropa 
perëndimore eksporton shumë në mbretërinë e bashkuar. nëse 

Grafik 5. Eksporti i mallrave drejt Mbretërisë së Bashkuar
(në përqindje të PBB-së)
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evropa perëndimore goditet nga recesioni në britani, atëherë edhe 
evropa juglindore mund të goditet, sepse mund të eksportojë më 
pak drejt evropës perëndimore. grafiku 6 tregon eksportet drejt 
vendeve të tjera të be-së dhe këto janë më të konsiderueshme sesa 
ato drejt mbretërisë së bashkuar.

nga këndvështrimi i emigrimit, mbretëria e bashkuar nuk është 
destinacioni kryesor për evropën juglindore. grafiku 7 tregon 
shtetasit me prejardhje nga ballkani perëndimor që jetojnë në 
britaninë e madhe si përqindje e popullatës së vendeve të ballkanit 
perëndimor. shtylla blu paraqet britaninë e madhe. siç mund ta 
shikoni, kjo peshë është përgjithësisht shumë e vogël, nën 0.5%. 
gjermania, e paraqitur me shtyllën e kuqe, është shumë më e 
rëndësishme. 

as nga pikëpamja e turizmit, ndikimi i brexit-it nuk duket të ketë gjasa 
të jetë i rëndësishëm. përqindja e rezidentëve britanikë që vizitojnë 
si turistë ballkanin perëndimor është nën 3%. për shumë vende të 
rajonit, turizmi nuk është aq i rëndësishëm. nëse shohim malin e 
zi, përqindja e turizmit ndaj pbb-së është rreth 11%, ndërkohë 
që turizmi britanik përbën më pak se 1.5%. sikur i gjithë turizmi 
nga britania të zhdukej, ndikimi mbi pbb-në e këtyre vendeve do 
të ishte 0.1%. prandaj, ndikimi ekonomik i brexit-it mbi ballkanin 
perëndimor mund të mos jetë dhe aq i lartë. i rëndësishëm është 
impakti që brexit-i mund të ketë mbi be-në. 

Grafik 7. Shtetas rezidentë në Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermani lindur 
në Ballkanin Perëndimor 
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grafiku 9 tregon që mbretëria e bashkuar paguan një pjesë të madhe 
të buxhetit të be-së. pas brexit-it, mund të mos ketë shumë oreks 
nga vendet e tjera për ta plotësuar hendekun. kjo mund të ketë 
një ndikim të rëndësishëm mbi të ardhmen e be-së. siç tregojnë 
grafikët 10-13, besimi i qytetarëve të be-së te vetë be-ja ka rënë 
ndjeshëm gjatë dekadës së fundit. oreksi për integrim të mëtejshëm 
ka rënë. Çështja është nëse kjo ka ndikuar mbi oreksin për zgjerim 
të mëtejshëm. dhe në këtë rast, nëse mundësitë për ballkanin 
perëndimor që të anëtarësohet në be do të zvogëlohen, cili do të 
ishte ndikimi mbi reformat dhe mbi rritjen e ardhshme në rajon?

Grafik 9. Kontributet në buxhetin e BE-së në 2015
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le t’i diskutojmë këto çështje më në detaje. 

në dekadën e fundit ka pasur një rënie të ndjeshme të besimit në be. 
grafiku 10 tregon besimin e qytetarëve të vendeve të ndryshme në 
be. ky sondazh zhvillohet shpesh nga be-ja. Harta majtas tregon 
situatën në vitin 2004 dhe harta djathtas tregon situatën në vitin 
2016. nivelet e besimit mbi 50% janë në ngjyrë të gjelbër. niveli i 
besimit nën 40% është shënuar me të kuqe dhe midis 40% dhe 50% 
është shënuar me portokalli. në vitin 2004, besimi ishte nën 50% 
vetëm në mbretërinë e bashkuar dhe në letoni. në 2016, ishte mbi 
50% vetëm më lituani, ndërsa në shumicën e vendeve të tjera ishte 
poshtë 40%, sa niveli i britanisë së madhe një dekadë më parë. pse 
ka rënë besimi te be-ja? 

Grafiku 10. Niveli i besimit në Bashkimin Evropian 
(përqindje e popullatës, sondazh i Eurobarometer) 

me shumë gjasa, besimi ka rënë sepse evropën e kanë goditur një seri 
krizash: krizat globale financiare në 2008 dhe 2009; kriza e borxhit 
sovran pak vite më vonë, dhe kohët e fundit imigrimi në shkallë 
të madhe dhe flukset e refugjatëve. grafiku 11 tregon çështjet më 
shqetësuese. në veri, problemi më shqetësues është imigrimi, siç 
tregohet në të majtë. në jug, shqetësimi më i madh është situata 
ekonomike.
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Grafiku 11. Çështjet më të rëndësishme për vendet e BE-së në 2016 
(sipas Eurobarometer) 

grafiku 12 tregon se ka një lidhje të qartë ndërmjet ecurisë së 
ekonomive që nga kriza dhe nivelit të besimit në be. grafiku në 
të djathtë tregon ndryshimin në pbb-në reale për frymë që nga viti 
2007. evropa lindore ka dëshmuar një ecuri të mirë, por evropa 
jugore (spanja, italia dhe greqia) ka treguar një ecuri të dobët dhe 
evropa perëndimore qëndron diku ndërmjet këtyre dy rajoneve: 
nuk ka pasur një ecuri të shkëlqyer, por nuk është as aq keq sa 
evropa jugore. grafiku në të majtë tregon që ka një lidhje ndërmjet 
ndryshimit në pbb-në reale për frymë dhe nivelit të besimit në be. 
sa më tepër ka rënë pbb-ja, aq më i ulët është niveli i besimit në 
be. në këtë klimë, mbështetja politike për integrim të mëtejshëm 

Grafik 12. Ndryshime në PBB-në reale për frymë dhe niveli i besimit në BE
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ka rënë. rezultati: pasiguritë politike janë shtuar; ka më pak 
mbështetje për tregtinë e lirë se në të kaluarën; ka më tepër thirrje 
për proteksionizëm.

mbështetja për zgjerimin e be-së gjithashtu ka rënë. grafiku 13 
tregon mbështetjen në vendet e ndryshme për zgjerim të mëtejshëm. 
grafiku në të majtë paraqet situatën në vitin 2008 dhe ai në të djathtë 
në 2016. shihet një rënie e dukshme gjatë kohës në mbështetjen për 
zgjerim të mëtejshëm, dhe është interesante të vihet re se ky fakt ka 
ndodhur jo vetëm në evropën perëndimore por edhe te anëtarët 
e rinj. pyetja është: Çfarë efekti do të ketë kjo mbi zgjerimin e 
mëtejshëm të be-së në ballkanin perëndimor?

Grafiku 13. Mbështetje për zgjerimin e BE-së 
(përqindje e popullatës, sondazh i Eurobarometer) 

grafiku 14 tregon fazat e ndryshme të zgjerimit të be-së. ballkani 
perëndimor është në fakt pjesa e vetme e evropës, përveç vendeve 
të ish-bashkimit sovjetik, që nuk është ende pjesë e be-së. 
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Grafiku 14. Shtetet anëtare të BE-së sipas vitit të anëtarësimit

ndryshe nga pjesa tjetër e evropës, entuziazmi në evropën juglindore 
për be-në mbetet shumë i lartë. grafiku 15 tregon mbështetjen për 
be-në si në vitin 2012 dhe në 2015. ndryshimi nuk është i madh dhe 
në disa raste madje mbështetja është shtuar. veçanërisht mbresëlënës 
është niveli shumë i lartë i kësaj mbështetjeje në shqipëri, mbi 90%. 
shqipëria është qartësisht vendi më pro-be në evropë. 

nëse zgjerimi i mëtejshëm i be-së ndalet, cili do të jetë ndikimi? 

be-ja ka qenë vërtet e rëndësishme për ish-vendet evropiane në 
tranzicion si treg eksporti, burim teknologjie, burim kapitali privat, 

Grafik 15. Mbështetje për Bashkimin Evropian në 2012 dhe 2015
(përqindje e popullatës, sondazh nga Eurobarometer)
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por edhe si burim fondesh nga be-ja. grafiku 16 tregon flukset neto 
vjetore nga komisioni evropian për vendet e evropës lindore. kjo 
ka qenë shumë e konsiderueshme veçanërisht për vendet anëtare. 
por be-ja nuk ka qenë e rëndësishme vetëm si burim mbështetjeje 
financiare.

prospektiva për anëtarësim në be ka qenë gjithashtu një shkas 
kryesor për reforma. grafiku 17 paraqet treguesit e tranzicionit 
nga berzH-i, që tregojnë përparimin e një vendi nga një ekonomi 
komuniste në ekonomi tregu. sa më i lartë niveli, aq më tepër 
përparim është bërë. rombet e kuqe tregojnë nivelin në 1990. nuk 
ka shumë ndryshim ndërmjet anëtarëve të be-së dhe joanëtarëve të 

Grafik 16. Mesatarja vjetore e flukseve neto nga Komisioni Evropian 
(përqindje e PBB-së, 2010-2015)
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be-së. shtyllat tregojnë nivelin në vitin 2014. aty mund të shihni që 
ka një dallim të qartë. të gjitha vendet anëtare të be-së kanë nivele 
shumë më të larta sesa vendet joanëtare. prandaj, be-ja është me të 
vërtetë e rëndësishme për reformimin e ekonomisë. 

Grafiku 18. Përdorimi i punës dhe produktiviteti, 2015

si përfundim, evropa juglindore është akoma relativisht e varfër, 
megjithatë ka pasur përparime. grafiku 18 tregon produktivitetin 
e punës dhe punësimin në vitin 2015. madhësia e rrethit tregon 
pbb-në për frymë. vendet janë pasuruar, në veçanti, me rritjen e 
produktivitetit të punës, por normat e punësimit shpesh nuk janë 
rritur. gjithsesi ka ende shumë rrugë për të bërë. produktiviteti i 
punës është akoma shumë më i ulët në evropën juglindore se në 
evropën perëndimore. rrathët e rrethuar me blu përfaqësojnë 
ballkanin perëndimor. evropa juglindore është ende relativisht 
e varfër dhe do të përfitonte shumë nga një be e fortë dhe nga 
anëtarësimi në be.
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Robin McConnachie*
Çfarë ësHtë në të vërtetë brexit-i?

jam shumë i lumtur që vizitoj përsëri shqipërinë, pas një mungese 
shumëvjeçare. unë kam punuar për bankën e anglisë dhe, pas rënies së 
murit të berlinit, udhëtova drejt vendit tuaj në petkun e personit të parë 
që do të rivendoste kontaktet ndërkombëtare në sektorin financiar. 
në vazhdim, patëm një bashkëpunim shumë të frytshëm me seminare 
dhe këshilla teknike në tiranë dhe londër, jo vetëm për bankën e 
shqipërisë, por edhe për ministrinë e financës, bursën shqiptare dhe 
institucione të tjera. ky bashkëpunim i ngushtë me bankën e anglisë 
vazhdon edhe sot. që tani kam vënë re shenja përparimi si rezultat i 
këtij bashkëpunimi dhe shpresoj që, pavarësisht daljes së mbretërisë së 
bashkuar nga be-ja, ky kontakt do të zhvillohet edhe më tej.

megjithëse pjesa më e madhe e përmbajtjes së figurës së parë 
të prezantimit tashmë është diskutuar nga parafolësit, unë do ta 
përmend shkurtimisht, pasi mendoj se ju dëshironi të njiheni më në 
detaje me disa nga pasojat ekonomike të brexit-it.
 
siç u përmend edhe më parë, procesi i negociatave të nenit 50 
ende nuk ka filluar dhe nuk pritet të fillojë para muajit mars 2017. 
autoritetet evropiane janë shprehur se nuk janë të gatshme për të 
diskutuar – ky është pozicioni publik i tyre – derisa mbretëria e 

* Robin McConnachie, Bashkëpunëtor i PEFM dhe anëtar i Bordit Këshillues Ndërkombëtar i 
Oxford Analytica  
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bashkuar të aplikojë për të dalë. procesi me gjasë do të jetë i gjatë 
dhe i vështirë, dhe sigurisht do të zgjasë më tepër se dy vjet.

bas bakker foli për reagimin pak të tepruar fillestar të tregut, një 
sjellje kjo normale për tregjet: ato priren të lëkunden dhe më vonë 
stabilizohen në një nivel të caktuar. reagimi fillestar ishte: “obobo, 
kjo është një katastrofë! do të ketë efekte ekonomike tejet të rënda!” 
– e megjithatë, që atëherë ekonomia britanike nuk është tkurrur. 
në momentin e duhur do të ketë efekte negative neto nga kursi i 
këmbimit, pavarësisht optimizmit të ditëve të fundit të shprehur nga 
guvernatori i bankës së anglisë. gjithsesi, shqetësuese nuk është 
e tashmja, por viti 2017 dhe më tej. indeksi i tregut të kapitalit në 
mbretërinë e bashkuar ka vazhduar të rritet, tani është mbi 7,000. 
megjithatë kjo nuk është e vështirë për t’u shpjeguar sepse rënia e 
vlerës së paundit me 18% në pikën e tij më të ulët, do të thotë se 
efekti i menjëhershëm ka qenë shumë fitimprurës për kompanitë 
eksportuese të mbretërisë së bashkuar.

nga ana tjetër, meqenëse mbretëria e bashkuar importon më tepër 
se 50% të produkteve ushqimore, çmimet e lëndëve të para do të 
rriten. kështu efektet e negative mbi importet nga një kurs i ulët 

Brexit: Po tani, çfarë vjen? 

• Procesi i negociimit të Nenit 50  
• A do të fillojë në mars 2017? 
• Dy vjet afat 

• Lufta e rreme 
• Reagimi fillestar i tregut 
• Ekonomia vazhdon mirë 
• Tregu i aksioneve reagues 

• Shqetësime në horizont 
• Kursi i këmbimit shumë i dobët 
• Inflacioni do të rritet 
• Parashikimi i rritjes do të ngadalësohet në 2017 
• Do të ketë mungesë e fuqisë punëtore dhe të kualifikimeve nëse 

kufizohet imigrimi në BE 
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këmbimi do të fillojnë të ndihen, gjë që e ka shtyrë guvernatorin e 
bankës së anglisë të shprehë shqetësim për inflacionin. aktualisht, 
citoj: “...vetëm 1%”, por i destinuar të rritet.

gjithë kjo është relativisht e padëmshme, megjithatë më sjell 
në mendje “luftën e rreme” të viteve 1939-1940. dy gjëra janë 
shqetësuese: e para - sondazhet e bëra nga ekspertë me integritet 
tregojnë që shqetësimet e vërteta lidhen me synimet e investimeve, 
dhe jo vetëm për 2017; dhe e dyta që nuk është përmendur deri 
tani - mbretëria e bashkuar mirëpret dhe mbështetet në një masë të 
madhe te punëtorët e huaj. jo vetëm te të kualifikuarit, por edhe te 
ata të pakualifikuar. fakt që do ta ilustroj më vonë me një shembull. 
pra, do të ketë mungesa në nivelet e larta dhe jo vetëm. shërbimi 
shëndetësor kombëtar varet nga punëtorët e ardhur nga be-ja edhe 
nga vendet jashtë be-së. gjithashtu, nëse ka një “bum” ndërtimesh, 
gjë që duket të jetë politika e vetme ekonomike e qeverisë së 
mbretërisë së bashkuar, ku do t’i gjejmë njerëzit për të zbatuar këto 
projekte investimesh masive në sektorin publik?

le të marrim disa shembuj më specifikë: për mbretërinë e bashkuar 
fitimet e padukshme nga të gjitha format e shërbimeve financiare janë 

Brexit: Rreziqe për MB-në 

• Industria e makinave e Mbretërisë së Bashkaur  
mund të vuajë nga lufta tarifore: p.sh., BMW në 
Oksford 

• Qyteti i Londrës humbës i madh i mundshëm: gati 30% 
e PBB-së së Mbretërisë së Bashkuar 

• Ambiciet franceze dhe gjermane për të riatdhesuar 
bizneset nga MB-ja, p.sh., klerimi i euros nga Londra  

• Londra ende selia e kompanive ndërkombëtare?   
• MB-ja ende ka avantazhe DHE mund të ofrojë një 

regjim të favorshëm, p.sh., 10% taksë «grabitqare» 
për korporatat 
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tepër të rëndësishme, njohur ndryshe si qyteti i londrës, të cilat në varësi 
nga si i përkufizon, përfaqësojnë nga 25% në 30% të pbb-së sonë.
 
dëshiroj ta nis analizën me shembullin specifik të industrisë së 
makinave në mbretërinë e bashkuar, për shkak se ajo përbën një 
pasqyrë shumë të drejtpërdrejtë të problemeve që do të hasim gjatë 
negocimit të daljes sonë nga një bashkësi tarifash gjithëpërfshirëse, 
që na ka sjellë përfitime të mëdha. mjafton të shohim vështirësitë që 
kanë lindur gjatë negocimit të marrëveshjes tregtare ndërmjet be-së 
dhe kanadasë.

në oksford gjendet një fabrikë e madhe dhe e suksesshme e montimit 
të makinave pronë e kompanisë bmW, e cila prodhon makinat mini, 
të cilat eksportohen nga mbretëria e bashkuar në të gjithë botën. 
nëse në të ardhmen bmW-së në mbretërinë e bashkuar do t’i duhet 
të përballojë një tarifë prej, le të themi, 10%, çfarë do të duhet të 
bëjë kjo kompani kur të ketë një propozim para bordit qendror për 
zgjerim operacionesh, i cili mund të bëhet në mbretërinë e bashkuar, 
por po aq mirë edhe në vende të be-së? vetëm një anëtar bordi vërtet 
trim do të thoshte: “për shkak të rëndësisë që industria e makinave 
ka për gjermaninë, si pjesë e qendrore e be-së, jam i sigurt që duhet 
të zgjerohemi në mbretërinë e bashkuar, pavarësisht se të gjitha 
eksportet tona prej andej do të përballojnë një mur tarifor prej 10%.”.

ekziston mundësia që një skoci e pavarur – gjë që do ta prek më vonë 
gjatë diskutimit – t’i ofrojë bmW-së incentiva për të kompensuar 
barrierën tarifore, por kjo ngelet tepër spekulative. kohët e fundit 
kam qenë pjesë e një konference të mbajtur në oksford, ku diskutuam 
gjatë me këshilltarin kryesor politik të një tjetër konkurrenti të madh 
gjerman, që nuk ka degë në mbretërinë e bashkuar, i cili natyrisht 
po e ndjek me interes këtë debat. ky është vetëm një shembull, por 
industria e makinave është sektor i rëndësishëm për ekonominë e 
mbretërisë së bashkuar. në vendin tonë ka edhe fabrika të tjera 
makinash, për shembull Honda ka një operacion të madh në swindon 
dhe shet produktin në pjesë të tjera të evropës.

natyrisht që rreziku më i madh, siç tregohet në shembullin e dytë në 
figurën më sipër, i kanoset qytetit të londrës. dihet që disa shtete, 
ish-partneret tona në be, prej një kohe të gjatë kanë ushqyer ambicie 
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për riatdhesimin e shërbimeve të ndryshme financiare, në veçanti të 
transaksioneve në euro. pavarësisht se mbretëria e bashkuar është 
pjesë e be-së, interesat e tyre kombëtare kanë prodhuar disa përpjekje 
që të gjitha transaksionet në euro të kryhen në një shtëpi klerimi ose 
federatë shtëpish klerimi të ndodhur fizikisht në eurozonë.

kohë më parë, unë kam punuar si këshilltar i lartë për tregjet financiare 
pranë bankës së anglisë dhe mund t’ju them me siguri të plotë që nuk 
ka asnjë arsye teknologjike që ta bëjë këtë të domosdoshme. është 
thjesht një përpjekje për t’ia rrëmbyer këtë aktivitet londrës dhe për ta 
transferuar, me shpresë, në paris apo frankfurt. pas brexit-it kjo qasje 
prej grabitqari nga ish-partnerët do të mbetet një kërcënim për qytetin 
e londrës. natyrisht që nga kjo situatë mund të përfitojnë edhe vende 
të tjera, si për shembull shtetet e bashkuara, të cilat kanë një sistem 
klerimi shumë të sofistikuar, apo tregjet financiare në rritje të shpejtë 
të azisë juglindore. dukshëm ky nuk është një diskutim i kufizuar 
vetëm brenda be-së dhe, si rezultat, mbretëria e bashkuar mund të 
humbë, por jo domosdosmërisht në dobi të pjesës tjetër të be-së.

gjithë kjo është spekulative. personalisht prirem kah optimizmi i 
kujdesshëm, pra që qyteti i londrës, në një masë të madhe, do të 
ruajë pozicionin e tij të tanishëm, por do të jetë një luftë e vështirë 
kundër interesave të fshehta që maskohen si politikë e be-së.

shembulli i fundit në figurë ka të bëjë me faktin që mbretëria e 
bashkuar ka qenë dhe, në opinionin tim, do të vazhdojë të jetë një 
seli qendrore për kompanitë ndërkombëtare, veçanërisht në sektorin 
financiar. vendi ynë gëzon shumë përparësi: gjuha angleze, zona 
kohore e favorshme, fuqia e mjaftueshme punëtore e kualifikuar 
dhe avantazhet lokale dhe kulturore. disa prej këtyre përparësive 
mund të dobësohen për shkak të barrierave, por besoj që qeveria 
e mbretërisë së bashkuar do të tërhiqet nga një qëndrim i rreptë 
mbi kufizimin e lejeve të punës për qytetarët e be-së. mund të ketë 
kufizime të reja modeste mbi kushtet nën të cilat punëtorët e huaj 
mund të hyjnë dhe të qëndrojnë në mbretërinë e bashkuar, kufizime 
me detaje mjaft teknike. ka shumë burokraci të ndërlidhur me 
rregullat aktuale të be-së mbi këtë çështje, e cila do të zvogëlohet 
pjesërisht, nëse mbretëria e bashkuar shkëputet. nga ana tjetër, kjo 
mbetet një betejë për t’u luftuar dhe fituar.
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kohët e fundit, be-ja ka tentuar të trajtojë atë që e quan “shmangia 
ndërkombëtare e taksave” duke sulmuar në bazë të rregullave anti-
konkurrencë marrëveshjet e posaçme të taksimit që irlanda ka me 
kompani të mëdha si apple, google e shumë të tjera, për të tërhequr 
investime. nëse mbretëria e bashkuar lë be-në, ne nuk do të jemi më 
të kufizuar nga këto rregulla dhe nëse dëshirojmë, mund të tërheqim 
kompani duke zvogëluar taksat për korporatat, në mënyrë të ngjashme 
me modelin irlandez. argumenti që këto marrëveshje përbëjnë në thelb 
një financim shtetëror, e si pasojë bien në kundërshti me rregullat e 
konkurrencës së be-së, do të zhdukej, pasi ne nuk do të ishim më subjekt 
i këtyre rregullave. pra, do të ishim të lirë të bënim çfarë të dëshironim, 
sepse nuk do të ishim më anëtarë të be-së, por kjo mbetet për t’u parë në 
vazhdim dhe druaj se edhe për këtë çështje përfundimi është i pasigurt.

për të kaluar te përfundimet e mia, duhet të arrihet një kompromis. 
pasi të kenë mbaruar polemikat, do të ketë një seri lëshimesh nga 
të dyja palët dhe do të arrihen marrëveshje për shumë detaje të 
rëndësishme. por tregjet e urrejnë pasigurinë dhe pikërisht për faktin 
se përfundimi është kaq i pasigurt dhe nuk po hyhet në diskutime 
paraprake, kompanitë po shfaqin probleme dhe po frenojnë investimet. 
më poshtë shkurtimisht disa fjalë për sektorin bankar dhe rëndësinë 
e tij për mbretërinë e bashkuar.

Brexit - borxhi, financa dhe bankat 

• Bankat e Mbretërisë së Bashkuar më të shëndetshme se 
bankat evropiane, përfshirë Francën, Gjermaninë dhe 
Italinë  

• Problemet e euros dhe argumentet e ndihmës financiare 
nga jashtë do të vazhdojnë për Eurozonën me pasoja për 
borxhin publik - një problem në rritje për të GJITHA 
vendet 

• Regjimi i pasaportës së vetme për shërbimet bankare dhe 
mbikëqyrja në vendet e origjinës/pritëse nën kërcënim  

• Regjimi i BQE-së do të jetë gjithmonë e më shumë në 
konflikt me qëndrimin e politikave në SHBA/MB 
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mbretëria e bashkuar ka nxjerrë disa mësime serioze nga kriza 
bankare dhe i ka reformuar bankat e saj, me një farë kosto për to, 
shumë më gjerësisht se franca, gjermania – duke pasur parasysh 
problemet e kohëve të fundit të deutsche bank - dhe italia – të 
gjithë e dimë se ç’po ndodh me disa nga bankat italiane. prandaj, 
në përgjithësi unë pres që sistemi bankar i mbretërisë së bashkuar 
të vazhdojë të lulëzojë në evropë, pavarësisht nga pengesat që do 
t’i dalin përpara. megjithatë, një problem i veçantë është se be-ja 
ka kërcënuar të tërheqë atë që quhet “marrëveshje e pasaportës së 
vetme”, sipas së cilës një bankë me seli në një vend evropian mund 
të mbikëqyret nga ky vend dhe nga bqe-ja në përgjithësi, por ka 
pasaportë për të kryer aktivitet pa iu dashur të negociojë dhe marrë 
miratim nga autoritetet kombëtare, për çdo linjë individuale biznesi. 
ky pozicion kërcënohet dhe negociatat do të hasin probleme serioze, 
por meqenëse bankat e mbretërisë së bashkuar tani janë me kapital 
më të fortë dhe të rregulluara më mirë se bankat evropiane, jam 
relativisht optimist që logjika dhe eficienca ekonomike në fund do të 
fitojnë mbi interesin kombëtar.

më sipër paraqitet figura për skocinë, për të cilin nuk do të futem 
në detaje. e përmenda sepse kemi një dikotomi (në frëngjisht një 

Brexit: Çështja skoceze 

• Lëvizja për pavarësinë e Skocisë mund të jetë e 
pandalshme 

• Ekonomia skoceze është relativisht e varfër dhe kjo 
do të përkeqësohet - primi i huamarrjes në 150pb  

• Skocia dëshiron të qëndrojë në BE për subvencionet  
• Skocia aktualisht mbështetet (paguhet) nga pjesa 

tjetër e MB-së nëpërmjet formulës Barnett.  Sa e 
sigurt është kjo?  
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décalage), ndërmjet pozicionit skocez dhe pozicionit të mbretërisë së 
bashkuar. skocia ka hedhur poshtë – për momentin – pavarësinë. 
pra, do të mbetet pjesë e mbretërisë së bashkuar dhe e evropës së 
bashku me uellsin dhe irlandën e veriut, por mbretëria e bashkuar 
si e tërë ka votuar të dalë jashtë nga bashkimi më i madh, bashkimi 
evropian. situata në skoci nuk është unike – të gjithë e njohim 
situatën e ndërlikuar e të rrezikshme që po përjeton katalonja. 
nëse një skoci e re e pavarur ka sukses dhe mbetet anëtare e be-
së, duke përfituar financime jo vetëm nga pjesa tjetër e mbretërisë 
së bashkuar (si rezultat i formulës barnett), por edhe nga fondet 
evropiane nëpërmjet anëtarësisë ose një asociacioni, atëherë kjo ka 
për të inkurajuar vende të tjera të ndjekin shembullin e tyre.

kam trajtuar disa nga reagimet evropiane këtu. nuk duhen nënvlerësuar 
ndjenja të shfaqura tashmë si prestigji, krenaria apo edhe arroganca. ne 
jemi vendi i parë që guxoi të dyshonte se sa rroba kishte veshur aktualisht 
“perandori evropian”, shprehur ndryshe: “projekti juaj i mrekullueshëm 
euro në teori është i mirë, por ka kaq shumë pasoja negative për anëtarët 
individualë të bashkimit, sa na shtyu të votojmë jo.”

ashtu si othoni, edhe unë mendoj që ka të tjerë që do të mundohen 
të ndjekin shembullin tonë dhe kjo është arsyeja pse burokracia 

Brexit: Reagimi evropian 

• Negociatat do të jenë të vështira, madje hakmarrëse, 
për të dekurajuar vendet e tjera që mund të 
dëshirojnë të largohen 

• Krenari/prestigj i fyer - dikush ka guxuar të vërë në 
dyshim Projektin Euro 

• Boshti Francë/Gjermani - i shqetësuar për 
shpërbërjen e euros e madje të BE-së 
• Do të ketë pasoja negative afatmesme për MB-në nga Brexit-i 
• Si përfundim një ekuilibër i arsyeshëm do të (duhet të) arrihet 

nga të dyja palët në negociata 
• Rimëkëmbja e shpirtit sipërmarrës britanik dhe suksesi i 

eksportit  
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evropiane qendrore dhe franca e gjermania së bashku, nismëtaret 
e këtij eksperimenti gjigant që ka njohur sukses, do të mbajnë një 
qëndrim të rreptë, të paktën në fillim. qëndrimi publik i be-së 
do të jetë për një “hard Brexit”, një proces të rreptë. por unë besoj 
që pas disa përplasjeve, ata që kërkojnë një proces të rreptë do të 
zëvendësohen dhe do të pasohen nga vite diskutimesh të detajuara 
praktike. është në interesin ekonomik të përgjithshëm të shumë 
ekonomive evropiane të ruhet një partneritet tregtar me mbretërinë 
e bashkuar në linja tregtare.
 
për ta përmbledhur shkurtimisht, në pikëpamjen time, brexit-i 
mund të sjellë pasoja negative afatmesme në mbretërinë e bashkuar. 
por, në fund, do të arrihet një kompromis i vështirë, megjithëse 
çështjet legale do të vazhdojnë për disa vite. për fat të keq, për 
momentin rezultati për be-në dhe edhe për shqipërinë nuk mund të 
parashikohet, por mendoj se duhet të jemi optimistë. për sa i përket 
mbretërisë së bashkuar, ne mund përballemi me një rigjallërim të 
shpirtit sipërmarrës që shtynte njerëzit e shekullit xix, përfshirë 
edhe vetë paraardhësit e mi, për të bërë biznes jashtë vendit. unë e 
shoh shqipërinë si një pjesë të vogël por thelbësore të kësaj aleance 
të ardhme.
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Valeria Rolli*

sfidat afatgjata të evropës pas 
votës pro brexit-it: këndvësHtrimi 

i një bankieri qendror

përmbledHje dHe përfundime 

vendimi pasojë e referendumit në mbretërinë e bashkuar shënon 
fillimin e një procesi të ndërlikuar dhe të paparashikueshëm me një 
rezultat afatgjatë të pasigurt, i cili do të ndikojë rrjetin e dendur të 
ndërlidhjeve midis mbretërisë së bashkuar dhe evropës. 

zhvillimet më të fundit në ekonominë e mbretërisë së bashkuar 
kanë pasur deri më tani një ndikim mjaft sigurues dhe tregjet 
financiare janë qetësuar. megjithatë, nuk duhet të tregohemi tepër 
të kënaqur: disa politikëbërës (asnjanës), analistë ndërkombëtarë 
dhe të pavarur, në mbretërinë e bashkuar dhe vende të tjera, kanë 
paralajmëruar se kostot afatmesme të brexit-it nuk do të jenë edhe 
aq të papërfillshme.1

kjo do të ndodhte në rastin e një procesi konfuz me rezultat 
një “brexit të rreptë”, i cili duket si skenari më i mundshëm për 
momentin. për shembull, nëse i bëni një analizë sektorit financiar 
duke mbajtur parasysh kuadrin e përbashkët rregullator, ofruesit 

* Valeria Rolli, Ekonomiste e lartë, Drejtoria e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Banka e Italisë 
1 Sipas vëzhgimeve të autoriteteve, Brexit-i mund të jetë i administrueshëm ekonomikisht për 

MB-në. Shih. Daniel Gros, Drejtor i Qendrës për Studime të Politikave Evropiane, me qendër 
në Bruksel, kontribut: “The Not-So-High Costs of  Brexit”, publikuar në Project Syndicate, 
8 shtator 2016.
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britanikë të shërbimeve financiare do të penalizoheshin së tepërmi 
nëse do të humbnin të drejtën për qasje të plotë në tregun e 
përbashkët. 

pasiguria politike e zgjatur që lidhet me brexit-in përbën një rrezik 
negativ të konsiderueshëm, jo vetëm për mbretërinë e bashkuar dhe 
eurozonën, por me gjasa, edhe për ekonominë botërore. në afat të 
mesëm, rreziqet negative për perspektivën ekonomike të eurozonës 
mund të vijnë nga përhapja e pritshmërive të pafavorshme të tregut.

përveç kësaj, situata politike në evropë ngjan e favorshme, për shkak 
të ndikimit në rritje të partive populiste dhe mundësisë së përhapjes 
së qëndrimeve politike kombëtare që shohin interesin e brendshëm. 
ndërkohë që sfidat kryesore të evropës sot janë të natyrës globale 
(në fushën e migracionit, sigurisë dhe mbrojtjes), ne konsiderojmë se 
zgjidhjet më të mira duhen gjendur me më shumë, dhe jo me më pak, 
veprim të përbashkët evropian. 

në fushën ekonomike dhe financiare, kjo parashikon krijimin e 
një muri mbrojtës fiskal të përbashkët dhe përfundimin e plotë të 
bashkimit bankar dhe atij të tregut të kapitalit. në veçanti, duke 
forcuar rolin e mekanizmave të ndarjes së rrezikut brenda evropës, 
kjo do t’u ofronte politikëbërësve evropianë instrumente politike më 
efektive për të parandaluar rrezikun e copëzimit të tregjeve në nivel 
kombëtar, në kohë stresi financiar dhe ekonomik.

zHvillimet e fundit ekonomike dHe financiare

zhvillimet reale në mbretërinë e Bashkuar. një material studimor 
i njohur i ministrisë së financave të mbretërisë së bashkuar (i publikuar 
nga qeveria para referendumit) parashikoi pasoja të tmerrshme për 
ekonominë e mbretërisë së bashkuar nga brexit-i.2 edhe në qoftë 
se këto efekte nuk materializohen, masat e jashtëzakonshme të 
miratuara nga komiteti i politikës monetare (kpm) i bankës së 
anglisë në muajin gusht, sinjalizojnë se ka shqetësime serioze për 

2 Shih HM Government, “HM Treasury analysis: the long-term economic impact of  EU 
membership and the alternatives”, prill 2016.
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ekonominë.3 muajt e fundit, aktiviteti ekonomik në mbretërinë e 
bashkuar ka vijuar më mirë se parashikimet, duke e nxitur bankën e 
anglisë që, në shatator, të rishikonte për lart projeksionet e saj për 
rritjen e pbb-së në t3.4 

megjithatë, parashikimet për rritjen ekonomike të mbretërisë 
së bashkuar pas referendumit janë rishikuar në mënyrë të 
konsiderueshme për poshtë, veçanërisht ato për vitin 2017.5 për më 
tepër, ne duhet të kemi parasysh se disa faktorë “zbutës të goditjes” 
mund ta kenë mbështetur ekonominë vetëm përkohësisht - të tillë si 
përshpejtimi i politikës lehtësuese monetare, nënçmimi i paundit dhe 
njoftimi i mundësisë së rishikimit të qëndrimit të politikës fiskale.6 
së fundi, politika dhe pasiguria makroekonomike në mbretërinë e 
bashkuar mbetet e lartë (megjithëse pjesërisht e zbutur pas rritjes në 
fillim të verës). 7

zhvillimet e tregut financiar. rezultati i referendumit për brexit-in 
ishte në masë të gjerë i papritur për pjesëmarrësit e tregjeve financiare 
dhe shkaktoi turbullira në të gjitha klasat e aktiveve. më shumë se tre 
muaj më pas këto tensione u zbehën, por dy zhvillime ende vijojnë 
të jenë të pranishme: (i) kursi i këmbimit të paundit britanik kundrejt 
3 Më 3 gusht, KPM-ja votoi prezantimin e një pakete masash për mbështetjen e ekonomisë: (i) 

ulje prej 25 pikësh bazë të normës së Bankës, financuar nga emetimi i rezervave të bankës 
qendrore; (iii) blerje e një stoku të investimeve jofinanciare të paundit - bono të korporatave, 
financuar nga rezervat e bankës qendrore, deri në 10 miliard £; (iv) rritje në stokun e bonove 
të blera të qeverisë së MB, financuar nga rezervat e bankës qendrore nga 60 miliard £ në 435 
miliard £. Më 5 shtator, KPM-ja vendosi të mbajë të pandryshuar normën e interesit. Mbledhja 
tjetër do të mbahet në nëntor. Në mes të tetorit, Zëvendësguvernatori i Bankës së Anglisë, Ben 
Broadbent, u shpreh se rënia e Sterlinës pas votës pro Brexit-it kish vepruar si një “përthithës 
shoku” i rëndësishëm për ekonominë dhe kishte të ngjarë që inflacioni do të tejkalonte synimin 
e Bankës së Anglisë, si pasojë e një monedhe më të dobët.

4 Për rritjen tremujore vjetore në T3 2016 në 1.2% (nga 0.4 në gusht). Por, kjo normë ende është 
sa gjysma e rritjes në T2 2016. 

5 Në draftin konfidencial të World Economic Outlook, FMN-ja ka rishikuar për poshtë rritjen 
e PBB-së në Mbretërinë e Bashkuar me 1 pikë përqindje në 2016 (në 1.8%) dhe 1 pikë në 
vitin 2017 (në 1.1%), ndërsa në September Interim Economic Outlook), OECD-ja e rishikoi 
për lart rritjen e PBB-së në 2016 (0.1 pikë përqindje në 1.8%) dhe për poshtë në vitin 2017 
(prej 1 pikë në 1%). Parashikimet për 2017 të ofruara nga analistë privatë janë më pesimiste 
se ato të organizatave ndërkombëtare: analistët e vrojtuar nga Consensus në shtator e ulën 
rritjen e pritshme në vitin 2017 me 1.4 pikë përqindje, në 0.7%; gjithashtu bankat kryesore 
ndërkombëtare rishikuan parashikimet e tyre për poshtë me 1.4 pikë, në 0.8% (vlera mesatare; 
Tabela 1).

6 Ndërsa një Buxhet Emergjence u përjashtua si mundësi, Ministri i Financave njoftoi një rivlerësim 
të përgjithshëm të politikës fiskale.

7 Siç tregohet, për shembull, nga indeksi i përbërë i pasigurisë i Goldman Sachs për Mbretërinë e 
Bashkuar.
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euros dhe dollarit amerikan - i cili vijon të luhatet rreth 15-20% nën 
nivelet para referendumit; dhe (ii) sektori bankar në eurozonë - i cili 
mbetet 9% nën nivelet e para–brexit.
 
rënia në vlerën ndërkombëtare të paundit mund të pasqyrojë 
pjesërisht faktorët themelorë, duke ndihmuar ekonominë e 
mbretërisë së bashkuar t’i përshtatet një goditjeje strukturore, e cila 
mund të përfshijë një ngadalësim në kërkesën e brendshme (për 
shkak të shtyrjeve të planeve për investim) dhe afateve të jashtme 
të përkeqësimit të tregtisë (për shkak të një reduktimi në aksesin në 
tregjet evropiane). 

rënia në vlerësimet e bankingut evropian mund të pasqyrojë 
ekspozimet e drejtpërdrejta relativisht të larta të këtij sektori 
ndaj brexit-it (duke pasur parasysh prezencën e lartë të bankave 
ndërkombëtare në londër, ekspozimin e natyrshëm ndaj zhvillimeve 
rregullatore dhe institucionale në evropë, dhe lidhjen aktuale, 
karakterizuar nga fitim i dobët dhe balanca e dobët për sistemet 
bankare evropiane, të cilat i bëjnë ato relativisht të ekspozuara 
ndaj një ngadalësimi ekonomik në mbretërinë e bashkuar dhe në 
eurozonë).

 
pikëpyetjet rretH procesit brexit dHe 
rezultati afatmesëm

vendimi i referendumit në mbretërinë e bashkuar shënon fillimin e një 
procesi të ndërlikuar dhe të paparashikuar me një rezultat të caktuar 
afatgjatë, i cili do të ndikojë densitetin e rrjetit të marrëdhënieve 
midis mb-së dhe be-së. siç është shprehur dhe draghi: “...ngjarja 
është shumë e rëndësishme dhe ne sinqerisht nuk e dimë se çfarë do 
të ndodhë në periudhën afatmesme...”.8 

ndërsa angazhimi i qeverisë së re të mbretërisë së bashkuar ndaj 
brexit-it është mjaft i lartë, dhe kryeministrja may ka shprehur 
qëllimin për të dorëzuar një njoftim për aktivizim të nenit 50 të 
traktatit të bashkimit evropian në fund të marsit 2017, mbeten 
ende disa pasiguri të padëshirueshme për sa i përket: 
8 Fjala në FMN, tetor 2016. 
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i. drejtimit të procesit, që do të thotë, cili është modeli 
përfundimtar	i	kërkuar	për	të	ardhmen	e	lidhjeve	MB	–	BE	→	
një brexit “i butë” përkundrejt një brexit-i “të rreptë”;

ii. kalimi në rezultatin përfundimtar (domethënë, 
domosdoshmërinë e procesit të negocimit për të arritur në 
modelin	 përfundimtar)	→	një	 kalim	 “i	 qetë”	përkundrejt	 një	
kalimi “kaotik”. 

Objektivi përfundimtar i votës për Brexit-in. para referendumit, 
ministria e jashtme publikoi një material mbi alternativat ndaj 
anëtarësimit në be.9 bazuar në marrëdhëniet ekzistuese, mundësitë 
e analizuara ishin: a) anëtarësim në zonën ekonomike evropiane 
(si në rastin e norvegjisë), b) marrëveshje dypalëshe e tregtisë së lirë 
(si për zvicrën, turqinë, korenë e jugut dhe kanadanë); c) asnjë 
marrëveshje (anëtarësim në organizatën botërore të tregtisë). kjo 
nënkuptonte një balancë midis përfitimeve nga tregu i përbashkët 
dhe ruajtjes së sovranitetit kombëtar, me koston e një aksesi të 
kufizuar (vendi të tretë) ndaj tregut evropian. 

në fjalën e saj në konferencën e 5 tetorit 2016, kryeministrja e 
mbretërisë së bashkuar shfaqi një qëndrim të orientuar drejt rifitimit 
të autoritetit kombëtar mbi kufijtë dhe ligjin, ndërkohë që ruhen 
lidhjet e ngushta tregtare me evropën. kjo do të përjashtonte 
mundësinë e anëtarësimit në zonën ekonomike evropiane,10 për 
aq kohë sa mbretëria e bashkuar do të përfitojë “trajtim special” nga 
bashkimi evropian. nga ana tjetër, qëndrimi për të mbajtur lidhje 
të ngushta tregtare me evropën mund të nënkuptojë një preferencë 
për marrëveshje të tregtisë së lirë dypalëshe ndaj alternativës asnjë 
marrëveshje dypalëshe. 

rruga e tranzicionit deri në Brexit. në qoftë se qeveria e 
mbretërisë së bashkuar dërgon një njoftim për aktivizim të nenit 50 
të traktatit për bashkimin evropian në fund të marsit 2017, kjo do 
9 Shih, “Alternatives to membership: possible models for the United Kingdom outside the European 

Union”, Ministria e Jashtme, mars 2016.
10 Zona Ekonomike Evropiane (ZEE) është një marrëveshje ndërkombëtare sipas së cilës vendet 

që marrin pjesë në Marrëveshjen Evropiane të Tregtisë së Lirë (EFTA) mund të marrin pjesë 
gjithashtu në tregun e përbashkët evropian. Aktualisht ZEE-ja përfshin: BE-në, Islandën, 
Lihtenshtajnin dhe Norvegjinë. Zvicra nuk i është bashkuar ZEE-së, megjithëse është anëtare 
e EFTA-s.
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të kërkonte një afat dyvjeçar, brenda të cilit mbretërisë së bashkuar 
do t’i duhej të largohej nga bashkimi evropian (në fillim të vitit 
2019). megjithatë, kufizime të shumta teknike dhe politike nga të dy 
palët mund ta kërcënojnë një tranzicion të butë. 

procesi i negocimit të brexit-it mund të jetë i paqartë, duke pasur 
parasysh se negociatat teknike duhet të plotësohen dhe të miratohen 
me shumicë të cilësuar të anëtarëve të be-së. përveç kësaj, nëse nuk 
zgjidhet mundësia a), pra zona ekonomike evropiane), përvoja me 
marrëveshjet e tregtisë së lirë në të shkuarën tregon se negociatat mund 
të zgjasin shumë vite.11 me qëllim që të krijohet hapësira e nevojshme 
në formësimin e një marrëveshjeje përfundimtare, mund të bihet 
dakord për një marrëveshje të ndërmjetme mb - be, që të rregullojë 
lidhjet dypalëshe gjatë tranzicionit, e cila ndoshta do të parashikonte 
“një ngrirje të përkohshme” të marrëdhënieve aktuale (megjithatë, 
kjo zgjidhje nuk është dhënë). kjo do të kërkonte miratim unanim 
nga shtetet anëtare të be-së dhe ratifikim nga parlamentet kombëtare 
dhe rajonale. ka gjasa të lindin më shumë ndërlikime pasi do të ishte 
e nevojshme të rregulloheshin marrëdhëniet e mbretërisë së bashkuar 
me “vendet e treta” (përfshirë “pranimet e reja” në obt). 
 
në mënyrë që të ulet pasiguria e politikave, është e domosdoshme 
t’i kërkohet më shumë qartësi autoriteteve të mbretërisë së bashkuar 
lidhur me brexit-in. megjithatë, meqenëse ndodhemi përpara një 
situate të jashtëzakonshme, pasojat afatgjata politike dhe ekonomike 
janë vërtetë jo plotësisht të parashikueshme. 

qeveria e mbretërisë së bashkuar duket se ka një qëndrim kategorik 
dhe është e gatshme të pranojë qasje të kufizuar në tregun e 
përbashkët, si çmim për t’u paguar me qëllim ruajtjen e kontrollit 
mbi kufijtë të saj – kufizimi i flukseve të migracionit nga vendet 
e tjera anëtare të be-së qëndronte në thelb të fushatës pro-brexit. 
megjithatë, pozicionimi i saj mund të ndryshojë kur kostot ekonomike 
të brexit-it të bëhen më të dukshme. 

qeveria e mbretërisë së bashkuar mund të shpresojë për një “trajtim 
special” nga evropa, duke krijuar një marrëveshje që i jep sovranitet 

11 Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë BE – Kanada, megjithëse me një qëllim më të kufizuar se ky 
në diskutim, iu deshën shtatë vjet për dakordim dhe nuk është ratifikuar ende. 
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të plotë ndaj kufijve dhe ligjit të saj, pa kompromentuar qasjen e 
saj në tregun e përbashkët. megjithatë, gjasat që kjo të ndodhë 
ndoshta mbivlerësohen. në muajt e fundit dhe gjatë takimit të 
tetorit të këshillit evropian - ndërsa refuzoi të fillojë zyrtarisht çdo 
negociatë për daljen me mbretërinë e bashkuar përpara se qëllimi 
për t’u larguar të jetë njoftuar formalisht - be-ja e ka bërë të qartë se 
qasja në tregun e përbashkët do të kërkojë pranimin e të katër lirive 
(lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe njerëzve). ky 
mesazh është përforcuar edhe nga deklaratat e kryetarëve të shteteve 
të pjesës më të madhe të vendeve evropiane. 

një ndërlikim për eksportuesit britanikë: 
rregulli financiar në evropë

duke qenë një shtet anëtar i be-së, mbretëria e bashkuar aktualisht 
gëzon përfitimet e të qenit brenda tregut, përfshirë lëvizjen e lirë të 
kapitalit dhe të shërbimeve financiare. mbajtja e kësaj të fundit do të 
varet nga forma aktuale e marrëdhënies be-mb.

anëtarësimi në Be dhe alternativat zee dhe mtl. nëse 
mbretëria e bashkuar do të vendosë për zee-në, atëherë ajo mund 
të vazhdojë të gëzojë katër liritë themelore (të traktatit të be-së), 
përfshirë lëvizjen e kapitalit dhe të shërbimeve financiare. megjithatë 
ajo do të jetë e detyruar të zbatojë të gjithë legjislacionin përkatës 
të be-së (acquis communautaire). me qëllim që ofruesit britanikë të 
shërbimeve financiare të vazhdojnë të shfrytëzojnë përfitimet e 
një “pasaporte të vetme”, mbretëria e bashkuar duhet të zbatojë të 
gjitha dispozitat e be-së që kanë të bëjnë me aktivitetet financiare, 
duke përfshirë librin e përbashkët rregullativ.12 megjithatë, duke 
mos qenë më një shtet anëtar i be-së, mbretëria e bashkuar nuk 
do të mundë të marrë pjesë në proceset vendimmarrëse brenda 
organizmave të be-së.

12 Libri i Përbashkët Rregullativ është një tërësi rregullash prudenciale të harmonizuara, të cilat 
duhet të respektohen nga të gjitha institucionet në të gjithë BE-në. Libri i Përbashkët Rregullativ 
u krijua në vitin 2009 nga Këshilli Evropian dhe i referohej objektivit për një kuadër rregullator 
të unifikuar për sektorin financiar të BE-së. Sistemi Evropian i Mbikëqyrjes Financiare 
përbëhet nga Bordi Evropian për Rrezikun Sistemik dhe tre autoritetet evropiane të mbikëqyrjes: 
Autoriteti Bankar Evropian, Autoriteti Evropian i Titujve dhe Tregjeve, Autoriteti Evropian 
për Sigurimet dhe Pensionet Operacionale.
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nëse mbretëria e bashkuar do të vendosë për një marrëveshje 
dypalëshe të tregtisë së lirë me be-në, përfitimet do të ishin më 
të pakta. marrëveshjet e tregtisë së lirë përdoren nga be-ja për të 
rregulluar marrëdhëniet ekonomike me vende të treta. megjithatë, 
marrëveshjet aktuale të tregtisë së lirë midis be-së dhe vendeve të treta 
(për shembull me kanadanë dhe zvicrën) nuk ofrojnë mekanizma të 
krahasueshëm me njohjen reciproke dhe pasaportën e vetme. kështu 
që, edhe në rastin e një marrëveshjeje të tregtisë së lirë, mbretëria e 
bashkuar me gjasë do të trajtohet si vendet e tjera të treta.

trajtimi i vendeve të treta. për vendet e treta, shërbimet bankare 
ndërkombëtare rregullohen në nivel kombëtar nga secili shtet 
anëtar i be-së (meqenëse kjo çështje nuk është e harmonizuar nga 
legjislacioni i be-së).13 

disa direktiva/rregullore të be-së ofrojnë regjime të thjeshtëzuara 
lidhur me ofrimin e shërbimeve financiare nga vendet e treta, të 
cilat zbatojnë “një kuadër rregullator ekuivalent (të mbikëqyrjes 
bankare)”.14 ka pak të ngjarë që be-ja t’i ofrojë të drejta speciale 
mbretërisë së bashkuar, nëse ajo nuk e kalon provën e ekuivalencës.15 

për më shumë, regjimi i thjeshtëzuar nuk do t’i garantohet ofruesve 
britanikë të shërbimeve financiare, pasi mbretëria e bashkuar 
duhet t’i kalojë provat e ekuivalencës në “mënyrë dinamike”. nëse 
kuadri rregullativ britanik shmanget nga ai i be-së (për shkak të një 
ndryshimi që mund të pësojë ky i fundit), mbretëria e bashkuar do të 
rrezikojë ekuivalencën me be-në. 

kështu, në rast brexit-i, ofruesit britanikë të shërbimeve financiare 
do ta humbasin të drejtën e qasjes së plotë në tregun e përbashkët.16 

13 Për shembull, sipas ligjit italian, sigurimi i shërbimeve bankare nga ose për vendet e treta, me 
ose pa krijimin e degëve, është subjekt autorizimi, i cili përfshin një vlerësim të përshtatshmërisë 
së kuadrit mbikëqyrës bankar të vendit të tretë.

14 Në rast se Mbretëria e Bashkuar bëhet një vend i tretë, përshtatshmëria ose vlerësimet e ekuivalencës 
ndoshta do të lehtësoheshin. Tashmë Banka e Anglisë ka konfirmuar angazhimin e saj për të 
zbatuar rregulloren financiare të BE-së derisa të përfundojë Brexit-i.

15 Nga njëra anë, kjo varet nga kundërshtimi i mundshëm i disa qeverive kombëtare ndërsa nga 
ana tjetër, nga droja se një qëndrim më i butë, mund të nxisë shtete të tjera anëtare të BE-së që 
të marrin të konsideratë tërheqjen nga Bashkimi. 

16 Në fakt, një e drejtë e tillë mund të jepet vetëm në rast të një “përputhshmërie dinamike” të 
Mbretërisë së Bashkuar me të gjitha dispozitat përkatëse të BE-së (aktuale dhe të ardhshme). 
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autoritetet e be-së nuk mund të bëjnë kompromise mbi këtë pikë, 
jo vetëm për arsye parimore – të qenit pjesë e tregut të përbashkët 
kërkon pranimin e të katërta lirive – por edhe për arsye më pragmatike 
dhe jetësore. në të kundërt, do të rrezikohej integriteti i tregut të 
përbashkët. Homogjeniteti i rregullave dhe zbatimi i tyre është çelësi 
për të ruajtur një fushë loje të barabartë në tregun financiar evropian: 
mospërmbushja e këtyre kushteve, bën që bankat dhe kompanitë 
financiare të be-së të jenë subjekt i konkurrencës së padrejtë nga 
palët britanike. 

për më shumë, një qëndrim më i butë nga autoritetet e be-së ndaj 
mbretërisë së bashkuar, mund të përbëjë stimul negativ për shtete 
të tjera anëtare të be-së, që të marrin në konsideratë tërheqjen nga 
bashkimi. 

pasiguria e politkës: një rrezik i rëndësisHëm 
negativ për të ardHmen ekonomike evropiane 

pasiguria politike e zgjatur lidhur me brexit-in përbën një rrezik të 
konsiderueshëm negativ jo vetëm për mbretërinë e bashkuar dhe 
eurozonën, por me gjasë, edhe për ekonominë globale. kjo është 
deklaruar për shembull nga fmn-ja në publikimin e saj World Economic 
Outlook Update: “rezultati i referendumit në mbretërinë e bashkuar 
(…) nënkupton materializimin e një rreziku të rëndësishëm në kahun 
e poshtëm për ekonominë botërore (…) parashikimi botëror për 
2016-2017 është përkeqësuar, pavarësisht ecurisë më të mirë se sa 
pritej në fillim të 2016. ky përkeqësim pasqyron pasojat e pritshme 
makroekonomike të një rritjeje të konsiderueshme të pasigurisë edhe 
në frontin politik”. 

deri më tani, vota pro-brexit nuk ka pasur efekte të mëdha zinxhir 
në ekonominë e eurozonës. rritja e pbb-së së eurozonës në t3 
vazhdoi me një normë të ngjashme me atë të periudhës paraardhëse. 
meqenëse besimi nuk ka rënë, projeksionet makroekonomike të 
bqe-së të publikuara në shtator 2016 tregojnë për një rritje më të 
ulët margjinale në 2017, pjesërisht për shkak të rënies së eksporteve 
drejt mbretërisë së bashkuar. 
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megjithatë, në periudhën afatmesme, mund të dalin në pah më shumë 
rreziqe negative për parashikimin ekonomik, si pasojë e përhapjes së 
pritshmërive të pafavorshme të tregut, me një shtrëngim të kushteve 
financiare, për shkak të largimit të investitorëve drejt sigurisë, 
shqetësimeve për titujt e bankave, rënies së besimit të biznesit dhe 
frenim të investimeve.

në qoftë se një parashikim ekonomik negativ do të materializohej, 
politikëbërësit (në nivel evropian dhe kombëtar) do të përdorin 
të gjitha instrumentet në dispozicion për të kufizuar tensionet e 
mundshme në tregjet financiare, për të forcuar sistemet bankare dhe 
për të mbështetur besimin e biznesit dhe të konsumatorit. 

tërësia e instrumenteve të politikës monetare është solide dhe 
efektive. megjithatë, fitimi i bankave vijon të jetë i dobët dhe një 
numër ndërmjetësuesish duhet të forcojnë bilancet e tyre, duke pasur 
parasysh parashikime për rritje të dobët ekonomike dhe procesin e 
vazhdueshëm të reformës rregullative.17 gjithashtu, kombinimi i 
politikave është qartazi nën optimalen, pa buxhet fiskal të përbashkët 
evropian që të mund të përdoret, dhe shumë vende e kanë shteruar 
hapësirën e tyre fiskale për të manovruar.18 

ndërtimi i basHkimit evropian: ende një punë e 
pambaruar 

nga një këndvështrim më i gjerë, rreziku afatgjatë i ngadalësimit 
ekonomik më të madh nga sa pritet në evropë, mund të vijë nga 
përhapja e mundshme e paqëndrueshmërisë politike apo nga politika 
të orientuara në çështje të brendshme. partitë populiste që përhapin 
ideologji nacionaliste kanë fituar ndikim në pjesë të konsiderueshme 
të elektoratit evropian. fushatat për euroskepticizëm kanë nxitur 
mosbesim ndaj institucioneve të bashkimit evropian. 

17 Në Itali dhe në vende të tjera të Eurozonës, pengesë të konsiderueshme përbën stoku i lartë i 
kredive më probleme, trashëguar nga recensioni ekonomik. Çështja po trajtohet nga autoritetet 
italine nëpërmjet një strategjie gjithëpërfshirëse. Shih fjalën e Guvernatorit të Bankës së Italisë, 
z.Visco, (e publikuar në web): “Italy’s economy and banking sector in the aftermath of  Brexit”, 
mbajtur në takimin e 56-të vjetor të Shoqatës Italiane të Bankave, Romë, 8 korrik 2016. 

18 Shih fjalën e Guvernatorit të Bankës së Italisë, z. Visco (publikuar në web): “The euro area: 
uncertainty and growth”, OMFIF, Romë, 22-23 shtator 2016.
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një seri dukurish dramatike ka goditur evropën në vitet e fundit.19 
kombinuar me vështirësitë ekonomike – për shkak të papunësisë së 
lartë ose të pabarazisë në rritje - qytetarët kanë më shumë frikë dhe 
elektorati i partive populitse dhe euroskeptike është zgjeruar. 

megjithatë, meqenëse sfidat kryesore për evropën kanë natyrë 
globale – kini parasysh ato në fushën e migracionit, sigurisë dhe 
mbrojtjes20 - ato duhet të trajtohen nëpërmjet veprimit dhe zgjidhjeve 
të përbashkëta evropiane dhe jo me ndërhyje të veçanta kombëtare.21 
përkundrazi, meqenëse nacionalizmi dhe mungesa e tolerancës 
së brendshme po bllokojnë koordinimin efektiv ndërkombëtar, 
frustrimi i qytetarëve mund të shkaktojë pakënaqësi lidhur me 
ndërtimin politik dhe ekonomik të bashkimit evropian. 

për të parandaluar paralizën e mundshme politike dhe shpërbërjen e 
evropës, pjesët e papërfunduara të projektit evropian duhet të çohen 
përpara. duke iu rikthyer fushës së bankingut qendror, përfundimi 
i plotë i projektit të bashkimit bankar dhe atij të bashkimit të 
tregjeve kapitale – gjë që nënkupton prezantimin e mekanizmave 
efektivë “të ndarjes së rrezikut” brenda evropës (si ato që zbatohen 
për shembull në shtetet e bashkuara) - do të përmirësonte rritjen 
ekonomike afatgjatë (pasi kompanitë do të përmirësonin qasjen e 
tyre ndaj financave). kjo përmbushje do t’u ofronte gjithashtu 
politikëbërësve, si në nivel kombëtar edhe në nivel evropian, 
instrumente më efektive për të parandaluar rrezikun e fragmentimit 
të tregjeve në nivel kombëtar, në kohë të tilla stresi financiar dhe 
ekonomik.22 

19 Presionet nga flukset ndërkombëtare të migrimit, sulmet terroriste dhe kërcënimet gjeopolitike në 
fqinjët e afërt kanë rritur frikën e popullit për sigurinë personale.

20 Vendet e tjera janë më të vjetra dhe sovraniteti kombëtar i tyre është transferuar tashmë në 
Bashkimin Evropian. Kini parasysh për shembull, angazhimin në negociata ndërkombëtare të 
tregtisë me vendet e treta. Në dy dekadat e fundit, qendra globale ekonomike është zhvendosur 
pa dyshim drejt Lindjes së Largët, dhe Evropa nuk ka asnjë zgjidhje, por të baraspeshojë këtë 
zhvillim me kohezion rajonal dhe një treg të brendshëm të madh, nëse ka për qëllim të rifitojë 
një farë ndikimi në marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare.

21 Shih z. Draghi, President i BQE-së, Introductory statement to the Hearing of  the Committee 
on Economic and Monetary Affairs of  the European Parliament, Bruksel, 26 shtator 2016.

22 Shih fjalën e Peter Praet, Anëtar i Bordit Ekzekutiv të BQE-së “Beyond monetary policy: on 
the importance of  a proper alignment of  economic policies in EMU”, mbajtur në konferencën 
“Beyond Monetary Policy”, organizuar nga Instituti për marrëdhëniet SHBA-Kore në SAIS 
dhe Komitetin për Ringritjen e Bretton Woods, 7 tetor 2016.
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më lejoni ta mbyll diskutimin tim duke theksuar se forcimi i 
komunikimit institucional për përfitimet e bashkimit evropian 
dhe ai i legjitimitetit demokratik të institucioneve evropiane janë të 
domosdoshëm. ndodh që qytetarët të mos e kuptojnë plotësisht 
se ku qëndron përgjegjësia për dështimet e politikës; ata përpiqen 
të fajësojnë burokratët e pazgjedhur dhe politikëbërësit evropianë, 
për vendime të cilat në të vërtetë merren nga autoritetet e qeverive 
kombëtare.23 ne mund t’i bindim sërish se, në të vërtetë, kemi nevojë 
për më shumë evropë dhe jo më pak evropë. 

23 Shih z. Cœuré, Anëtar i Bordit Ekzekutiv të BQE-së, fjala: “Having confidence in Europe”, 
në konferencën e organizuar nga Instituti për Marrëdhënie Ndërkombëtare, Romë, 26 shtator 
2016.
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Erald Themeli*

brexit-i dHe sHqipëria: një vlerësim 
i ndikimeve të mundsHme 

1. Hyrje

ashtu si dhe për pjesën tjetër të rajonit të ejl-së, një veçori dalluese 
që duket e pakthyeshme në rrugën e shqipërisë drejt konvergimit 
me be-në ka qenë integrimi i saj gjithnjë e më pranë ekonomisë 
dhe sistemit financiar të be-së. një integrim i tillë, pa dyshim, ka 
sjellë përfitime. lëvizja e lirë e mallrave dhe e shërbimeve mbështeti 
konsumin e brendshëm, duke lehtësuar mangësitë e brendshme 
në aftësinë prodhuese. gjithashtu hapi tregjet e eksporteve, duke 
rritur stimujt e investimeve dhe duke mundësuar një nivel të caktuar 
specializimi në ekonominë tonë. një rritje e tillë e investimeve dhe e 
specializimit u ndihmua nga flukset hyrëse financiare dhe të kapitalit, 
dhe përfituan në masë të madhe nga ekspertiza e importuar për 
administrim. e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, flukset dalëse 
të punës gjeneruan dërgesa të emigrantëve dhe mundësuan paga më 
të larta në ekonominë vendase.

nga ana tjetër, përveç përfitimeve, një shkallë më e lartë e integrimit 
ekonomik dhe financiar mund të ketë edhe disavantazhe. këto 
disavantazhe zakonisht marrin formën e efekteve zinxhir që vijnë nga 
krizat e jashtme, ndikime jo të qëllimshme dhe të pafavorshme prej 

* Erald Themeli, Drejtor i Departamentit të Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë.
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ndryshimeve në politikat dhe rregulloret e jashtme, si dhe në një masë 
më të madhe, formën e luhatshmërisë së tregut financiar, për shkak 
të vetë natyrës së luhatshme të flukseve financiare ndërkombëtare.

këto disavantazhe nuk i tejkalojnë avantazhet, ndonëse në kohë të 
caktuara ato tentojnë të dalin në krye të vëmendjes së politikëbërësve. 
një rast i tillë ndoshta  ishte situata pas krizës së fundit ekonomike 
dhe financiare. duke filluar nga kriza e madhe ekonomike dhe 
financiare e vitit 2008, shqipëria është përballur me një seri të gjatë 
goditjesh nga mjedisi i jashtëm. ekonomisë shqiptare i është dashur 
të trajtojë efektet zinxhir negative nga ekonomia globale: turbulenca 
financiare fillestare u shndërrua në një krizë të borxhit sovran në 
be rreth viteve 2010-2012; së bashku, ato shkaktuan një tendencë 
të uljes së ndërmjetësimit financiar në të gjithë rajonin e ejl-së, e 
cila pati ndikim negativ mbi ecurinë tonë ekonomike. në vitin 2015, 
rajoni i vendeve të ejl-së u desh të përballej me daljen e mundshme 
të greqisë (grexit) dhe efektet e pavaforshme nga kriza greke. sot, 
në 2016, ne po përballemi me ndikime të mundshme negative nga 
brexit-i.

procedurat standarde të të vepruarit në bankat qendrore në rajon na 
kërkojnë të vlerësojmë ndikimet e mundshme nga një krizë e tillë. në 
vijim, do të prezantoj përfundimet e ushtrimit tonë për ndikimin e 
krizës për shqipërinë. për të parashtruar përfundimet, vlerësimi ynë 
fillestar ndjek përgjithësisht të njëjtat linja si ato të prezantuara nga 
parafolësit.

prezantimi im do të përqendrohet në tri çështje. së pari, do të 
analizojmë ndikimet e mundshme të brexit-it për be-në, më pas 
pasojat e tij në shqipëri dhe në fund, përfundimet e mia. 

2. ekspozimi i drejtpërdrejtë i sHqipërisë ndaj 
mbretërisë së basHkuar: të njoHurat që diHen 
për brexit-in

sigurisht, është më e lehtë ta fillosh vlerësimin me atë që di më 
mirë dhe ajo çka dimë më mirë është ekspozimi i drejtpërdrejtë që 
kemi kundrejt mbretërisë së bashkuar. siç e përmendën edhe disa 
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parafolës, ekspozimi i drejtpërdrejtë i shqipërisë dhe i vendeve të 
rajonit të ejl-së ndaj brexit-it duket të jetë mjaft i ulët, në të gjitha 
dimensionet që mund të përbëjnë interes. 

fillimisht le të shohim ekspozimin ekonomik dhe tregtar të shqipërisë 
ndaj mbretërisë së bashkuar. grafiku 1 përmbledh dimensionet 
e ndryshme të këtij ekspozimi, si në terma absolutë (domethënë 
ekspozimi i drejtpërdrejtë i shqipërisë ndaj mbretërisë së bashkuar) 
edhe në terma relativë (ekspozimi i shqipërisë ndaj mbretërisë së 
bashkuar si përqindje ndaj ekonomisë  në total).

nga një analizë e grafikut, mund të nxjerrim disa përfundime të 
shkurtra:

•	 Së	pari,	integrimi	ynë	tregtar	me	Mbretërinë	e	Bashkuar	–	dhe	
për pasojë, ekspozimi ynë i mundshëm negativ ndaj brexit-it 
– është i ulët. kjo është e vërtetë si për eksportet edhe për 
importet: duke qenë vetëm pak pikë bazë të pbb-së, të dyja 
këto shifra janë mjaft minimale, megjithëse kemi një bilanc 
tregtar negativ dhe mjaft margjinal me mbretërinë e bashkuar. 

•	 Së	 dyti,	 në	 rreth	 0.6	 pikë	 përqindje	 të	 PBB-së,	 dërgesat	 e	
emigrantëve nga mbretëria e bashkuar mund të përbëjnë një 
burim më të madh të mundshëm ndikimi negativ. megjithatë, 
përvoja jonë me dërgesat e emigrantëve nga vendet e goditura 

Grafik 1. Ekspozimi ekonomik dhe tregtar i Shqipërisë ndaj Mbretërisë së Bashkuar
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nga kriza ka treguar qëndrueshmëri që nuk e prisnim. nuk 
shohim asnjë arsye përse ato duhet të sillen ndryshe, në rastin e 
brexit-it.

•	 Së	 treti,	 Investimet	 e	 Huaja	 Direkte	 (IHD)	 nga	 Mbretëria	
e bashkuar në shqipëri janë mjaft të ulëta, dhe si të tilla 
çdo reduktim në flukset hyrëse të iHd-ve ose tërheqje e 
menjëhershme dhe e plotë e tyre, në vetvete, nuk do të përbënte 
një krizë të dukshme.

ekspozimi ynë financiar ndaj institucioneve financiare britanike 
dhe ndaj paundit britanik është i ngjashëm me ekspozimin tonë 
ekonomik dhe tregtar ndaj brexit-it.

paneli i majtë në grafikun 2 tregon ekspozimin nga ana e aktiveve 
të ekonomisë (ose, në mënyrë alternative, detyrimet e sistemit 
bankar). në përgjithësi, depozitat në paundin britanik përbëjnë më 
pak se 1% të pbb-së dhe afërsisht 2% të depozitave në monedhë të 
huaj. ekspozimi është edhe më i ulët në anën e aktiveve të sistemit 
bankar, ku – po të shohim panelin e djathtë të grafikut 2 – kreditë 
në paundin britanik janë të papërfillshme. për më shumë, në shqipëri 
ka një mungesë të institucioneve financiare me zyra qendrore në 
mbretërinë e bashkuar dhe vetëm pak tregues të flukseve financiare 
të drejtpërdrejta ndërkombëtare që vijnë nga mbretëria e bashkuar.

Grafik  2. Ekspozimi financiar i Shqipërisë ndaj Mbretërisë së Bashkuar  
dhe paundit britanik (GBP)

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autorit.
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në përgjithësi, shqipëria duket se është relativisht e mbrojtur nga 
çdo ndikim i drejtpërdrejtë negativ që brexit-i mund të ketë në 
vlerën e paundit britanik dhe në shëndetin e institucioneve të saj 
financiare. për shkak të ekspozimeve të vogla, ky përfundim vlen si 
për ekonominë reale dhe për sistemin financiar.

bazuar në këtë analizë të shpejtë të lidhjeve ekonomike dhe 
financiare, mund të arrijmë të sigurt në përfundimin se çdo ekspozim 
i drejtpërdrejtë i shqipërisë kundrejt mbretërisë së bashkuar është 
i vogël. si rrjedhim, pavarësisht skenarëve të ndryshëm që brexit-i 
mund të luajë në të ardhmen, ndikimet e drejtpërdrejta negative në 
shqipëri priten të jenë të ulëta. 

i njëjti përfundim vlen edhe kur situata shihet nga perspektiva e 
vendeve të ejl-së.

ekspozimi i ekonomisë reale i vendeve të rajonit të ballkanit 
perëndimor ndaj mbretërisë së bashkuar, me përjashtimin e 
mundshëm të maqedonisë, është mjaft i vogël. flukset tregtare dhe 
iHd-të, sërish me përjashtim të theksuar të maqedonisë, janë mjaft 
të ulëta, siç tregohet në grafikun 3.

Grafik 3. Ekspozimi ekonomik i rajonit të EJL-së ndaj Mbretërisë së Bashkuar

Burimi: Eurostat, bankat qendrore përkatëse, llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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aktualisht, ekspozimi i sektorit financiar të vendeve të ejl-së ndaj 
mbretërisë së bashkuar është gjithashtu i ulët. vendet në rajon kanë 
në masë të madhe degë të bankave me seli në be, por në to nuk 
ka asnjë bankë të mbretërisë së bashkuar (grafik 4). në të njëjtën 
kohë, ekspozimi i pbb-së ndaj paundit britanik në të gjithë rajonin 
është mjaft i ulët, në më pak se 1.5 pikë përqindje; kështu që, sado 
të jetë ekspozimi i drejtpërdrejtë, ai është mjaft i kufizuar dhe i 
kontrollueshëm (paneli i djathtë, grafiku 4).

3. ekspozimi i tërtHortë i sHqipërisë ndaj 
mbretërisë së basHkuar: të panjoHurat që diHen 
për brexit-in

një analizë që kufizohet te ekspozimi i drejtpërdrejtë i një vendi 
ndaj brexit-it, mund të shohë vetëm majën e ajsbergut. për shkak të 
rolit qendror që mbretëria e bashkuar ka pasur në be, si në terma 
të kontributeve ekonomike dhe financiare, ashtu dhe në terma të 
drejtimit të politikave dhe rregullave të be-së, brexit-i është i detyruar 
të ketë pasoja që e prekin be-në në shkallë të gjerë. meqenëse be-
ja përfaqëson partnerin e rëndësishëm ekonomik dhe financiar për 
shqipërinë dhe vendet e ejl-së, brexit-i mund të ketë pasoja të 
tërthorta - por me potencialin për të qenë më të mëdha – për ne. 

Grafik 4. Ekspozimi financiar i rajonit të EJL-së ndaj paundit britanik (GBP)

Burimi: EIB, BSCEE, bankat qendrore përkatëse, Banka e Shqipërisë.
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në vlerësimin e ekspozimit dhe të ndikimit të drejtpërdrejtë të 
brexit-it, mund të kemi një shkallë të arsyeshme sigurie – kjo është 
arsyeja përse i klasifikova ato si të njohurat që dihen, por vlerësimi i 
ndikimeve të tërthorta është më i vështirë dhe i mbushur me pasiguri. 
deri diku, ne e dimë se çfarë të kërkojmë, domethënë ne i dimë 
kanalet e ndikimit, por nuk dimë me asnjë nivel saktësie shkallën e 
ashpërsisë të ndikimit. kjo përbën të panjohurat që dihen të brexit-
it.

pa pretenduar të jemi shterues, pjesa në vijim do të përpiqet të hedhë 
disi dritë mbi këtë çështje. së pari, do të përpiqem shkurtimisht të 
vlerësoj ekspozimin e rajonit të ejl-së ndaj be-së. më pas, do të 
përpiqem të zgjeroj analizën mbi tre kanale të mundshme të tërthorta 
të ndikimit negativ: kanali i tërthortë ekonomik; kanali i tërthortë i 
tregjeve financiare dhe kanali i ekonomisë politike.

grafiku 5 përmbledh ekspozimin e vendeve të ejl-së ndaj be-
së. shihet qartë se ekonomitë e mëdha të be-së përfaqësojnë – në 
shkallë të gjerë – partnerët më të mëdhenj tregtarë dhe financiarë të 
rajonit. si pesha e eksporteve drejt be-së ashtu edhe e iHd-ve që 
vijnë nga be-ja përbëjnë mesatarisht rreth 70% të totalit. në mënyrë 
të ngjashme, bankat e huaja mbizotërojnë panoramën bankare në të 
gjithë rajonin dhe bankat me seli në be përfaqësojnë pjesën më të 
madhe të tyre. kështu, është e kuptueshme se ndikimet e tërthorta që 
mund të kemi nga brexit-i i tejkalojnë ndjeshëm ato të drejtpërdrejtat.

Grafik 5. Pesha e bankave të huaja/BE-së ndaj totalit (majtas); dhe ekspozimi 
ndaj paundit britanik në totalin e aktiveve (djathtas) 

Burimi: Eurostat, WTO, EIB, BSCEE, bankat qendrore përkatëse, Banka e Shqipërisë.
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diskutimi këtu bëhet për llojin e ndikimit që brexit-i mund të ketë 
ndaj be-së. për momentin, ka një shkallë të lartë pasigurie përsa i 
përket vlerësimeve konkrete apo të forta për ndikimet që brexit-i do 
të mund të kishte për be-në, dhe si rrjedhim edhe për shqipërinë. 

tabela e mëposhtme risjell një vlerësim fillestar – të kryer në korrik 
2016 nga komisioni evropian – mbi efektet e mundshme që brexit-i 
mund të ketë në 27 vendet e be-së, në eurozonë dhe në vetë mb-
në.

Tabela 1. Efektet e rritjes së PBB-së, kumulative si përqindje nga baza
skenari i butë skenari i rënduar

2016 2017 2016 2017
mbretëria e bashkuar -0.3 -0.9 -0.6 -2.6
eurozona -0.1 -0.2 -0.2 -0.5
bashkimi evropian 27 0.0 -0.2 -0.2 -0.5

Burimi: Komisioni Evropian. “The Economic Outlook after the UK Referendum”, Institutional 
Paper 032, Korrik 2016.

vlerësimi i ke-së bën dallimin midis dy skenarëve: një skenar daljeje 
i butë dhe një skenar daljeje i vështirë ose i rreptë. gjasat tregojnë se 
do të mbizotërojë mundësia e një brexit-i të rreptë. megjithatë, edhe 
në këtë rast, komisioni evropian duket mjaft i qetë për përmasat 
e ndikimit në pbb-në e be-së. ndikimi do të ishte në mënyrë të 
kuptueshme, negativ, por magnituda e tij pritet të qendërzohet në 
rreth gjysmë pikë përqindje. në këto magnituda të projektuara, 
ndikimi i drejtpërdrejtë ekonomik në be do të jetë me gjasa tepër 
i vogël për të pasur ndonjë ndikim negativ të konsiderueshëm për 
rajonin e ejl-së dhe për shqipërinë. megjithatë, nëse një ndikim i 
tillë ekonomik do të ndjehej, do t’i duhej të kalonte nëpër tre kanale 
të mundshme: 

•	 Erozion	i	kërkesës	së	huaj;
•	 Humbje	e	investimeve	të	huaja	direkte;
•	 Pasiguri	e	shtuar	dhe	investime	të	brendshme	të	shtyra	në	kohë.

nga ana tjetër, shqipëria mund të jetë më shumë e ekspozuar ndaj 
ndikimeve të tërthorta prej brexit-it, që vijnë nga sistemi financiar i 
be-së. kjo pritshmëri mbështet kanalin më të fuqishëm të ndikimit 
të vërejtur që përhapi krizën globale ekonomike të vitit 2008 në 
rajonin e ejl-së.
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grafiku 6, i marrë nga bis, tregon se tregjet financiare reaguan në 
mënyrë të menjëhershme gjatë javës pas brexit-it: pati një rritje të 
gjerë të përhapur të diferencës midis normave të interesit, ulje të 
çmimeve të aktiveve dhe rritje të normave të kthimit të obligacioneve. 
megjithatë, më pas tregu u rimëkëmb sërish dhe disa nga humbjet u 
rikuperuan plotësisht. 

një përjashtim i dukshëm nga ky model është tregu i këmbimit 
valutor, ku, nënçmimi fillestar i paundit britanik u ndal, dhe për të 
ardhmen parashikohet qartë një vijim i tendencës nënçmuese. nga 
ana tjetër, lidhur me politikën monetare, brexit-i bëri që, për sa kohë 
lidhet me ekonominë e sHba-së apo me rezervën federale, ata 
ishin të detyruar të rishikonin për poshtë normalizimin e pritshëm të 
politikës monetare. në një farë mase, shmangia e politikës monetare, 
që pritej më parë, të bqe-së dhe të fed-it, qëndronte në pjesën e 
sipërme të kufirit. kjo, nga ana e saj, pritej të kufizonte mbiçmimin 
e mundshëm e të pritshëm të dollarit amerikan përkundrejt euros, si 
dhe termat negativë të goditjeve të tregtisë që ky fenomen përbën 
për rajonin.1

për të përfunduar diskutimin lidhur me tregjet financiare, rezultati 
i menjëhershëm i ndikimit të brexit-it në tregjet financiare duket të 
jetë më shumë i padëmshëm. megjithatë, kjo nuk paraqet të gjithë 
1 Pjesa më e madhe e eksporteve të rajonit të EJL-së shkon në BE, kështu që janë të denominuara 

në euro, ndërsa një  masë e madhe e importeve, të tilla si nafta dhe lëndët e para, mbeten të 
denominuara në dollar amerikan. 

Grafik 6. Reagimet e tregut ndaj njoftimit të Brexit-it
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historinë. kanale të tjera me ndikim negativ – të cilat nuk janë 
analizuar në detaje këtu – mund të hyjnë në skenë më vonë. ndikimet 
e mundshme në rajonin e ejl-së mund të përfshijnë:

•	 Rritje	të	mosmarrjes	së	rrezikut	nga	tregu	financiar,	kosto	më	të	
larta financiare/prime të siguracioneve,

•	 Ulje	e	mundshme	e	mëtejshme	e	ndërmjetësimit	financiar.	

përveç ndikimit të tërthortë përmes kanaleve të tregtisë, të 
investimeve dhe të tregut financiar, trashëgimia që lë pas brexit-i 
mund të ndikojë rajonin nëpërmjet një grupi faktorësh, të cilëve së 
bashku mund t’u referohemi si ekonomia politike e brexit-it.

ndikimi i brexit-it në be është ende i paqartë, megjithëse për të 
është diskutuar gjerësisht. ndikimi që mund të ketë në zgjerimin e 
be-së, strukturat qeverisëse dhe filozofinë e saj për administrimin 
ekonomik, mund të jehojë në rajon.

shkurtimisht, do të doja të përqendrohesha në tre pika:

•	 Së	 pari,	 humbja	 e	 mundshme	 e	 shtysës	 për	 integrimin	 në	
be mund të jetë mjaft e rrezikshme për rajonin. perspektiva 
e integrimit në be ka shërbyer si ankorë politike për vendet 
e rajonit dhe si bazë për një konsensus social për reformat e 
vështira strukturore. Çdokush prej nesh është i vetëdijshëm se në 
periudhën afatshkurtër, vëmendja e be-së do të përqendrohet 
më shumë te brexit-i. megjithatë, në periudhën afatmesme deri 
në atë afatgjatë, vendet e rajonit mund të presin që premtimi për 
integrim në be të bëhet realitet dhe që forcat pro integruese të 
dalin fitimtare ndaj atyre që janë për shpërbërje.

procesi i konvergimit ka udhëhequr reformat tona strukturore dhe 
ka ndihmuar në formësimin e institucioneve vendase. për më shumë, 
politikat tona vendase kanë konverguar drejt konsensusit të orientuar 
drejt stabilitetit, të mbështetur nga be-ja. në qoftë se kjo ankorë 
humbet, ejl-ja mund të largohet nga kjo rrugë dhe të angazhohet 
në politika ekonomike nën-optimale, në mos mjaft të rrezikshme. 
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•	 Së	dyti,	 humbja	 e	Mbretërisë	 së	Bashkuar	mund	 të	nxisë	një	
ndryshim të filozofisë politike dhe qeverisjes ekonomike 
të be-së. mbretëria e bashkuar është prirur të votojë në 
anën liberale të politikave ekonomike dhe në një farë mase, 
ajo kundërbalancoi politikat e orientuara më shumë drejt 
ndërhyrjes publike. pa mbretërinë e bashkuar, be-ja mund të 
anojë drejt politikave që janë më pak të orientuara ndaj tregut 
dhe rritjes ekonomike, duke penguar konkurrueshmërinë e saj 
dhe perspektivat e rritjes afatgjatë. për më shumë, ky ndryshim 
i mënyrës së qeverisjes mund të jetë në kundërshtim me atë që 
janë përpjekur të arrijnë vendet e rajonit gjatë periudhës së tyre 
të tranzicionit dhe konvergjencës, duke rezultuar në pasiguri 
dhe paqëndrueshmëri të politikave në ejl.

•	 Së	 fundi,	 ekziston	një	 rrezik	 i	 largët,	që	precedenti	 i	Brexit-it	
të mund të ndiqet nga vende të tjera, duke e kërcënuar vetë 
projektin e be-së.

4. përfundime

ky vlerësim për ndikimin e mundshëm të brexit-it në shqipëri dhe 
rajon është ende i parakohshëm. ai tregon se ekspozimi i drejtpërdrejtë 
i ekonomisë shqiptare dhe i rajonit ndaj brexit-it është mjaft i 
kufizuar, për shkak të lidhjeve modeste ekonomike dhe financiare 
të drejtpërdrejta. nga ana tjetër, shqipëria dhe vendet e rajonit 
mund të jenë proporcionalisht më të ekspozuara ndaj ndikimeve të 
tërthorta të brexit-it. ndikimet ekonomike dhe financiare që brexit-i 
mund të ketë në be, si dhe pasojat e mundshme për ekonominë 
politike të be-së, mund të jenë tejet më serioze për rajonin e ejl-së. 
megjithatë, për shkak të natyrës së tërthortë të këtyre kanaleve dhe 
dinamikave të ndërlikuara të këtij procesi, në të ardhmen nevojitet 
më shumë punë teorike dhe empirike.
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sesioni i dytë: 

politika monetare dHe 
stabiliteti financiar – 
koordinimi i tyre pas 
zHvillimeve aktuale

Si do të ndikojnë zhvillimet aktuale në kushtet dhe çështjet e 
kërkesës agregate për stabilitetin financiar në Eurozonë dhe në 
rajon? Çfarë do të thotë e gjitha kjo për objektivat e bankave 
qendrore (stabiliteti i çmimeve ndaj stabilitetit financiar) dhe 
koordinimin e politikave (politika monetare ndaj stabilitetit 

financiar)? Çfarë humbet dhe çfarë fitohet nga ky koordinim?

Moderator: Robin MCCONNACHIE
Bashkëpunëtor i PEFM dhe Anëtar i Bordit Këshillimor 

Ndërkombëtar të Oxford Analytica
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Charles Enoch*

brexit: ndikimet për administrimin 
monetar në evropën juglindore

për të parë nga e ardhmja, le të zhvendosemi nga analizimi i asaj që 
ka ndodhur për sa i përket brexit-it, tek politikëbërësit dhe reagimet 
e tyre: për bankierët qendrorë kjo nënkupton stabilitet financiar dhe 
stabilitet monetar. një mësim që kemi nxjerrë nga kriza financiare 
globale dhe ngjarjet që e kanë ndjekur atë, është se nuk duhet të 
analizohet vetëm parashikimi kryesor, por edhe ato të skajeve: çfarë 
mund të ishte shumë më mirë se ajo çka pritet dhe çfarë mund të 
ishte shumë më keq. nga kriza dimë se ka probabilitet të lartë për 
një rezultat relativisht ekstrem. thënë ndryshe, probabiliteti i një 
krize që të jetë shumë më mirë ose shumë më keq mund të jetë 
në mënyrë thelbësore më i lartë se sa presim. nga këndvështrimi 
i politikëbërësve, përfundimi i përgjithshëm është pasiguria dhe se 
nuk kemi nevojë të dimë vetëm se cili mund të jetë rezultati që ka më 
shumë gjasa të ndodhë, por edhe çfarë mund të shkojë më mirë dhe 
çfarë mund të shkojë më keq.

do të vë në dukje dy çështje fillestare. së pari, pati një konsensus të 
përgjithshëm në sesionin e parë se gjërat po shkojnë lehtësisht më 
keq, por mbeten të menaxhueshme. kjo mund të jetë e drejtë, por 
politikëbërësit duhet të sigurojnë që situata të jetë e menaxhueshme, 
jo vetëm nëse gjërat janë në linjë me parashikimin kryesor, por edhe 
në qoftë se rezultati është disi i ndryshëm nga ky parashikim.  
* Charles Enoch, Drejtor i PEFM dhe Bashkëpunëtor i SEESOX, Universiteti i Oksfordit
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Çështja e dytë që do të vë në dukje është se titulli i konferencës 
“pas brexit-it” nuk është përdorur saktë, për sa i përket situatës ku 
ndodhemi tani: ne jemi pas referendumit për brexit-in. brexit-i vetë 
nuk mund të kryhet – gjithmonë nëse ndodh në të vërtetë - para 
2019. kështu që, nëse analizojmë se çfarë po bëjnë politikëbërësit, në 
të vërtetë analizojmë se çfarë politikëbërësit po bëjnë në tranzicionin 
drejt brexit-it dhe gjatë kohës para se brexit-i të ndodhë. në të 
vërtetë, administrimi i ekonomisë drejt brexit-it mund të jetë detyra 
më e ndërlikuar, dhe ndoshta duhet të studiohet periudha para 
brexit-it, para se të administrohet brexit-i aktual.

kështu që do të kishim: ‘brexit, çfarë, kur, si dhe nëse”. në çdo 
rast, procesi do të jetë i tejzgjatur, siç e thashë, procesi aktual i 
brexit-it ende nuk ka filluar. mb-ja është pjesë e be-së, ajo ende 
është teorikisht në çdo komitet dhe ende merr pjesë në to. të gjitha 
rregullat e be-së zbatohen prej saj dhe mbi të. procesi i ndarjes fillon 
atëherë kur mb-ja të kërkojë aktivizimin e nenit 50 dhe ajo ka të 
drejtë ta kërkojë aktivizimin e nenit 50 në mënyrë të njëanshme - kur 
aktivizohet neni, fillon shkëputja. 

kryeministrja ka deklaruar se do ta bëjë këtë në muajin mars 2017. pas 
kësaj do të duhen dy vjet për përfundimin e negociatave, gjithmonë 
nëse nuk do të ketë unanimitet për ta zgjatur procesin. siç dëgjuam, 
ka shumë punë për t’u bërë në këta dy vjet, kështu që ndoshta do 
të ketë një zgjatje. në çdo rast, edhe nëse do të përfundohej brenda 

Brexit: kur, si dhe nëse? 

• Procesi do të zgjasë: 
• Neni 50 për t’u aktivizuar në Mars 2017; 
• Dy vite për të mbyllur marrëveshjen; 
• Zbatimi mund të kërkojë shumë vite. 
 

• Kudo luhatshmëri: 
• Tregu jo i sigurt se Brexit mund të ndodhë: njoftime të politikës që shkaktojnë luhatje të 

mëdha të kursit të këmbimit, për shembull njoftimi se mund të aktivizohet Neni 50; njoftimi 
se Parlamenti mund ta hedhë në votim.   
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dy viteve, për zbatimin e rezultateve të negociatave do të duheshin 
shumë më tepër kohë. për shembull, dëgjuam se traktatit be-kanada 
i janë dashur shtatë vite dhe ende nuk është ratifikuar. kështu, mb-
së i duhet të negociojë marrëveshjet e tregtisë me 180 vende, duke u 
nisur nga një situatë ku negociatorët e tregtisë mungojnë plotësisht, 
pasi një pozicion i tillë nuk i është nevojitur për 43 vite, dhe si rezultat 
final ka pasiguri.

gjithashtu, do të theksoja se ka gjasa të ketë luhatshmëri gjatë 
çdo periudhe tranzicioni. tregjet nuk janë të sigurta se çfarë do të 
ndodhë madje ato nuk janë të sigurta nëse do të ketë brexit. duke 
analizuar njoftime individuale, në qoftë se do të kishte një njoftim 
për ekzistencën e mundësisë që të mos ketë brexit, tregjet do të 
rigjallëroheshin përsëri. në çdo njoftim, ka luhatshmëri ekstreme të 
paundit dhe kjo pritet të vazhdojë për sa kohë nuk do të merren 
vendime të rëndësishme. shpallja e datës kur do të aktivizohet 
neni 50 çoi në një rënie të konsiderueshme të paundit, ndërsa me 
njoftimin se parlamenti do ta hidhte në votim aktivizimin e këtij 
neni, paundi rikuperoi përsëri. këto qëndrime kontradiktore kanë të 
ngjarë të vazhdojnë, kështu që politikëbërësit duhet të kuptojnë se 
jetojnë në një botë me më shumë luhatshmëri.

një pikë tjetër që dua të vë në dukje në fjalën time është se disa gjëra 
lëvizin shumë shpejt dhe disa të tjera me një ritëm më të ngadaltë. siç 
dëgjuam këtë mëngjes, kurset e këmbimit valutor lëvizin me shpejtësi. 
tregjet vërejnë diçka dhe lëvizin: shtrihesh për të fjetur në darkë dhe 
në mëngjes zbulon se normat kanë lëvizur me 20%. gjëra të tjera 
duan vite që të lëvizin: p.sh. nëse je në industrinë e makinave, modeli 
vintage i kapitalit tregon se kompania do të vazhdojë të ndërtojë të 
njëjtin model deri sa koha e tij të kalojë dhe investimi i radhës do 
të bëhet diku tjetër. në atë pikë, kompania e makinave do të lëvizë 
shumë shpejt, por jo menjëherë. 

janë edhe dy pika të tjera lidhur me këtë çështje. lëvizjet në aktivitet 
mund të jenë shumë dramatike. kohët e fundit kam punuar në vendet 
e Hemisferës perëndimore dhe kemi vënë re se, për shembull, 98% 
e tregut të derivateve të meksikës ishin zhvendosur nga meksika në 
Çikago, për shkak të mangësive rregullatore. në këtë rast, zhvendosja 
ishte efekt anësor i paqëllimshëm, e megjithatë 98% e tregut ishte 
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larguar nga vendi, madje shumë shpejt. kjo mund të ndodhë. mund 
të kemi një treg të qëndrueshëm dhe pa pritur të ndodhë një kërcim, 
diçka e papritur. jetojmë në një kohë kritike për tregjet, dhe çdo treg 
vendos: “këtë gjë do ta bëjmë në frankfurt, ndërsa këtë tjetrën në 
new york, më mirë sesa në londër”. ndoshta ndryshime të tilla nuk 
do të ndodhin, por mundësia ekziston dhe politikëbërësit duhet të 
jenë të vetëdijshëm dhe pa dyshim që po e analizojnë këtë me kujdes. 

gjithashtu, ngjarje plotësisht jo të rëndësishme mund të kenë ndikime 
të mëdha. po të analizoni më nga afër lajmet, mund të keni vënë re se 
zj. may sapo ka bërë një njoftim lidhur me aeroportin “Heathrow”. 
rëndësia e zgjerimit të aeroportit “Heathrow” qëndron në faktin se 
një anëtar i parlamentit deklaroi se do të jepte dorëheqjen nëse do 
të merrej një vendim për ta zgjeruar aeroportin. ai dha dorëheqjen 
dhe si rrjedhim në londër do të zhvillohen zgjedhjet, të cilat si për 
pasojë do të jetë një votë për brexit. kjo mund të ketë ndikime më 
të gjera ose jo. por sërish, mund të ketë luhatje të tregut lidhur me 
perspektivën e zgjedhjeve, pra një vendim çon në një tjetër; gjithçka 
është e ndërlidhur. politikëbërësit i duhet të sigurojë qëndrueshmëri 
përballë gjithë kësaj luhatshmërie.

kështu, gjithsesi le të shohim tani brexit-in. së pari, çfarë ndodh me 
ekonominë e mbretërisë së bashkuar? do të filloj me mb-në për 
t’u hedhur më pas te be-ja dhe evropa juglindore. parashikimi për 
ekonominë botërore (Weo) i fmn-së qëndron në konsensusin 

Brexit: ndikimi në ekonomi 

• FMN WEO ndër parashikimet  me  konsensus  për  rënie  të  konsiderueshme  në  veprimtarinë  e MB 
dhe ndikim më të lehtë negativ më gjerë. 

• Studimi i MinFin të MB tregon rënie nga 5.4% deri në 9.5% të PBB-së pas 15 vitesh, në varësi të 
llojit të Brexit-it. 

• Humbje e të ardhurave nga 38 miliard paund deri në 66 miliard paund pas 15 vitesh për shkak të 
një ekonomie më të vogël. 
 

• Sfidat për këto shifra: 
• Paundi tashmë ka rënë mbi 16% që nga referendumi; në qoftë se Brexit shakton rënie të mëtejshme të 

konsiderueshme në të ardhmen, do të përmirësojë eksportet dhe zëvendësuesit e importeve; 
• Shumë e vështirë për të përcaktuar sasinë..   
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për një rënie të konsiderueshme në veprimtarinë e mb-së, por 
me ndikim më të lehtë në kontekstin e gjerë. rënia në veprimtari 
nuk ishte aq e shpejtë sa pritej; ajo mund të ndodhë më vonë ose 
mund të jetë më e lehtë; gjithsesi më e lehtë nga sa është parë deri 
më tani diku tjetër. mund të jetë ose jo çështje kohe. studimi i 
autorizuar nga thesari i mbretërisë së bashkuar, tregon një rënie të 
konsiderueshme në pbb pas 15 vitesh, në varësi të llojit të brexit-it. 
kemi parë dallimet midis brexit-it të vështirë dhe atij të butë, si dhe 
ende ka pasiguri të mëdha se çfarë do të ndodhë, por konsensusi i 
përgjithshëm është që sa më i vështirë të jetë brexit-i, aq më e thellë 
është rënia. sipas studimit të thesarit, do të kishte humbje të madhe 
në të ardhura - midis 38 dhe 66 miliard paundësh. sërish, kjo varet 
nëse pas 15 vitesh do të jemi përpara një brexit-i të butë apo të 
vështirë. këto rezultate duket se kanë dalë nga shifrat më të fundit 
të thesarit, të cilat tregojnë rënien në të ardhura dhe se objektivat e 
mb-së me gjasë do të zhvendosen.  

këto shifra pesimiste janë sfiduar. megjithatë, paundi tashmë ka rënë 
me 16% që nga referendumi - rënie më e shpejtë nga sa pritej. kjo 
do të çojë në rritje të eksporteve ceteris paribus dhe si rrjedhim, do 
të reduktojë çdo ulje në veprimtari në mënyrë të konsiderueshme. 
megjithatë, kjo mbetet shumë e vështirë për t’u llogaritur. ne kemi 
vlerësime kryesore, por për shkak të pasigurisë së rezultatit dhe të 
kohës, është shumë e vështirë të jesh i saktë lidhur me rezultatin 
ekonomik afatgjatë.

Mjedisi: Një ekonomi evropiane e dobët 

• Rritje e dobët pozitive në BE, inflacioni në kufirin e poshtëm të objektivit. 

• Plane për lehtësim sasior të mëtejshëm: veprime të vazhdueshme të politikës 
për të nxitur veprimtarinë. 

• Veprimtari e papërfunduar: ristrukturimi i bankave në BE vazhdon: bankat 
italiane, bankat gjermane.  
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kështu, cili është ndikimi i përgjithshëm në evropë? në qoftë se 
evropa do të rritej fuqishëm, atëherë brexit-i do të jetë thjesht një 
gabim; por në qoftë se ekonomia evropiane është me të vërtetë 
e dobët, si kemi dëgjuar, me një rritje të vështirë pozitive dhe 
inflacion në kufirin e poshtëm të intervalit, një ndikim i mëtejshëm 
i pafavorshëm për evropën mund të ketë efekt, me gjasë, në 
mënyrë jo përpjesëtimore. bqe-ja tashmë është duke punuar për 
lehtësim të mëtejshëm sasior. lidhur me këtë, politikëbërësit u 
përgjigjën menjëherë: tashmë ata janë shprehur se ka gjasa për 
lehtësim të mëtejshëm sasior dhe veprim të politikës për të nxitur 
veprimtarinë. ata kanë një tërësi instrumentesh politike në dorë, një 
set instrumentesh më të forta se ato të përdorura më parë. ka pasur 
disa raunde të lehtësimit sasior dhe ka një ndjesi të përgjithshme që 
lehtësimi i mëtejshëm sasior do të ketë ndikim më të ulët. do të ketë 
përpjekje për nxitje monetare, por sërish me efekte të dobëta.

duhet ta pranojmë se ka shumë punë të papërfunduara në evropë. 
ajo nuk e ka zgjidhur ende plotësisht krizën globale financiare apo 
krizën e borxhit sovran. një vëmendje e madhe po i kushtohet 
veçanërisht punës së vazhdueshme për ristrukturimin e bankave 
të be-së. për shembull, bankat italiane janë dobësuar dhe qeveria 
italiane po përpiqet t’i heqë kreditë e këqija, me qëllim që t’i forcojë 
ato, ndërsa lajmet e këqija lidhur me deutsche bank vazhdojnë. pra 
ka ende punë të papërfunduar, duke mos u nisur nga një pozicion i 
mirë në ekonominë reale globale, po në vetë sektorin financiar.  

Mjedisi: zhvillime të tjera të vazhdueshme 

• Greqia 

 

• Migracioni 

 

• Nacionalizmi 
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sigurisht, brexit-i është vetëm një nga faktorët që ndikon pjesën 
tjetër të evropës; ndoshta mund të mos jetë as kriza më e madhe 
e momentit. ka shumë probleme të vazhdueshme, të cilat nuk 
kemi kohë t’i analizojmë, përfshirë programet aktuale greke dhe 
imigracionin, i cili është një problem i madh për mbretërinë e 
bashkuar dhe be-në, që ndikon në rritjen e dëshirës për të rifituar 
kontroll të kufijve. gjithashtu, nacionalizmi në rritje është një tjetër 
faktor në një numër vendesh evropiane përtej mb-së. 

duke iu rikthyer mb-së: si mund të menaxhohet ekonomia përgjatë 
procesit të brexit-it? pritshmëria për aktivitet më të ulët ka nxitur 
bankën e anglisë të ulë normat e interesit dhe kjo tashmë është 
kthyer në sfidë: kryeministrja ka sfiduar bankën e anglisë, pasi 
normat e ulëta të interesit nënkuptojnë një rishpërndarje larg atyre 
që do të mund të fitonin të ardhura nëpërmjet normave të interesit, 
veçanërisht pensionistët. për pasojë, ka një debat të vazhdueshëm se 
deri në çfarë mase mund të ruhen këto norma interesi. inflacioni më 
i lartë shihet tashmë në këto shifra: paundi ka rënë mbi 16%, dhe me 
mbi 60% të artikujve ushqimorë që importohen, është e destinuar të 
ketë një rritje thelbësore në inflacionin e brendshëm. 

ka pasur disa lajme lidhur me produktin e gatshëm për blerje 
“marmite”, i cili po largohet nga raftet. media britanike përqendrohet 
në mallra individuale dhe mund të vihen re mungesa në disa mallra, 
për të cilat ka tension midis rritjes së çmimeve dhe shitësve me 
pakicë që nuk duan të tregojnë ndikimin e plotë të inflacionit në këtë 

MB: administrimi i ekonomisë përmes  Brexit  

• Pritshmëria për veprimtari më të ulët nxiti Bankën e Anglisë  të  ulë  
normat e interesit. Kundërpërgjigje: Kryeministrja sfidon me argumentet se 
kjo ulje godet pensionistët dhe mbajtësit e tjerë të borxhit.  

• Inflacion më i lartë tashmë i dallueshëm në këto shifra: niveli i çmimeve me 
gjasa të rregullohet me deri 10 pikë përqindje në përgjigje të rënies së kursit 
të këmbimit prej 16%. Jo e qartë si përgjigjet Banka. 

• Stoku i borxhit pritet të rritet: veprimtari më e ulët dhe një politikë fiskale më 
lehtësuese. 
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fazë. pavarësisht kësaj, do të ketë një rritje të konsiderueshme të 
inflacionit dhe një rritje të stokut të borxhit të mb-së. që tani shifrat 
e thesarit tregojnë rritje të konsiderueshme në borxhin e pritshëm 
në mb. ministri i financave e ka braktisur objektivin e ministrave të 
mëparshëm për një suficit në pesë vitet e ardhshme; ky suficit nuk 
do të ndodhë.

sa u takon ndikimeve makroprudenciale, siç e thashë më lart, lidhjet 
dhe kostot mund të vijnë më shumë nëpërmjet aspektit financiar 
se sa nëpërmjet aspektit real. brexit-i mund të çojë në largimin e 
bankave të mëdha dhe të shërbimeve të tyre nga mb-ja. ka vetëm 
një rrugë të ngushtë nëpërmjet të cilës mund të arrihet brexit-i dhe 
njëkohësisht të ruhet sektori financiar i mb-së në rolin e tij aktual. 
ky sektor është një industri e madhe e eksportit. brexit-i i vështirë 
mund të nënkuptojë humbjen e të drejtave të “pasaportës” për në be 
dhe humbjen e një tërësie tregjesh sekondare. këtu përfshihet një 
linjë e gjerë produktesh dhe aktivitetesh - nuk janë vetëm bankierët e 
investimeve që paguhen mirë, për të cilët mund të dëgjojmë të flitet, 
por dhe një linjë veprimtarish ndihmëse.

mund të kemi humbje të një stafi të paguar mirë, për numrin e të 
cilëve është e vështirë të ketë vlerësime të sakta, por që me gjasë 
bëhet fjalë për 50.000 njerëz; rënie të çmimeve tashmë të dobëta 
të pronave; dhe presione për rënie të normave të interesit. situata 
mund të shkojë edhe më keq, në qoftë se kjo çon në destabilitet të 
sektorit financiar. kjo nuk është në asnjë nga parashikimet, madje as 

MB: Ndikimet makroprudenciale 

• Brexit me gjasa do të çojë në largim të bankave të mëdha dhe shërbimeve të tyre nga 
MB. Brexit “i vështirë” do të thotë humbje e të drejtave “me pasaportë”. Humbje 
dytësore të tregjeve, p.sh. klerim në euro. 

• Humbja e stafit që paguhet mirë (vlerësuar mbi 50,000 gjatë shumë viteve) çon në 
rënie të çmimeve të pronave, në një kohë kur çmimet e larta tashmë u dobësuan. 

• Çon në presione në rënie ë  të  normave të  interesit.

• Situata mund të jetë edhe shumë më keq nëse kjo çon në paqëndrueshmëri të 
sektorit financiar: askund më pranë parashikimit qendror në këtë fazë.  
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në konkluzione, pasi bankat britanike janë vlerësuar se kanë qenë më 
të suksesshme në kapitalizim se sa të tjera. me gjasë, mund të ketë 
banka të ekspozuara për të cilat një ndryshim prej 16% në kursin 
e këmbimit mund të shkaktojë humbje dhe të sjellë destabilitet 
financiar. kjo duhet parë më me vëmendje nga politikëbërësit.  

për sa i përket ndikimit në be, efektet e drejtpërdrejta janë të 
administrueshme – mb-ja ka një peshë relativisht të vogël në 
ekonominë e be-së. kështu që nuk përbën krizë të madhe. 
nënçmimi do të reflektohet në mbiçmimin e euros, presione për 
poshtë në çmimet në euro, ndërsa inflacioni nën objektiv është që 
tani shqetësim. tashmë, eurozona është nën objektiv dhe kjo mund 
ta shtyjë edhe më tej - në eurozonë ka më shumë presion për ta 
mbajtur inflacionin brenda objektivit të tij. megjithatë, nuk ka gjasë 
që ky efekt të jetë i konsiderueshëm, pasi ekonomia e mb-së nuk 
është dominuese në evropë. nuk dihet nëse këto ndryshime mund 
të çojnë në kriza financiare, megjithëse disa banka evropiane tashmë 
janë të dobëta.

siç theksova më lart, e gjitha kjo i shtohet disi dobësisë ekonomike 
dhe qartazi duhet të analizohet nga politikëbërësit. për sa i përket 
dobësisë në mb, ka disa vende që janë më të ekspozuara se sa e 
përgjithshmja, të tilla si malta dhe irlanda - këto mund të kenë 
efekte më të konsiderueshme, por jo e gjithë be-ja. gjithashtu, 
vende të tjera mund të kenë përfitime si rezultat i rishpërndarjes së 
veprimtarisë. ndërsa mb-ja humb konkurrencë, për shkak të humbjes 

Ndikimet ekonomike për BE-në 

• Efektet e drejtpërdrejta të menaxhueshme: MB një peshë relativisht të vogël në ekonominë e BE-
së.  

• Në qoftë se Brexit fillon, zhvlerësimi i paundit do të reflektohet në vlerësim të euros, presione për 
poshtë mbi çmimet në një kohë kur inflacioni  nën  objektiv  tashmë  është  shqetësim . 

• Normat e interesit tashmë në minimum. Mund të ketë presion për lloje të tjera të LS-ve. 
• Në mënyrë të dyshimtë, kjo çon në kriza financiare, megjithëse disa banka evropiane tashmë janë 

të dobëta.  Në  qoftë  se do  të  kishte  krizë  në  MB,  ajo  do  të  mund  të  përhapej  në  vendet    më  të 
ekspozuara, për shembull Irlandë, Maltë. 

• Qëllimi për vendet e tjera që të përfitojnë nga industritë që largohen nga MB, për shembull 
bankat në Gjermani, makinat në Sllovaki. Mund të ofrojë neutralizim të konsiderueshëm të 
humbjeve fillestare. 
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së pasaportës, shumë vende po lobojnë që të tërheqin biznesin. nga 
disa vrojtues duket se, përfituese kryesore janë shtetet e bashkuara, 
për shkak se disa banka të mëdha janë shprehur se preferojnë new 
york-un si vend ku do të rivendosin veprimtarinë e tyre, përpara 
evropës. megjithatë kjo mund të shqyrtohet sërish, pasi vende të 
tjera të be-së ofrojnë stimuj për bankat. mjetet motorike mund të 
shohin si mundësi republikën e sllovakisë, pasi ka qenë shumë e 
suksesshme në prodhimin e makinave nga kompani, të cilat i kanë 
zyrat qendrore në një vend tjetër të evropës. pra evropa, si një e 
tërë, mund të ndikohet së tepërmi.

ndikimet që rrjedhin nga brexit-i për politikëbërësit e be-së janë të 
pasigurta. brexit-i kërcënon të ndryshojë perceptimin që kemi mbi 
be-në, si bashkim më i afërt i kombeve evropiane. objektivi kryesor i 
politikëbërësve të be-së mund të jetë të shmangin ndarjen e projektit 
evropian, pasi brexit-i mund të sfidojë bazat e tij. shqetësimi kryesor 
nga ana e politikës, për sa i përket bankës qendrore evropiane dhe 
bankave të tjera qendrore, është të shmangin përhapjen e luhatshmërisë 
gjatë dy viteve të negocimit, pasi periudha e tranzicionit do të jetë 
një periudhë veçanërisht e rrezikshme. mund të ketë disa ndryshime 
të politikave të be-së, të tilla si ato që lidhen me tregjet e punës. 
shqetësimet e mbretërisë së bashkuar lidhur me lëvizjen e lirë të 
njerëzve, janë të ngjashme edhe në vende të tjera të evropës. nicolas 
sarkozy, për shembull, ka thënë se, në qoftë se fiton zgjedhjet, ai mund 
të paraqesë disa politika kufizuese për tregjet e punës. danimarka e ka 

Ndikimet për politikë bërësit  e BE-së  

• Pasiguri. 
• Brexit mund të ndryshojë perceptimet e BE-së; objektivi kryesor i politikëbërësve 

për të shmangur një shpërbërje të BE-së: sfida ndaj themeleve të projektit evropian. 
• Shqetësim për të shmangur përhapjet nga luhatshmëria deri në dy  vite  shtesë 

negociata. 
• Mund të kërkojë ndryshime të politikave, për shembull, tregjet e punës. 
• Shumë zhvillime do të varen nga zgjedhjet në Francë dhe në Gjermani në vitin 

2017.   
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një lloj politike “fërkimi” të tregut të punës, kështu që me gjasë dhe 
atje do të ketë diçka që ta vështirësojë lëvizjen e lirë të tregut të punës, 
pa e penguar tërësisht atë. tepër të rëndësishme janë zgjedhjet e vitit 
2017 në francë e gjermani. në qoftë se ndonjë nga partitë kundër-
be ja del, kjo do të kishte tepër impakt. megjithatë, nëse kërcënimi 
i tyre është neutralizuar, projekti evropian do të jetë më i vendosur.

cilat janë ndikimet ekonomike për evropën juglindore? ndikimet 
reale të drejtpërdrejta ka shumë gjasa të jenë të kufizuara – mb-ja 
ka një peshë shumë të vogël në tregjet e mallrave dhe të shërbimeve. 
situata mund të përkeqësohet nëpërmjet sektorit financiar, gjë që 
mund të përhapet, por duke mbetur e tërthortë. nëse ka kompani 
të be-së shumë të ekspozuara për shkak të pozicionit të tyre ndaj 
paundit, të ndikuar edhe nga dobësimi evropian, ato mund të kenë 
ndikim, por kjo nuk ka probabilitet të lartë.

vendet e evropës juglindore mund të jenë më konkurruese ndaj 
kompanive të mb-së, ndërsa këto të fundit humbasin të drejtat e 
pasaportës, por nënçmimi i paundit e bën mb-në konkurruese. më 
gjerësisht, ka gjasa që të ketë kujdes të shtuar ndër vendet e be-së 
për sa i përket pranimit të anëtarëve të rinj, për të siguruar që ata janë 
plotësisht në përputhje me objektivat e be-së. nuk është thjesht 
mb-ja, por edhe Hungaria ka bërë hapa pas nga vizioni i përgjithshëm 
i be-së, dhe be-ja duhet të jetë veçanërisht e kujdesshme për të 
minimizuar çdo rrëshqitje të mëtejshme të mundshme.

Ndikimet për Evropën Juglindore 

• Ndikimet reale të drejtpërdrejta,  me gjasë të kufizuara, për aq kohë sa situata përkeqësohet 
nëpërmjet drejtimit financiar. 

• Ndoshta më konkurruese ndaj kompanive të Mbretërisë së Bashkuar, pasi ato humbasin të 
drejtat e pasaportës, megjithëse nënçmimi i stërlinës i bën kompanitë e Mbretërisë së 
Bashkuar më konkurruese. 

• Me gjasa kujdes i shtuar ndër vendet e BE-së për të siguruar që anëtarët e rinj janë plotësisht 
në përputhje me objektivat e BE-së (nga Hungaria po aq sa nga Mbretëria e Bashkuar). 

• Negociatat e Brexit me gjasa do të jenë intensive, vonesa të përqendruara në çështje të tjera. 
• Presionet nga partitë populiste mund të çojnë në ndryshime të praktivave të një tregu të 

vetëm.  
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negociatat për brexit-in ka gjasa të kërkojnë punë intensive, thjesht 
në terma burokratë, do të ketë shumë pak burime të afta për të 
negociuar pranimin. gjithashtu, ka presion nga partitë populiste në 
të gjithë evropën që mund të çojnë në ndryshim të praktikave të një 
tregu të vetëm.

për sa i përket ndikimeve të përgjithshme, pranimi në be mbetet 
tërheqës, për një tërësi arsyesh të njohura, por ekonomia e be-së 
mund të jetë më e luhatshme dhe politikëbërja mund të jetë edhe 
më e ndërlikuar. ka gjasa të ngrihet steka për anëtarësim, pjesërisht, 
për shkak të lodhjes nga zgjerimi, por nga ana tjetër mund të ketë 
pranim falë “gjeometrisë së ndryshueshme”, nëpërmjet të cilës 
vendet integrohen me shpejtësi të ndryshme. në përgjithësi, ka gjasa 
të ketë një analizim më të madh të vendeve aplikante.

gjithë kjo ofron sfida për politikëbërësit në rajon, në mënyrë që të 
zbusin këto efekte. be-ja nuk dëshiron probleme të tjera, por mund 
të parapëlqejë mundësi të tjera. për aq kohë sa vendet e ballkanit 
perëndimor shihen si mundësi, për be-në është tërheqëse të shohin 
që ka ende gjashtë vende këtu në evropë që duan të hyjnë në be, dhe 
që mund të bëjnë më shumë se të balancojnë një vend që dëshiron 
të largohet. për t’u bërë më tërheqës për be-në, një vendi i duhet të 
mbajë politikën monetare pranë asaj të be-së, kujdes fiskal, vëmendje 
makroprudenciale dhe të tregojë se nuk ka probleme financiare që 
mund të importohen; kjo përkthehet në shkallë të lartë trasnparence, 
për sa i përket pozicioneve fiskale dhe financiare të një vendi.

Ndikimet  e politikës për Evropën Juglindore 

•   

• Stekë më e lartë për hyrjen, por gjithashtu pranimi i “gjeometrisë së ndryshueshme” nëpërmjet
të cilës vendet integrohen me shpejtësi të ndryshme.

 Hyrja në BE mbetet tërheqëse, megjithëse ekonomia mund të jetë e luhatshme.

   

•                
          

          
               

Analizë në nivel më të lartë të vendeve aplikante: Nënkupton zbutje të luhatshmërisë më të lartë; 
politikë monetare të afërt me atë të BE-së; kujdes fiskal; kujdes makroprudencial; 
sigurim të shëndetit bankar; reformë institucionale (studim të BQE-së që tregon vendet me 
institucione të forta janë më të afta të administrojnë borxhin dhe të kenë rritje ekonomike të fortë).
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nga ana financiare, e gjithë kjo nënkupton përputhshmëri proaktive 
të hershme me librin e përbashkët rregullativ të be-së. kjo nuk do 
të thotë që dikush vetëm duhet të miratojë ligjet, por edhe rregulloret 
dhe t’ i zbatojë ato – dhe këto gjëra nuk duhet të vijnë nga pranimi 
në be, por duhet të përmbushen paraprakisht. lidhur me reformën 
institucionale: një studim i fundit i bqe-së tregon se vendet me 
institucione të forta janë më të afta të administrojnë në mënyrë të 
fortë borxhin dhe rritjen ekonomike, dhe kjo mund të jetë pikë e 
fortë për be-në që të hapë negociatat e anëtarësimit. kështu, forcimi 
i institucioneve është me të vërtetë pjesë e punës parapërgatitore, 
e cila si rrjedhim do të nxisë më tej rrugën drejt be-së dhe do të 
forcojë rritjen ekonomike në rajonin e evropës juglindore. 
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Gilles Noblet*

basHkëveprimi i politikës 
monetare dHe i stabilitetit 

financiar: sfidat aktuale dHe të 
ardHsHme

i. paratHënie

sot do të diskutoj mbi bashkëveprimin ndërmjet politikës monetare 
dhe stabilitetit financiar, që përbën një çështje shumë aktuale dhe 
gjerësisht të diskutuar nga bankierët qendrorë dhe akademikët. tema 
jehon edhe në këtë rajon. edhe vendet e ballkanit perëndimor kanë 
përjetuar në shkallë të ndryshme, cikle financiare bum-rënie (boom-bust), 
para dhe pas krizës financiare globale. trashëgimia e krizës krijon ende 
sfida për politikëbërësit, për shembull nëpërmjet një niveli të lartë të 
kredive me probleme dhe rritjeje të ulët të kreditimit në shumë vende. 
prandaj është shumë aktuale të reflektojmë mbi gërshetimin e politikës 
monetare dhe të stabilitetit financiar edhe në ballkanin perëndimor. 
megjithatë, unë nuk do të flas për këtë rajon, por do të përqendrohem 
mbi perspektivën e bankës qendrore evropiane (bqe). 

ii. sHënime të përgjitHsHme

ciklet financiare karakterizohen nga batica dhe zbatica periodike në 
çmimet e aktiveve financiare dhe krijimin e kredisë.1 këto lëvizje 

* Gilles Noblet, Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Marrëdhënieve Evropiane dhe 
Ndërkombëtare, Banka Qendrore Evropiane 

1 Shih Claessens, S., M. Ayhan Kose dhe M. E. Terrones, “Financial cycles: What? How? 
When?”, Working Paper, FMN, prill 2011.
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mund të mos mbështeten gjithmonë nga bazat e ekonomisë. në 
këto rrethana, përgjithësisht dy faktorë të ndërlidhur i karakterizojnë 
këto cikle. si fillim, pari vjen një valë “entuziazmi të paarsyeshëm”, 
ku investitorët rrisin pritjet për fitimin e ardhshëm, në përgjigje, 
për shembull, të përmirësimeve teknologjike premtuese. së dyti, 
ndërmjetësit financiarë kanë aftësinë t’i transferojnë këto pritje në të 
tashmen nëpërmjet krijimit të kredisë – çka sjell si rezultat një rritje 
financiare. megjithatë, cikli herët a vonë do të përmbyset, kur disa 
nga përfitimet e pritura nuk do të vijnë.

cikle të tilla mund të jenë të dëmshme për të gjithë ekonominë, 
pasi ekziston mundësia e pasojave negative tek palët e treta. disa 
flluska çmimesh të aktiveve mund të shoqërohen me keqshpërndarje 
të burimeve dhe rritje më të ulët të prodhimtarisë. për më tepër, 
rritjet financiare të krijuara nga entuziazmi i paarsyeshëm vijnë me 
rrezikun e përmbysjeve potencialisht të dëmshme dhe të papritura.2 
në të njëjtën kohë, megjithatë, investimet e financuara me kredi në 
sipërmarrje të rrezikshme përbëjnë një pjesë thelbësore të një rritjeje 
të qëndrueshme ekonomike.3

duhet pranuar se politika monetare bashkëvepron me ciklet 
financiare4 dhe ndikon nismat e marrjes përsipër të rrezikut nga 
pjesëmarrësit e tregut, dhe për pasojë ndikon çmimet e aktiveve 
dhe krijimin e kredisë.5 për më tepër, ndërkohë që ciklet financiare 

2 Shih Akerlof, G. A. dhe R. J. Shiller, “Animal Spirits: How Human Psychology Drives the 
Economy, and Why It Matters for Global Capitalism”, 2009.

3 Shih Ranciere, R., A. Tornell dhe F. Westermann, “Systemic Crisis and Growth”, The 
Quarterly Journal of  Economics, Volume 123, Issue 1, 2008, f. 359-406.

4 Shih Rey, H., “Dilemma not Trilemma: The global Financial Cycle and Monetary Policy 
Independence”, Working Paper, ZKKE, No. 21162, maj 2015; Adrian, T., A. Estrella dhe 
H. S. Shin, “Monetary Cycles, Financial Cycles, and the Business Cycle”, Raporte të stafit 
FED New York, nr. 421, janar 2010; Juselius, M., C. Borio, P. Disyatat dhe M. Drehmann 
“Monetary policy, the financial cycle and ultra-low interest rates”, Working Papers, BMN Nr. 
569, July 2016; Schularick, M. dhe A. M. Taylor, ”Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, 
Leverage Cycles, and Financial Crises, 1870-2008.”, American Economic Review, Volume 102, 
Nr. 2, prill 2012, fq.1029-61; Bruno, V. dhe H. S. Shin, “Capital flows and the risk-taking 
channel of  monetary policy”, Journal of  Monetary Economics, Volume 71, 2015, fq. 119-132; 
Hiebert, P., “Characterising the financial cycle: A multivariate and time-varying approach”, 
konferenca 1 e politikës makroprudenciale dhe kërkimit, BQE-FMN, 26 prill 2016.

5 Shih Black, l. K. dhe R. J. Rosen, “Monetary Policy, Loan Maturity, and Credit Availability”, 
International Journal of  Central Banking, Volume 12, Nr. 1, mars 2016, fq. 199-230; Borio, 
C., L. Gambacorta dhe B. Hofmann, “The influence of  monetary policy on bank profitability”,  
Working Papers, BMN Nr. 514, tetor 2015; De Groot, O., “The Risk Channel of  Monetary 
Policy”, International Journal of  Central Banking, Volume 10, Nr. 2, June 2014, f. 115-159.
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përhapen nëpërmjet tregjeve globale financiare, aksionet e politikës 
monetare vendase do të kenë efekte ndërkombëtare.6

një politikë monetare që synon stabilitetin e çmimeve, ka tendencën 
të mbështesë stabilitetin financiar. për shembull, lehtësimi i bqe-së 
për të rritur nivelet e ulëta të inflacionit, mbështet edhe të ardhurat e 
disponueshme dhe korrigjimin e bilancit. njëkohësisht, kontributi i 
masave politike të bqe-së për rimëkëmbjen e ekonomisë mbështet 
aftësinë kreditore të huamarrësve duke përmirësuar perspektivat e 
fitimeve të tyre. 

iii. konflikte të mundsHme ndërmjet 
stabilitetit të Çmimeve dHe objektivave të 
stabilitetit financiar

konsideratat e politikës monetare dhe ato të stabilitetit financiar mund 
të mos përputhen gjithmonë. ciklet e biznesit dhe ato financiare kanë 
tendencë të kenë frekuenca të ndryshme. kur synohet stabiliteti i 
çmimeve, cikli i biznesit përgjithësisht përcakton horizontin e politikës 
monetare, i cili shpesh është më i shkurtër nga ç’është e përshtatshme 
për të interpretuar ciklet financiare që janë më të ngadalta. 

nga ana tjetër, ndjekja e objektivit të stabilitetit financiar me të 
njëjtin intensitet si objektivin e stabilitetit të çmimeve, nuk përbën 
një zgjidhje, pasi mund t’i çojë politikëbërësit drejt një kompromisi 
afatgjatë. mund të çojë në konflikte interesi dhe si përfundim ta 
ekspozojë politikën monetare ndaj rrezikut të dominimit financiar. 
barra e politikës mund të mbingarkohet, duke çuar në rezultate jo 
optimale si për stabilitetin financiar dhe për atë të çmimeve. 

në fakt, anëtari i bordit ekzekutiv të bqe-së, peter praet, theksoi 
kohët e fundit se “leksioni i viteve ‘70 është që, nëse një bankë 
qendrore ul mandatin e saj të inflacionit gjer në pikën ku pritjet 
e inflacionit bëhen seriozisht të deankoruara, herët a vonë do të 
thirret të mbajë përgjegjësinë e plotë për ta sjellë inflacionin prapë 
nën kontroll. në atë pikë, stabilizimi i inflacionit dhe riankorimi i 
6 Shih për shembull Koepke, R., “Determinants of  of  Emerging Market Crises: The Role of  

U.S. Monetary Policy”, Working Paper, IFN.
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pritjeve mund të vijë me një çmim me të vërtetë shumë të lartë nga 
këndvështrimi i humbjeve të prodhimit dhe rreziqeve të stabilitetit 
financiar.”7

mund të ndodhë gjithashtu që një regjim i shënjestrimit të 
inflacionit të krijojë ose të përforcojë pa dashje dobësitë financiare 
në nivel global. marrim për shembull një bankë qendrore që synon 
shënjestrimin e inflacionit në objektiv, brenda një horizonti kohor. 
një bankë qendrore e tillë do të veprojë me shpejtësi për të korrigjuar 
çdo devijim nga objektivi i saj i stabilitetit të çmimeve. por le të 
themi që pritjet për shtim të ardhshëm të prodhimit shkaktojnë një 
rritje financiare. kjo do t’i ngjajë një goditjeje pozitive kosto-shtytje, 
që zvogëlon presionet e çmimeve. nëse banka qendrore i përgjigjet 
këtyre presioneve të zvogëluara me lehtësim monetar, do të rrezikojë 
të ushqejë ciklin financiar. kjo për shembull është çfarë ndodhi në 
periudhën para krizës financiare të bizneseve të teknologjisë në fund 
të viteve ‘90, e njohur si flluska dot-com.8 në fakt, provat empirike 
tregojnë se rregulli ka qenë që lulëzimet e bursës të përputhen me 
inflacion atipik të ulët.

strategjia e politikës monetare të bqe-së është projektuar me idenë 
që zhvillimet e kredisë meritojnë një vëmendje të veçantë. strategjia 
politike e bqe-së karakterizohet nga një horizont afatmesëm 
fleksibël dhe të varur nga goditjet, me implikimin që politika nuk i 
përgjigjet automatikisht goditjeve të ofertës, përveçse kur ekziston 
rreziku që këto goditje të futen në pritjet e inflacionit. dhe përmban 
gjithashtu një shtyllë monetare, nën të cilën, tendencat në tregjet 
e kredisë janë të monitoruara dhe të faktorizuara në vendimet e 
politikës edhe kur inflacioni nuk ka lëvizur.9 

pavarësisht këtij monitorimi të zhvillimeve të kredisë, nuk ka arsye 
për vetëkënaqësi. zhbalancime të mëdha të sistemit financiar janë 
akumuluar edhe në eurozonë para krizës financiare globale.
7 Shih Praet, P., “Financial cycles and monetary policy”, fjalë në kontekstin e një paneli mbi 

“International Monetary Policy”, Pekin, 31 gusht 2016
8 L. Christiano, C. Ilut, R. Motto dhe M. Rostagno, “Monetary Policy and Stock Market Booms”, 

kumtesë përgatitur për Macroeconomic Challenges: the Decade Ahead, A Symposium Sponsored 
nga Federal Reserve Bank of  Kansas City Jackson Hole, Wyoming gusht 26 - 28, 2010.

9 Shih Issing, O., “Monetary and financial stability - is there a trade-off ?”, fjalë në Konferencën 
mbi “Monetary Stability and the Business Cycle”, Banka për Marrëveshjet Ndërkombëtare, 
Bazel, 28-29 mars 2003.
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iv. politika monetare dHe politika të tjera 

kriza ka nxjerrë në pah se politika monetare duhet të mbështetet 
nga politika të tjera shtesë për të siguruar stabilitetin financiar. një 
arsye për këtë konsensus të ri është që politikës monetare mund t’i 
mungojnë instrumentet e detajuara ose të sakta për të ballafaquar 
zhvillimet specifike që ndikojnë sistemin financiar. për shembull, në 
eurozonë, politika monetare mund të ndërhyjë vetëm nëse ndikimet 
negative bëhen aq të forta sa efektet e tyre të ndihen në gjithë zonën 
e euros. një tjetër arsye është që, në të kundërt, politika monetare 
mund të rrezikojë të bëhet e mbingarkuar.

linja e parë e mbrojtjes kundër zhbalancimeve financiare duhet të jetë 
një kuadër institucional dhe ligjor i fortë, që synon drejtpërsëdrejti 
burimet e dështimit të tregut. një kuadër i tillë duhet të përfshijë: 
rregullore financiare dhe instrumente të politikës makroprudenciale 
që kufizojnë rrezikun e tepërt të ndërmarrë gjatë fazës së bumit 
dhe i bën bankat më rezistente ndaj humbjeve që vijnë gjatë fazës 
së rënies; një kuadër të fortë rregullator për bankat dhe regjimet e 
falimentimit për të përshpejtuar uljen e borxhit dhe për të korrigjuar 
bilancin pas një dështimi; dhe kuadro rregullatore efektive në fusha 
të tjera jofinanciare të politikës – sidomos në tregun e pasurive 
të paluajtshme që shpesh ka vepruar si amplifikator kyç i cikleve 
financiare bum-rënie.

dhe siç tregohet nga një numër i madh punimesh empirike, politikat 
fiskale, makroprudenciale, rregullatore dhe mbikëqyrëse mund të 
ndihmojnë edhe në zbutjen e efekteve negative të politikës monetare 
të huaj mbi stabilitetin financiar të brendshëm.

që nga fillimi i krizës janë bërë përparime të rëndësishme për të 
përforcuar kuadrin makroekonomik. bazel iii ka adresuar dobësitë 
në rregullimin bankar. kjo është shoqëruar nga lëvizja për një 
bashkim bankar në eurozonë. për më tepër, vendet individuale të 
euros kanë bërë hapa të rëndësishëm nga këndvështrimi i bërjes 
operative të instrumenteve të reja makroprudenciale. 

prapë sfidat ngelen. një ndër sfidat në disa juridiksione të eurozonës 
është ulja e kredive me probleme në bilancet e bankave. 
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ndërkohë që politika makroprudenciale duhet të jetë linja e parë 
e mbrojtjes, nuk duhet të jetë e vetmja. perimetri i institucioneve 
financiare drejtpërdrejt të mbuluara nga një politikë e tillë mund të 
jetë i kufizuar si rezultat i bankingut hije. si pasojë, megjithëse më 
e detajuar dhe më e shënjestruar, rrezja ndërkombëtare e politikës 
makroprudenciale mund të jetë më e kufizuar. edhe zbatimi mund të 
marrë shumë kohë, ndërsa impakti i politikës monetare, përkundrazi, 
është më i menjëhershëm dhe më i plotë.

v. përfundime

për ta përmbledhur, në objektivat e bankave qendrore, në vend të 
krijimit të një kompromisi afatgjatë ndërmjet stabilitetit financiar 
dhe stabilitetit të çmimeve, rruga përpara duhet të fokusohet në 
përforcimin e kuadrit institucional dhe ligjor. 

strategjia e bqe-së ka një kuadër monitorimi integral të zhvillimeve 
të kredisë që kontribuon në parandalimin e zhbalancimeve financiare. 
megjithëse duhet bërë më tepër për të përforcuar kuadrin e paplotë 
makroekonomik të eurozonës, ndryshimet aktuale do ta mbështesin 
edhe më shumë stabilitetin financiar.
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Andrew Filardo*

forcimi i kornizave të politikës 
monetare

rezultati i papritur nga referendumi për brexit-in, është një nga 
zhvillimet gjeopolitike me ndikim të gjerë. jam dakord me parafolësit 
mbi faktin se efektet e drejtpërdrejta të brexit-it për shqipërinë dhe 
vendet e evropës juglindore janë mjaft të kufizuara, duke pasur 
parasysh lidhjet e tyre modeste tregtare dhe financiare me mbretërinë 
e bashkuar. nga ana tjetër, efektet e tërthorta ka gjasa të jenë po aq 
të rëndësishme. për shembull, në rast se evropa perëndimore do 
të vuante pasojat e brexit-it, të njëjtën situatë do ta përjetonte edhe 
rajoni i evropës juglindore. shkalla e përhapjes do të varej, ndër të 
tjera, nga problemet në ekonominë globale dhe qëndrueshmëria e 
kuadrit të politikës monetare.

pasiguritë gjeopolitike dHe ekonomia globale

para se t’u kthehemi ndikimeve të politikës monetare vlen të 
përmendim edhe njëherë disa çështje të diskutuara mbi brexit-in 
në sesionet e mëparshme. së pari, bankierët qendrorë po përballen 
me një sërë pasigurish. kur do të kërkohet aktivizimi i nenit 50? 
cilat do të jenë objektivat e palëve të interesuara gjatë negociatave? 

*  Andrew Filardo, Drejtor i Departamentit të Politikës Monetare dhe Ekonomisë, Banka e 
Rregullimeve Ndërkombëtare. 
Pikëpamjet e shprehura janë të autorit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërish pikëpamjet e 
Bankës së Rregullimeve Ndërkombëtare.
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sa të lehta do të jenë këto negociata? cilat do të jenë pasojat 
ekonomike dhe financiare? këto janë vetëm disa nga çështjet e 
mëdha që duhet të diskutohen përpara se të arrijmë tek detajet e 
shumta ligjore dhe politike. në shumë aspekte, jemi vetëm në fillim 
të një serie komplekse negociatash. ekziston mundësia që procesi 
të shkojë siç duhet. por, si në çdo rast negocimi, pengesat, ngërçet 
dhe konfliktet nuk mund të përjashtohen. së dyti, madhësia dhe 
fushëveprimi i agjendës negociuese sugjerojnë se procesi do të 
zgjasë në kohë, madje për shumë vite, i shoqëruar me gjithë ulje-
ngritjet e pashmangshme që lidhen me negociatat. po ashtu, nuk 
do të habiteshim edhe nëse shtypi do të përpiqej të vinte në dukje 
dallimet. për këtë arsye, tregjet financiare mund të përjetojnë luhatje 
të konsiderueshme të ndjeshmërisë, me periudha qetësie të pasuara 
nga periudha të trazuara.

në të njëjtën kohë, negociatat mbi brexit-in po zhvillohen gjatë 
një periudhe kritike për ekonominë globale, e cila mbetet e brishtë 
edhe pse ka shenja se po nis të rimëkëmbet. konsumi është faktor 
kryesor në mbështetjen e ekonomisë, por zgjerimet e nxitura nga 
konsumi kanë qenë historikisht të lidhura me rikuperime më pak të 
qëndrueshme. në anën tjetër kemi kërkesë të dobët për investime. 
ndërprerja e lidhjes mes përmirësimeve në tregjet financiare dhe 
zhgënjimeve në rritjen e investimeve reale mbetet ende e pranishme. 
lidhur me çmimet, tensionet dezinflacioniste globale janë zbutur, 
dhe inflacioni, më në fund, ka filluar të rritet në disa shtete. rritja e 
zbehtë globale ka përmirësuar mundësinë e ngushtimit të hendekut 
mes inflacionit dhe objektivave të bankës qendrore, të cilat mund 
të krijojnë hapësirë për të trajtuar shqetësimet e bankave të tjera 
qendrore.

veçanërisht, gjendja e ciklit financiar - për shembull, çmimet e 
banesave dhe prirjet e kreditit - është veçanërisht shqetësuese në disa 
shtete. grafiku a thekson dallimet mes tendencave të secilit vend. 
për ato vende ku ndërmjetësimi financiar nuk u tkurr pas krizës së 
madhe financiare, kreditë si dhe çmimet e banesave janë rritur në 
mënyrë të ndjeshme. në ato vende ku ndërmjetësimi financiar pati 
tkurrje gjatë krizës së madhe financiare, si në shtetet e bashkuara 
dhe evropë, çmimet e banesave fillimisht ranë, por tashmë janë në 
rritje në një mjedis me norma interesi vazhdimisht të ulëta. edhe 
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çmimet e kapitalit në botë janë vlerësuar shumë duke pasur parasysh 
bazat ekonomike.

e gjithë kjo po ndodh përkundër një situate me nivele të larta të 
borxhit total në të gjithë globin. në nivel ndërkombëtar, borxhi 
ka arritur maja të reja përgjatë viteve të fundit. grafiku b shfaq 
tendencat e borxhit sipas vendit dhe sipas kategorisë së borxhit. ajo 
që vërejmë është se nivelet e borxhit janë rreth 25%-30% më të larta 
krahasuar me vitin 2007. ky grafik lë të kuptohet se mund të ketë 
një pikë kthimi për sa u përket tendencave të borxhit. mjedisi i ulët 
i normës së interesit ka inkurajuar huamarrjen. nga ana tjetër, kanë 
lindur pyetje mbi aftësinë që kanë normat e interesit vazhdimisht të 
ulëta për të nxitur më shumë shpenzime për konsum. në momentin 
që konsumatorët marrin hua me qëllim realizimin e planeve të 
konsumit, ata do të ngurrojnë të marrin edhe më shumë hua në 
një mjedis me norma të ulëta interesi. grafiku reflekton se ka një 
pikë kthese të tendencave të borxhit dhe, nëse kjo është e vërtetë, 
maturimi i ciklit financiar mund të sugjerojë një zbehje ose dhe 
përfundim të rimëkëmbjes ekonomike të nxitur nga konsumi. shtimi 
i rrezikut të kësaj situate është normalizimi i mundshëm i politikës 
monetare. rritja e raporteve të shërbimit të borxhit mund të shtojë 
më tej shpenzimet e konsumit. pasiguritë janë të shumta. 

në këtë mjedis ekonomik dhe financiar, nuk mund të përjashtohen 
pengesat e konsiderueshme të tregut financiar botëror. zhvillimet 
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gjeopolitike mund të luajnë rol nxitës në një mjedis të borxhit të 
lartë. njësoj si në të kaluarën, një mjedis me fitime të ulëta (risk-
off) mund të ketë flukse financiare të rëndësishme ndërkombëtare 
dhe ndikime të kursit të këmbimit, edhe nëse ngjarjet gjeopolitike 
ndodhin jashtë “mëhallës sime”. modeli i dinamikës së rritjes së yield-
eve amerikane në 2013 nuk mund të përjashtohet. ekonomitë e vogla 
dhe të hapura do të ishin veçanërisht të ndjeshme ndaj kapërcimeve 
të tilla të ndjeshmërisë.

ndikimet për politikën monetare 

koniunktura e tanishme ka disa ndikime për politikën monetare. së 
pari, çfarë duhet të bëhet si fillim në afatin e shkurtër? së dyti, si 
mund të evoluojnë kornizat e politikës monetare për të përballuar sa 
më mirë globalizimin gjithnjë e në rritje?

në pyetjen rreth afatit të shkurtër, normalizimi i politikës monetare 
përfshin reduktimin e pengesave implicite ndaj bankave qendrore. 
në fillim të krizës globale financiare, rikthimi i likuiditetit dhe 
ndërmjetësimit në tregun financiar u mbështet te bankat qendrore. 
tani që tregjet financiare janë në kushte të mira dhe regjimi 
rregullator financiar është fuqizuar, tregjet financiare janë të gatshme 
të vazhdojnë të bëjnë pjesën e tyre, për sa i përket shpërndarjes së 
kapitalit. një nënprodukt i normalizimit është roli tashmë jo aq i 
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rëndësishëm që kanë bankat qendrore si krijuese të tregut. pse? 
nëse tregjet financiare presin prej bankave qendrore të ndërhyjnë 
sa herë që materializohet rreziku për poshtë, stimujt tregtarë do të 
ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme. këto shtrembërime mund 
të çojnë në dominancë financiare, domethënë tregjet bëhen tejet të 
varura nga bankat qendrore dhe ka një tendencë që sektori privat 
të marrë më shumë hua nga sa mund të përballojë. praktikisht, kjo 
do të thotë që bankat qendrore ndikohen shumë nga luhatshmëria 
e përkohshme në tregjet financiare dhe qëndrojnë në kursin e 
normalizimit. natyrisht, bankat qendrore duhet të jenë në gatishmëri 
në rast se tregjet financiare e gjejnë veten në prag të shpërbërjes, siç 
ishte dhe rasti në krizën globale financiare. arritja e një ekuilibri nuk 
është gjithnjë e lehtë, veçanërisht nëse nxitësit e këtij ekuilibri janë 
me natyrë gjeopolitike.

për sa u përket kornizave të politikës monetare, bankat qendrore 
kanë marrë në konsideratë faktin nëse duhet t’i japin përparësi më 
të madhe stabilitetit financiar dhe stabilitetit të kursit të këmbimit. 
për t‘iu përgjigjur kësaj pyetjeje është e rëndësishme të theksohet një 
perspektivë globale dhe të nënvizohen sfidat e politikës monetare, 
për sa i përket një perspektive afatmesme.

ndërkohë që ka dakordësi të gjerë lidhur me qëllimet e politikës 
monetare të orientuara nga stabiliteti, ka më pak konsensus për sa 
i përket kuadrit të politikës monetare për arritjen e tij. stabiliteti i 
çmimeve luan një rol kyç. adoptimi i regjimeve që kanë si objektiv 
inflacionin në rajon është dëshmi e kësaj perspektive. megjithatë, 
pikëpamjet mbi rolet e përshtatshme të stabilitetit financiar dhe 
stabilitetit të kursit të këmbimit ndryshojnë nga njëra bankë qendrore 
në tjetrën. 

mendimi mbi kuadrin e politikës monetare ka ndryshuar rrënjësisht 
pas krizës globale financiare. bankat qendrore, veçanërisht në 
ekonomitë e vogla e të hapura, e kuptojnë se shënjestrimi i inflacionit 
nuk është zgjidhje. disa banka qendrore kanë përqafuar një version 
më fleksibël të shënjestrimit të inflacionit, i cili përfshin mundësinë 
e zgjerimit të horizontit të politikës në momentin kur shqetësimet 
rreth stabilitetit financiar nuk përkojnë me shqetësimet e stabilitetit 
të çmimeve për periudhën afatshkurtër. bankat e tjera qendrore 
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janë më të hapura për një balancim midis stabilitetit të çmimeve, 
stabilitetit financiar dhe stabilitetit të kursit të këmbimit, e për këtë 
lindin pyetje lidhur me peshën që do t’i caktohet secilit aspekt të 
stabilitetit. 

Çfarë pamje do të kishte një kuadër i politikës monetare i orientuar 
drejt stabilitetit, në shekullin e 21-të? kur bën një reflektim mbi 50 
vite historik të bankave qendrore, sidomos duke marrë në konsideratë 
10 vitet e fundit që prej fillimit të krizës financiare globale, është me 
dobi përqasja sipas tre shtyllave të politikës monetare. 

Grafik C

shtylla e parë e vë theksin mbi makrostabilitetin; shpesh e përmendim 
lidhur me stabilitetin e çmimeve, duke u përqendruar tek inflacioni 
dhe rritja. por kjo nuk është shtylla e vetme për të cilën duhet të 
shqetësohemi. inflacioni ndikohet edhe nga faktorë të tjerë, siç janë 
stabiliteti financiar dhe kursi i këmbimit. por këta të dy kanë edhe 
ndikime përtej inflacionit dhe ciklit të biznesit.

shtylla e dytë përqendrohet tek stabiliteti financiar, duke përfshirë 
shqetësimet e stabilitetit të lidhura me rrezikun me probabilitet të ulët 
ndodhjeje. me fjalë të tjera, politika më e orientuar drejt stabilitetit 
financiar, është më shumë se sa mbështetje në cikle rritjeje (boom). 
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ngjarjet gjeopolitike si brexit-i mund të kenë ndikime të gjera. kur 
shtylla e stabilitetit financiar është e sigurt (e shëndoshë), sistemi 
financiar dhe ekonomia reale do të jenë më elastike ndaj goditjeve, 
pavarësisht nga origjina e tyre. një orientim i fuqishëm i stabilitetit 
financiar është veçanërisht i rëndësishëm në një botë me nivele të 
larta borxhi.

përvojat e 20 viteve të fundit kanë demonstruar në mënyrë të 
dukshme rëndësinë e mbështetjes te cikli financiar gjatë periudhave 
të rritjes (boom) dhe lehtësimit gjatë periudhave të rënies (bust). por, 
kur kufizimet e politikës monetare bëhen më të dukshme, sidomos 
pas një krize, bankat qendrore duhet të jenë të ndërgjegjshme për 
shtrembërimet dhe keqshpërndarjet që mund të shoqërojnë politikat 
shumë akomoduese. pra, është e rëndësishme të veprohet në mënyrë 
simetrike gjatë ciklit financiar, për të parandaluar një cikël vicioz në 
të cilin bankat qendrore mbingarkohen dhe tregjet financiare bëhen 
shumë të varura nga bankat qendrore. në një mjedis të tillë, normat 
e ulëta mund të sjellin norma edhe më të ulëta.

shtylla e tretë i referohet stabilitetit të kursit të këmbimit. gjithnjë e 
më shumë, kurset e këmbimit janë bërë kanali kryesor i transmetimit 
të politikës monetare në një mjedis normash të ulëta interesi të 
vazhdueshme në mbarë botën. kjo pasqyron pasojat e globalizimit 
ekonomik dhe financiar. sa më e hapur të jetë një ekonomi, aq më 
shumë kursi i këmbimit do të ndikojë zhvillimet ekonomike në 
horizonte të ndryshme politike. megjithatë, përvoja tregon se kurset 
e këmbimit jo gjithmonë veprojnë si amortizuese ndaj goditjeve. në 
kurset e këmbimit, luhatjet mund të jenë burime të goditjeve në disa 
raste dhe në raste të tjera amortizuese të tyre. kurset e këmbimit nuk 
duket se funksionojnë gjithmonë ashtu siç pretendohet teorikisht. 
kjo situatë haset në ekonomitë e vogla, të hapura e në zhvillim. 
përdorimi i politikës monetare, përpos mjeteve të menaxhimit të 
rrjedhjes së kapitalit dhe ndërhyrjes së kursit të këmbimit, mund të 
jetë i përshtatshëm. këtë aspekt do ta le të hapur për diskutime në 
të ardhmen.

natyrisht, madhësia e trade offs të politikës monetare shpesh varet nga 
veprimet e politikëbërësve të tjerë (grafiku d). në rastin e politikave 
monetare kundërciklike, roli i politikave makroprudenciale është 
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kritik. nëse politikat makroprudenciale nuk janë efektive, atëherë 
politika monetare do të ketë rol më të rëndësishëm. duke pasur 
politika të fuqishme dhe efektive makroprudenciale, roli i politikës 
monetare mund të jetë shumë më i kufizuar në lidhje me mandatet 
e stabilitetit financiar. përveç kësaj, duke mos shtuar përgjegjësitë, 
autoritetet monetare dhe autoritetet makroprudenciale kanë më 
pak gjasa të përballen me sfida të ekonomisë politike. forcimi i 
kuadrit të politikës makroprudenciale dhe monetare është një sfidë e 
rëndësishme për bankat qendrore.

sa efektive janë mjetet makroprudenciale? të dhënat për efektivitetin 
e tyre deri tani variojnë. ato tregojnë se mjetet makroprudencale janë 
të dobishme për krijimin e qëndrueshmërisë në sektorin financiar. 
këto mjete përfshijnë raportet e kredisë ndaj vlerës (ltv), raportet 
e borxhit ndaj të ardhurave dhe shtesave të kapitalit kundërciklik. 
të dhënat nuk janë shumë bindëse sa i përket efektivitetit të këtyre 
mjeteve për menaxhimin e ciklit financiar. për shembull, Hong 
kongu ka përdorur gjerësisht mbulimin e kredisë me kolateral për 
t’u përballur me ciklin financiar; megjithatë, çmimet e banesave 
kanë vazhduar të rriten me vlera jashtëzakonisht të larta. një 
tjetër shembull është përdorimi i shtesave të kapitalit kundërciklik 
në zvicër. përdorimi i shtesave të kapitalit kundërciklik, në vitin 
2013  dhe 2014, nuk e ndryshoi në mënyrë rrënjësore trajektoren e 
çmimeve të banesave apo kredive. 
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efektiviteti i pamjaftueshëm i mjeteve makroprudenciale për 
menaxhimin e ciklit financiar, lë vend për përdorimin e politikave 
monetare me qëllim ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe atij 
financiar. pse marrim në konsideratë normën bazë të politikës 
monetare? sepse, në teori dhe në praktikë, norma bazë nuk luan 
vetëm rolin e zëvendësimit të normës së marzhit për influencimin 
e kërkesës agregate, por gjithashtu rolin e një leve të çmimit 
universal, i cili ka ndikim tek cikli financiar. veç kësaj, ndërsa 
rregulloret makroprudenciale mund të anashkalohen me kalimin e 
kohës, ndikimi i normës bazë është më i vështirë të shmanget. siç 
thuhet “norma bazë i mbulon të gjitha krisjet”. përvoja gjithashtu 
vë në dukje vlerën e shtuar të politikës monetare dhe politikave 
makroprudenciale, duke sugjeruar që këto politika janë më të mira, 
kur ato janë plotësuese dhe zëvendësuese.

në mënyrë të përmbledhur, kornizat financiare dhe të kursit të 
këmbimit kanë rëndësi kyçe kur përballen me lloje të ndryshme 
rreziqesh, të cilat mund të luhatin stabilitetin. prandaj është e 
rëndësishme të mësojmë nga e shkuara dhe t’i përdorim këto 
mundësi për forcimin e kornizave sidomos gjatë periudhave të qeta, 
pra atëherë kur ekonomia është më pak e ndjeshme ndaj goditjeve 
- në mënyrë që të zvogëlohen gjasat e materializimit të rreziqeve në 
mënyrë destabilizuese në të ardhmen. mësimet e nxjerra nga kriza 
financiare globale dhe pasojat e saj, sugjerojnë se rritja e rëndësisë 
së stabilitetit financiar dhe shqetësimeve mbi kursin e këmbimit 
për zhvillimin e politikës monetare mund të ketë përfitime të 
konsiderueshme si brenda edhe jashtë vendit.
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Anita Tuladhar*

politika monetare dHe stabiliteti 
fiskal në sHqipëri

* Anita Tuladhar, Shefe e Misionit për Shqipërinë, Fondi Monetar Ndërkombëtar

do të doja të përqendrohesha sot në perspektivën e programit të 
fmn-së në shqipëri dhe sfidat me të cilat ballafaqohet, për sa i 
përket politikës monetare dhe stabilitetit financiar në përballimin e 
goditjeve të jashtme.

shumë prej jush jeni të familjarizuar me faktin se programi i fmn-së 
filloi në fillim të vitit 2004, në një kohë kur rritja ishte ngadalësuar 
ndjeshëm, dobësitë fiskale ishin rritur së tepërmi dhe sistemi 
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bankar vuante nga niveli i lartë i kredive me probleme. objektivat e 
programit u përqendruan në reduktimin e dobësive fiskale, nxitjen e 
rritjes dhe ruajtjen e stabilitetit financiar - këto janë shtyllat kryesore 
të programit. kombinimi i politikave makroekonomike u përqendrua 
tek politika shtrënguese fiskale, ndërkohë që u ruajt një qëndrim 
lehtësues i politikës monetare.

në kontekstin aktual, ndërsa politika monetare është pranë kufirit 
të poshtëm të objektivit dhe sistemi financiar ende i rënduar nga 
efektet e trashëguara nga kriza, mendoj se është momenti i duhur të 
shqyrtojmë sfidat e politikës monetare dhe të stabilitetit financiar, 
veçanërisht në kontekstin e mundësisë për presione të mëtejshme që 
vijnë nga goditjet e jashtme, të tilla si brexit-i.

po të shohim kuadrin monetar të shqipërisë, do të vërejmë se ai 
është mjaft unik, në kuptimin që shqipëria është nga të paktat vende 
në ballkanin perëndimor, që ka një kuadër të pavarur të politikës 
monetare të shënjestrimit të inflacionit. në grafikun djathtas më 
sipër, vërehet se në vitin 2015, vendet me ngjyrë të kaltër janë ato 
që zbatojnë një politikë të pavarur monetare, ndërsa vendet e tjera 
janë të lidhura disi me kursin e këmbimit. ky kuadër i jep shqipërisë 
paksa më shumë fleksibilitet për sa i përket hapësirës së politikës.
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në lidhje me ecurinë e inflacionit, shohim se shqipëria ka qenë në 
gjendje të mbajë një normë të ulët dhe të qëndrueshme inflacioni, 
edhe pse nën objektiv për disa vite, duke pasqyruar kërkesën e dobët 
të brendshme. kohët e fundit, kemi vërejtur një rritje të lehtë të 
inflacionit bazë, si shenjë e përmirësimit të kërkesës së brendshme, 
e cila gjithashtu mbështetet nga një sërë treguesish me frekuencë të 
lartë.

pra, në përputhje me prirjet globale, norma bazë e interesit është 
lehtësuar ndjeshëm dhe ka arritur në nivelin më të ulët historik prej 
1.25% - shënuar me blu në anën e majtë të figurës 3. mund të shohim 

Politika Monetare: In�acioni nën target por në rritje 
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se qëndrimi lehtësues nënkupton një normë bazë reale negative prej 
rreth -0.7%, duke përdorur normën e pritshme të inflacionit. pra, 
në përputhje me këtë rënie të normës bazë, shohim edhe një rënie 
të normave referencë të interesit - në këtë rast për bonot e thesarit. 
pra, duke pasur parasysh normat historikisht të ulëta, ngrihen pyetje 
të rëndësishme mbi pasojat e kësaj politike monetare lehtësuese për 
sektorin financiar. një ndër pyetjet është se sa rëndësi duhet t’u 
kushtojë politika monetare, objektivave të stabilitetit financiar, me 
qëllim arritjen e stabilitetit të çmimeve?

le te kthehemi tek sektori financiar. më lejoni të diskutoj me ju 
disa faktorë në sistemin financiar në shqipëri, të cilët paraqesin një 
sfidë për politikën monetare, për sa i përket efektivitetit të saj, për 
shkak të kufizimeve në transmetim, si dhe kufizimeve të hapësirës së 
politikave, duke marrë parasysh ndikimin e pafavorshëm në sektorin 
financiar. më lejoni të theksoj disa nga këta faktorë.

sektori bankar në shqipëri, në përgjithësi është i mirëkapitalizuar. 
raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit është pak më poshtë mesatares 
rajonale, por është shumë më lart se kufiri rregullator dhe aktualisht 
qëndron në një nivel të kënaqshëm. bankat kanë likuiditet. niveli i 
përfitueshmërisë qëndron pak mbi mesataren rajonale, ndërsa niveli 
i kredive me probleme është ende mjaft i lartë, mbi 20%. këto të 
dhëna janë për fundin e vitit 2015 dhe që atëherë niveli i kredive me 
probleme është rritur edhe më tej.

Burimi: FMN, FSI; dhe autoritetet e shteteve 

Stabiliteti �nanciar: Bankat janë të mirëkapitalizuara dhe 
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pra, është e qartë se kjo ndikon në transmetimin e normës së politikës 
monetare. shohim se, ndërkohë që normat e interesit të depozitave - 
shënuar me të kuqe në figurën më poshtë, në të majtë, - kanë rënë me 
kalimin e kohës, normat e interesit të kredive në fakt nuk kanë rënë 
me të njëjtat ritme. me fjalë të tjera, diferenca midis tyre është rritur, 
duke penguar kështu kanalin e kreditimit të politikës monetare.

një tjetër sfidë kyçe është shkalla e euroizimit. po të shohim në anën 
e depozitave, pothuajse gjysma e depozitave janë në valutë. në anën 
e detyrimeve, euroizimi është edhe më i lartë me rreth 2/3 e kredive 

Stabiliteti �nanciar: Bankat janë të mirëkapitalizuara
dhe �timprurëse, niveli i NPL i lartë
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në valutë. më tepër shqetësues është fakti se pothuaj gjysma e këtyre 
kredive paraqet ekspozime potenciale të pambrojtura (nga kursi i 
këmbimit) dhe krijon shqetësime rreth rrezikut të tërthortë të kredisë 
nga një zhvlerësim i kursit të këmbimit, duke kufizuar hapësirat për 
uljen e normës bazë të politikës monetare.

një tjetër tipar kyç për shqipërinë janë bankat, të cilat janë tepër të 
ekspozuara ndaj borxhit sovran. rreth 24% e aktiveve janë investuar 
në këtë kategori borxhi. ndaj, nëse ka zhvendosje të portofolit si 
pasojë e ndryshimeve të normës së interesit, kjo mund të shkaktojë 
implikime për financimin fiskal, dhe anasjelltas: nëse ka probleme 
në qëndrueshmërinë e borxhit, ato do të kalojnë si efekte zinxhir 
në sektorin financiar. pra, kjo ndërlidhje përkeqëson dobësitë 
ekonomike sistemike përmes një cikli me reagime të ndërsjella midis 
sektorit financiar dhe atij fiskal.

së fundi, një tjetër tipar i sistemit shqiptar është shkalla e lartë e 
përqendrimit të bankave të mëdha, ku 4 bankat kryesore zënë rreth 
70% të sistemit financiar.

pra, cilat janë rrjedhojat? këto karakteristika të sektorit financiar 
mund të sfidojnë politikën monetare, sepse lehtësimi i tepërt monetar 
mund të çojë në zhvlerësim, çka ndikon negativisht mbi stabilitetin 
financiar, nëpërmjet ekspozimeve të pambrojtura. ngushtimi 
i spread-eve lek-euro mund të çojë në një kalim të menjëhershëm 

S�dat kryesore të stabilitetit �nanciar: cikli 
�nanciar me reagime të ndersjellta i borxhit 
sovran me nevoja  të larta të �nancimit publik 
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në depozitat në valutë apo në mosndërmjetësim. pra, veprimi 
i politikës monetare duhet të jetë i vëmendshëm ndaj pasojave të 
kursit të këmbimit dhe efektit të tërthortë mbi stabilitetin bankar, 
si dhe ndikimin në ndryshimet e mëdha dhe të befta të portofolit. 
gjithashtu, forcimi i efektivitetit të politikës monetare do të kërkojë 
trajtimin e çështjes së euroizimit. 

fatmirësisht, shqipëria ka përfituar nga rënia e fortë e primit të 
rrezikut dhe kjo ka bërë të mundur që normat e interesit të bien pa 
pasur pasoja të mëdha në kursin e këmbimit. 

pra, si t’i trajtojmë sfidat? urtësia konvencionale qëndron tek fakti se 
instrumentet e politikave kanë objektiva të qarta. ndërkohë që politika 
monetare duhet të udhëhiqet nga objektivi i stabilitetit të çmimeve, 
ne mendojmë se objektivi kryesor për politikat makroprudenciale 
duhet të përqendrohet tek stabiliteti financiar. duhet të ketë një 
bashkërendim të ngushtë midis politikës monetare dhe politikës 
makroprudenciale. politika monetare duhet të vazhdojë gradualisht 
t’i japë konsideratën e duhur rrezikut financiar. koordinimi do të 
varet nga lloji i goditjeve dhe gjendja e ekonomisë. 

më konkretisht, mendojmë se qëndrimi aktual i politikës monetare 
për këtë çështje me qasjen “duke parë, duke bërë”, mbetet i 
përshtatshëm. kuadri i politikës monetare ka ende hapësirë për të ulur 
normat edhe më shumë, nëse do të jetë e nevojshme. për objektivin 
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e stabilitetit të çmimeve, nuk është e nevojshme të zbatohen politika 
jokonvencionale. në të njëjtën kohë, politika makroprudenciale duhet 
të përdoret për të trajtuar sfidat e euroizimit. disa nga këto politika 
tashmë po zbatohen - politikat mund të përdoren për trajtimin e 
ekspozimeve të pambrojtura, nëse do të lindë nevoja. megjithatë, 
ka disa masa shtesë që mund të merren, për shembull, për forcimin 
e administrimit të borxhit publik, në mënyrë që të zvogëlohet 
ekspozimi i lartë i borxhit sovran dhe të zhvillohet tregu për titujt e 
qeverisë. në mënyrë të ngjashme, politikat e tjera makroprudenciale 
mund të përdoren për të trajtuar rrezikun që vjen nga përqendrimi i 
bankave të mëdha sistemike. por, gjatë zbatimit të këtyre politikave 
duhet pasur parasysh se mjetet komplekse mund të mbingarkojnë 
burimet e mbikëqyrjes bankare dhe shmangia e politikave mund të 

kufizojë efektshmërinë e këtyre masave prudenciale.
pra, për ta përmbledhur, mesazhi ynë është se politika monetare duhet 
të përqendrohet kryesisht te stabiliteti i çmimeve si qëllimi kryesor, 
dhe stabilitetin financiar t’ua lërë politikave makroprudenciale. 
koordinimi është faktor kyç për të forcuar transmetimin e politikës 
monetare, si dhe për të ruajtur stabilitetin financiar. politikat duhet 
të kenë parasysh kufijtë e kapaciteteve mbikëqyrëse dhe rrezikun e 
shmangies.
 

Përqendrimi i politikës monetare tek objektivat e 
stabilititetit financiar

Mesazhi kryesor:

Politika monetare duhet të përqendrohet kryesisht te stabiliteti i 
çmimeve si qëllimi kryesor, dhe stabilitetin financiar t’ua lërë 
politikave makroprudenciale. 

Koordinimi është faktor kyç për të forcuar transmetimin e 
politikës monetare sidhe për të ruajtur stablitetin financiar.

Politikat duhet të kenë parasysh kufijtë e kapaciteteve mbikëqyrëse 
dhe rrezikun e shmangies.
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Klodion Shehu*

ndërveprimi ndërmjet politikës 
monetare dHe stabilitetit 

financiar: qasja e bankës së 
sHqipërisë

kjo është përmbajtja e paraqitjes time për sot. dy pikat e para u 
trajtuan tashmë nga parafolësit e nderuar, në veçanti nga përfaqësuesit 
e bqe-së dhe bis-it.

Figura 1.

sidoqoftë, më lejoni t’ju paraqes këtë figurë, që përpiqet të përcaktojë 
fushën e secilës politikë. meqenëse po flasim për politikën monetare 
dhe atë makroprudenciale, objektivi i përgjithshëm, ose qëllimi 

* Klodion Shehu, Drejtor i Departamentit të Stabilitetit Financiar, Banka e Shqipërisë 
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i secilës politike ekonomike është arritja ose rritja e mirëqenies 
sociale. megjithatë, të gjithë e dimë se ka disa zhbalancime 
ose pengesa në zhvillimet financiare që ekzistojnë në mjedisin 
ekonomik dhe pengojnë ndikimin e plotë të politikave ekonomike; 
e për këto arsye, këto politika kanë zakonisht objektiva të quajtur të 
ndërmjetëm. për politikën monetare, dihet objektivi është stabiliteti 
i çmimeve, ndërsa për politikën makroprudenciale tani objektivi 
është stabiliteti financiar. u përmend tashmë që politika monetare 
është një instrument mjaft i gjerë, kështu që ka një efekt shumë të 
përhapur mbi kërkesën agregate. prandaj, është vërejtur se për të 
trajtuar probleme në sektorë specifikë të ekonomisë, për shembull 
në sektorin financiar, do të ishte më mirë të përdoreshin politikat e 
ashtuquajtura makroprudenciale, veçanërisht po të përdoreshin në 
mënyrë kundërciklike për të parandaluar lindjen e rreziqeve sistemike.
u përmend më parë se ka një fushë ndërveprimi ndërmjet dy 
politikave, politikës monetare dhe asaj makroprudenciale, dhe unë 
besoj që një arsye tjetër është se kanali i transmetimit ose kanalet e 
ndikimit të këtyre dy politikave janë shumë të ngjashme.

Figura 2. 

të dyja politikat veprojnë më së shumti nëpërmjet sistemit financiar. 
në vendet si shqipëria, ku sistemi financiar dominohet nga sektori 
bankar, ato veprojnë kryesisht përmes kanaleve bankare. natyrisht, 
ky ndërveprim varet nga fazat e ciklit financiar, karakteristikat e 
ekonomisë dhe sigurisht nga regjimi i kursit të këmbimit. por, për 
shembull, nëse ndryshimet e politikës monetare mund të ndikojnë 
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në kushtet e kredisë, ato mund të ndikojnë në aftësinë paguese të 
huamarrësit dhe për rrjedhojë edhe mbi probabilitetin e pamundësisë 
së huamarrësit për të shlyer kredinë. përveç kësaj, rritja ose shtrëngimi 
i normës bazë të politikës monetare në një ekonomi të hapur mund 
të shoqërohet me hyrje valutore dhe mund të krijojë njëfarë presioni 
mbi kursin e këmbimit. politika monetare mund të ketë ndikim 
të madh edhe mbi çmimin e aktiveve, financiare dhe jofinanciare. 
për më tepër, mund të ndikojë mbi dëshirën e ndërmjetësuesve 
financiarë për të ndërmarrë rrezik pikërisht për këto arsye, mund të 
jetë e nevojshme të ndërhyjë politika makroprudenciale. në rastet 
kur ka efekte të ashtuquajtura të jashtme ose efekte dytësore prej 
politikës monetare, politika makroprudenciale mund të ndërhyjë e të 
mundohet të zbusë këto lloje rreziqesh. për shembull, nëse shohim 
që ka një rritje të çmimeve të aktiveve apo të aktiveve jofinanciare, 
atëherë përdorimi i një instrumenti makroprudencial mund të frenojë 
tendencën në çmimet e aktiveve dhe të pengojë këtë rreth vicioz ku 
çmimet e aktiveve dhe kredia rriten së bashku.

në përgjithësi, mendoj se këto kanale të ngjashme transmetimi 
ndërmjet politikës monetare dhe asaj makroprudenciale janë një arsye 
për koordinim të politikave dhe komplementaritet për të realizuar 
objektivat përkatës, ndërsa zbuten shtrembërime të mundshme. 
mund të thuhet, gjithashtu, siç u përmend më parë nga z. noblet, 
që ka raste kur mund të ketë njëfarë konfuzioni mbi objektivin 
dhe përdorimin e politikave monetare dhe makroprudenciale. 
autoritetet duhet të sigurohen që ky konfuzion të shmanget dhe 
që çdo përdorim i këtyre politikave të transmetohet sa më mirë në 
publik dhe në përputhje me objektivat specifikë. shkalla dhe drejtimi 
i ndërveprimit sigurisht që do të ndryshojë dhe do të varet nga 
struktura e sistemit financiar; natyrisht argumenti për ndërveprim 
mund të jetë më i fortë në rastet kur kemi të bëjmë me një sistem 
financiar të dominuar nga sektori bankar. siç u përmend më parë, 
rasti për ndërveprim mund të ndikohet edhe nga faza e ciklit 
financiar dhe natyrisht, nga hapja e ekonomisë, sepse mund të ketë 
flukse valutore që mund të kenë një ndikim të pafavorshëm mbi 
kursin e këmbimit dhe aty mund të ketë hapësirë për ndërhyrje nga 
të dyja politikat. organizimi institucional mund të përcaktohet nga 
përvoja me politikën makroprudenciale - që siç e dimë të gjithë është 
shumë e re gati në çdo vend - nëse këto kompetenca kanë mbetur 
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në bankën qendrore apo janë futur në institucione të tjera. nga 
ana tjetër, kalibrimi efektiv i instrumenteve është një punë mjaft e 
vështirë. shpesh, përcaktimi i paqëndrueshmërisë në ekonomi, nga 
pikëpamja sasiore, është mjaft i vështirë.

ky është kuadri i stabilitetit financiar në shqipëri. në organizimin 
institucional që ne kemi, grupi këshillimor i stabilitetit financiar 
është i përbërë nga tre institucione: ministria e financës, banka e 
shqipërisë dhe autoriteti i mbikëqyrjes financiare. 

Figura 3.

megjithëse nuk është parashikuar në ligj, agjencia e sigurimit të 
depozitave është e ftuar rregullisht në këto takime. fokusi i këtij 
grupi këshillimor është të diskutojë për problemet e stabilitetit 
financiar në shqipëri, dhe në veçanti mbi mënyrën me të cilën 
identifikohen, vlerësohen dhe monitorohen rreziqet sistemike. 

ky grup këshillimor, megjithëse nuk ka aftësinë të marrë vendime 
detyruese, është shumë i rëndësishëm, pasi gjërat diskutohen në 
mënyrë të hapur dhe një përmbledhje e diskutimeve publikohet në 
një njoftim për shtyp pas çdo takimi, në të cilin theksohet çfarë kemi 
vlerësuar si rreziqe në kohë të ndryshme.

në bankën e shqipërisë kemi dy komitete të brendshme. komiteti 
këshillimor për stabilitetin financiar, anëtarët e të cilit janë nga 
departamentet e paraqitura në figurën 3, dhe komiteti këshillimor 
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për politikën monetare. këto janë dy komitete të ndara, por përbërja 
e tyre është shumë e ngjashme dhe ideja është të shkëmbehen 
informacione në kohën e duhur dhe përmes tyre, të informohet 
vendimmarrja në bankën e shqipërisë. 

Figura 4.

figura 4 tregon ku gjendemi ne me ciklin e politikës makroprudenciale 
në bankën e shqipërisë; kjo figurë është e prezantuar nga esrb-ja1.
duke gjykuar nga ky cikël, mendojmë se në bankën e shqipërisë jemi 
më të avancuar në hapin 1; domethënë, që për identifikimin e rrezikut 
sistemik kemi zhvilluar një sërë metodologjish për vlerësimin e rrezikut 
sistemik, si dhe disa indekse të cilat adresojnë këtë çështje. kemi zhvilluar 
një metodologji për vlerësimin e bankave sistemike si dhe, ndoshta në të 
ardhmen, për vlerësimin e kapitalit shtesë për këto institucione sistemike. 
gjithashtu, kemi marrë pjesë në zgjedhjen dhe kalibrimin e instrumenteve, 
për shembull, për kërkesat e kapitalit në bankat me rëndësi sistemike. por 
megjithatë, kemi ende punë për të bërë edhe në këtë aspekt. 

kemi pasur përvoja me zbatimin e politikës përpara se të merrnim 
disa masa me natyrë makroprudenciale, në mënyrë që të ndikohet 
cikli i kreditimit dhe ai financiar. për shembull, në vitin 2006, dhe 
më vonë në 2008 dhe 2009, kur ende po përjetonim rritje të shpejtë 
të kreditimit, kemi futur kërkesa të larta për kapital për peshat e 
ndryshuara të rrezikut të aplikuara nga ana e bankave për kreditimin 
në valutë, si dhe kërkesa likuiditeti si për monedhat e huaja dhe për 

1 Bordi Evropian i Rrezikut Sistemik.

Pozicioni aktual i BSH-së 
 
- Më i avancuar në Hapin I (iden�fikim i 

rrezikut sistemik) 
 

- Disa përvoja të mëparshme dhe punë 
në proces për Hapat II dhe II 
(iden�fikim dhe përdorim i mjeteve 
makroprudenciale) 
 

- Nuk është përfshirë akoma në Hapin 
IV 
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atë vendase. në vitin 2011, kur cikli në rënie i politikës monetare u 
përshpejtua, morëm edhe disa masa për t’u dhënë më tepër stimuj 
bankave që të jepnin hua në vend, pasi në atë kohë, po përballeshim 
edhe me një ngadalësim të dukshëm në zgjerimin e kredisë.

figura 5 paraqet vlerësimin e rrezikut të stabilitetit financiar. 
natyrisht, tani po veprojmë në një ambient me një normë interesi 
historikisht të ulët, ndonëse jo aq të ulët sa në vende të tjera, në 
veçanti në be, por duke e gjykuar nga historia jonë, sigurisht jemi në 
nivele historikisht të ulëta. figura 5 tregon se si përbërja monetare e 
gjendjes së bilancit të sektorit bankar ka ndryshuar në kohët e fundit.

Figura 5.

mund të shohim, për shembull, që ka një rritje graduale të aktivitetit 
të sektorit bankar në monedhë të huaj. figura 5, grafiku në të majtë 
lart tregon aktivet dhe detyrimet në monedhë të huaj në raport me 
aktivet totale. grafiku në të djathtë lart tregon që pesha e kredisë 
në monedhë të huaj ndaj kredisë totale ka rënë, por prapë mbetet 
shqetësuese, sepse gati 2/3 janë në valutë. grafiku në të majtë 
poshtë tregon përbërjen monetare të depozitave dhe, siç u përmend 
nga zj. tuladhar, kemi parë një rritje graduale por të qëndrueshme 
të depozitave në valutë në sektorin bankar. grafiku në të djathtë 
poshtë tregon kredinë në valutë të pambrojtur. kjo kredi ka rënë në 
kohët e fundit, por mbetet në rreth 26% të portofolit total ose rreth 
44% të portofolit të kredive në valutë. kjo është çështja e kredive 
me probleme, e cila mbetet një shqetësim për bankën qendrore dhe 

Si është përbërja e parasë e ndryshimit të bilancit?  

11 
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për të cilat janë marrë tashmë një numër masash. ne jemi pjesë e 
një plani ndërinstitucional për zgjidhjen e kredive me probleme, por 
përsëri mund të vini re se shifra pak a shumë është rritur në gjysmën 
e parë të vitit dhe raporti i kredive me probleme është më i lartë për 
kreditë në valutë, krahasuar me kreditë në monedhën vendase.

Figura 6.

për sa i përket provigjionimit të kredive me probleme, grafiku në 
të djathtë tregon se ai qëndron në rreth 65%. në pikëpamjen tonë 
kjo është e përshtatshme sepse ne kemi një mbulim shumë të mirë 
me kolateral të kredive me probleme. nga ana tjetër, nuk marrim në 
konsideratë kolateralin kur gjykojmë nivelin e kredive me probleme, 
duke e konsideruar të gjithë shumën e papaguar si kredi me probleme. 

Figura 7.
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figura 7 tregon qëndrueshmërinë e sistemit financiar. ne kemi një 
sektor bankar fitimprurës, kthimi mbi kapitali aksioner dhe kthimi 
mbi aktivet janë në terma pozitivë. grafiku i sipërm në të djathtë 
tregon të ardhurat dhe kostot e sektorit bankar në raport me aktivet 
e peshuara për rrezik të tij. tregon se bankat deri tani kanë qenë në 
gjendje të përshtatin kostot e tyre në mënyrë që të përballen me një 
rënie graduale të të ardhurave. për sa i përket raportit të kredive ndaj 
depozitave, ai është në nivele shumë të ulëta, gjë që gjithashtu tregon 
nivelin e gjerë të likuiditetit të sektorit bankar. kapitali i peshuar për 
rrezik, siç tregohet në grafikun e poshtëm në të djathtë është 16,1%, 
kundër minimumit prej 12%, për këtë arsye ende besojmë që është 
në nivele të përshtatshme. 

për të përfunduar, besoj se u përmend edhe më parë që asnjë politikë 
ekonomike e vetme nuk mund ta realizojë stabilitetin financiar 
dhe, të paktën në rastin tonë, komunikime të rregullta ndërmjet 
politikës monetare dhe stabilitetit financiar kanë qenë të nevojshme. 
natyrisht, kur lejohet nga objektiva specifikë dhe pa vënë në rrezik 
besueshmërinë e bankës qendrore, qartësisht politika monetare dhe 
ajo makroprudenciale mund të bashkëpunojnë shumë mirë. 

në rastin tonë, strukturat institucionale dhe ndërinstitucionale kanë 
qenë të dobishme në trajtimin e çështjeve dhe problemeve që kemi 
pasur deri tani, si për politikën monetare ashtu edhe për stabilitetin 
financiar. gjithashtu, po punojmë për të përforcuar punën tonë 
analitike në drejtim të politikës makroprudenciale. pavarësisht nga 
nivelet e ulëta historike të normave të interesit, sektori bankar deri 
tani nuk ka marrë përsipër rreziqe të larta. për më tepër, pesha e 
valutës në përfitimet e bankave është një shqetësim për zbatimin 
e politikave, dhe ne ndajmë të njëjtën pikëpamje me zj. tuladhar: 
niveli i kredive me probleme mbetet i lartë dhe përbën shqetësim. 
megjithatë, qëndrueshmëria e sektorit bankar në aspektin e 
rentabilitetit, likuiditetit dhe pozicionit të kapitalit, sipas mendimit 
tonë, është e mjaftueshme. 
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paneli i guvernatorëve: 

këndvësHtrimi dHe përvoja
e bankave qendrore

Cilat janë çështjet aktuale më urgjente, sipas mendimit të Guvernatorëve? Çfarë 
ka ndryshuar që prej Brexit-it? A kanë ndikim këto ndryshime në gjendjen e 
politikës monetare dhe të stabilitetit financiar? Cilat instrumente të politikave 

janë më të përshtatshme për trajtimin e problemeve aktuale? A mund të 
përdoren mjetet dhe instrumentet e politikës monetare dhe të stabilitetit financiar 

në mënyrë të këmbyeshme? 

Moderator: Charles ENOCH,
PEFM dhe SEESOX, Universiteti i Oksfordit

Panelistët (në rend alfabetik):
Johannes BEERMANN, Anëtar i Bordit Ekzekutiv, Deutsche Bundesbank 

(Banka Qendrore e Gjermanisë)
Dimitar BOGOV, Guvernator, Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë 

Nikola FABRIS, Zëvendësguvernator, Banka Qendrore e Malit të Zi 
Michael FAULEND, Zëvendësguvernator, Banka Kombëtare e Kroacisë 
Bedri HAMZA, Guvernator, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës 

Iannis MOURMOURAS, Zëvendësguvernator, Banka e Greqisë  
Gent SEJKO, Guvernator, Banka e Shqipërisë
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paneli i guvernatorëve

charles enOch: ky panel synon të sjellë së bashku diskutime 
nga sesione të mëparshme të konferencës, si dhe të ndalet në mënyrë 
specifike në pikëpamjet e guvernatorëve të bankave qendrore. në 
këtë panel, përfaqësohen shtatë vende: tre janë anëtare tashmë të 
bashkimit evropian, katër nuk janë pjesë e tij; dy prej vendeve janë 
në eurozonë, ndërsa vendet e tjera jo. secili anëtar i panelit me gjasa 
do të ketë një këndvështrim të ndryshëm, por të gjithë përballen me 
sfida të ngjashme.

sugjeroj që të kemi tri raunde me pyetje për panelistët. në raundin 
e parë mund të shohim se cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat 
po përballen vendet tuaja. pesëmbëdhjetë vjet më parë, për të gjitha 
vendet e rajonit, shqetësimet më të mëdha ishin të brendshme; 
ndërkohë, mjedisi i jashtëm, në veçanti bashkimi evropian, ishte 
një zonë stabiliteti. me fillimin e krizës financiare globale, situata u 
kthye në drejtim të kundërt, duke pasur parasysh se tashmë goditjet 
po vinin nga bashkimi evropian. tani, siç dëgjuam në sesionet e 
mëparshme, ka goditje dhe sfida që janë si të brendshme edhe të 
jashtme. qartësisht, sfida të jashtme janë: rritja e dobët në bashkimin 
evropian, dukuria e brexit-it, dobësia ndër bankat evropiane. në 
aspektin e brendshëm, ka nivele të larta të kredive me probleme, 
euroizimi dhe çështje të tjera. pra, cila është balanca? cilat janë sfidat 
më të mëdha? 



132

në raundin e dytë, paneli mund të ndalet te instrumentet që u 
diskutuan në sesionet e mëparshme. në ditët e sotme ka më shumë 
instrumente në dispozicion se më parë: është politika monetare, 
e cila është zgjeruar duke përfshirë një larmi instrumentesh 
jokonvencionale; është edhe politika makroprudenciale, e cila është 
e re. në ç’masë mund të shërbejnë këto instrumente për trajtimin e 
sfidave?

dhe së treti, të menduarit përtej politikave dhe instrumenteve të 
vendeve individuale mund të ishte i dobishëm për të gjithë. duke 
pasur parasysh diversitetin e panelistëve, do të ishte me vend që të 
shihnim se çfarë mund të përfitohet nga koordinimi. a mund të 
arrihet koordinimi midis politikave, midis institucioneve dhe midis 
vendeve: cili do të ishte mekanizmi për koordinim? për shembull, 
a mund të ishte rasti që eurozona të koordinohet me secilin prej 
vendeve?

për pyetjen e parë:

sejkO: faleminderit për pyetjen. është një pyetje e përgjithshme, 
po me shumë vend. në lidhje me shqetësimet aktuale dhe 
instrumentet e politikave për t’i trajtuar ato, ka shumë çështje me 
të cilat ne si bankierë qendrorë po përballemi. në diskutimin tim, 
do të përqendrohem kryesisht te çështjet me të cilat po përballet 
banka qendrore në shqipëri. megjithatë, besoj se shumë prej këtyre 
çështjeve janë tepër të ngjashme me ato që po përjetojnë edhe 
kolegët në vendet fqinje.

së pari, do të donim të nxisnim përshpejtimin e rritjes ekonomike. 
Çështja më e madhe është të kemi rritjen e nevojshme ekonomike, 
me qëllim mbylljen e hendekut të prodhimit. rritja para krizës ishte e 
kënaqshme, por pas vitit 2008 ra ndjeshëm, deri në rreth 1%. ne po 
përpiqemi të luajmë rolin tonë, si bankë qendrore, nëpërmjet politikës 
monetare, për të nxitur rritjen. për këtë arsye, ne kemi ndjekur një 
politikë monetare lehtësuese duke ulur normat e interesit, me qëllim 
nxitjen e konsumit, investimeve dhe kreditimit në ekonomi.

banka e shqipërisë e ka ulur normën bazë në nivelin më të ulët 
historik. aktualisht, norma bazë e interesit është 1.25%, krahasuar 
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me 6.25% në periudhën para krizës. kjo politikë monetare zgjeruese 
ka dhënë efekt pozitiv për çmimet dhe aktivitetin ekonomik, por, 
nga ana tjetër, sikurse u diskutua edhe gjatë sesioneve të paradites - 
dhe shpresoj se edhe kolegët do të japin mendimin e tyre mbi këtë 
çështje - ne kemi qenë të shqetësuar edhe për efektet e mundshme 
negative anësore që mund të sjellë ulja e normës bazë mbi stabilitetin 
financiar. në lidhje me stabilitetin financiar, ka pasur disa polemika, 
diskutime dhe debate. a ka edhe pasoja dhe efekte negative? 

në këtë drejtim, publiku duhet të kuptojë se përveç politikave 
tona makroprudenciale dhe të politikës sonë monetare, ne (bankat 
qendrore) jemi edhe rregullatorë të sektorit financiar. prandaj, kemi 
monitoruar me kujdes që politika jonë monetare të mos kapërcejë caqet 
e pranueshme të rrezikut dhe të mos dëmtojë stabilitetin e sistemit, 
gupet bankare apo ndonjë institucion (bankë) të veçantë në të ardhmen 
e afërt apo atë afatgjatë. megjithatë, çështja më madhore është rritja 
dhe, nëpërmjet politikës sonë monetare, ne jemi përpjekur më së pari 
të kontribuojmë në rritje. sigurisht, sikurse e kemi thënë gjithmonë, 
rritja nuk mund të sigurohet pa nivele të mjaftueshme kreditimi. 

deri tani, kemi pasur rritje pa kreditim: kemi pasur rritje të moderuar, 
progresive që në tre vitet e fundit është luhatur nga 1% në 2% të 
pbb-së. tani po shkojmë drejt 3% dhe parashikojmë norma më të 
larta rritjeje në të ardhmen afatshkurtër. kjo u përmend edhe nga 
kryeministri në fjalën e tij më herët sot. ky nivel parashikohet 
edhe nga banka qendrore, si dhe nga fmn-ja e institucione të tjera 
ndërkombëtare, por një nivel më i shpejtë rritjeje nuk mund të 
arrihet pa mbështetjen e nevojshme financiare. bankat zënë rreth 
95% të sektorit tonë financiar dhe janë kryesisht pjesë e grupeve 
ndërkombëtare financiare, ku bankat evropiane zënë pjesën më të 
madhe dhe më domethënëse, mes tyre: société générale, intesa 
sanpaolo, raiffeisen dhe disa të tjera. ndër to, janë edhe tri bankat 
më të mëdha greke. pra, kryesisht janë të gjitha banka nga eurozona, 
që janë nën monitorimin dhe kufizimet për rrezikun të vendosura 
nga bqe-ja, ssm-ja dhe eba-ja, dhe kryesisht pasqyrojnë situatën 
e vështirë të eurozonës. ne jemi të vetëdijshëm se këto banka nuk 
kanë më të njëjtat objektiva operacionale në rajonin e ejl-së si në 
periudhën para krizës, dhe kjo sigurisht që ndikon në stabilitetin 
financiar të ekonomive tona.
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gjithsesi, pavarësisht nga kjo, ne kemi një sistem bankar shumë të 
shëndetshëm. sektori bankar është i mirëkapitalizuar dhe më shumë 
se likuid. problemi qëndron në faktin se nuk është më e njëjta dëshirë 
për të marrë përsipër rrezik, çka është disi e kuptueshme.

niveli i lartë i kredive me probleme (Non-Performing Loans: npl) 
është një tjetër shqetësim. pas zhvlerësimit dhe ngadalësimit të rritjes 
ekonomike pas krizës së vitit 2008, niveli i npl-ve u rrit në 25% në 
fund të vitit 2015. banka e shqipërisë ia doli ta ulë në 18%, gjatë vitit 
2016, si rrjedhojë e një plani të integruar. rritja e fundit në nivelin e 
npl-ve është një dukuri e përkohshme, pasi zbatimi në vazhdimësi i 
strategjisë sonë do të ndihmojë në uljen e mëtejshme të këtij treguesi 
në të ardhmen e afërt. 

për të lehtësuar trajtimin e çështjes së npl-ve, banka e shqipërisë, në 
bashkërendim me ministrinë e financave, po përpiqen të konturojnë 
trajtimin tatimor të kolateralit të përftuar nga proceset gjyqësore, pasi 
të jetë nxjerrë jashtë bilancit të bankave. gjithashtu, aktualisht po 
zbatojmë një strategji gjithëpërfshirëse për trajtimin e npl-ve, duke 
përfshirë të gjithë aktorët kyç institucionalë në shqipëri. kjo strategji 
integron reforma në fushat e mbikëqyrjes, zbatimit të kolateralit/
kontratave, ristrukturimin e borxhit dhe paaftësinë paguese. më tej, 
ne po punojmë për një ligj të ri të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 
për ta harmonizuar legjislacionin tonë me direktivën e be-së për 
rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, dhe 
për të qartësuar përgjegjësitë mbikëqyrëse dhe ato të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme. disa objektiva kyçe të këtij ligji përfshijnë: sigurimin 
e kapitalizimit të shëndetshëm në sistemin bankar, dekurajimin e 
flukseve dalëse të bankave drejt subjekteve jorezidente, dhe forcimin 
e mekanizmave monitorues për kreditë e dhëna huamarrësve të 
pambrojtur nga ekspozimi në valutë.

banka e shqipërisë ka punuar intensivisht për të përfshirë të gjithë 
aktorët vendas institucionalë në këtë proces, përfshirë qeverinë, 
bankat private, agjencinë e sigurimit të depozitave, si dhe aktorë 
ndërkombëtarë të tillë si banka botërore dhe fondi monetar 
ndërkombëtar. kjo përfshirje e gjerë institucionale ka qenë e 
domosdoshme për krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për 
zbatimin e strategjisë dhe zgjidhjen problemit të npl-ve.
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në lidhje me përdorimin e instrumenteve të politikës monetare dhe 
stabilitetit financiar në mënyrë të këmbyeshme, nga këndvështrimi i 
bankës qendrore, politika monetare dhe stabiliteti financiar duhet të 
plotësojnë njëri-tjetrin dhe alternimi midis tyre duhet të mbahet në 
minimum. sigurisht, ky aspekt i plotësimit të njëri-tjetrit nuk është 
i fiksuar një herë e përgjithmonë dhe koordinimi midis politikave 
është aspekti më i rëndësishëm i punës së politikëbërësve.

në rastin tonë, ciklet ekonomike dhe financiare që përcaktojnë 
kursin e politikës kanë ecur së bashku. në fillim të viteve 2000, rritja 
e ndërmjetësimit financiar çoi në rritje më të shpejtë, deri në krizën 
globale të vitit 2008. më pas, ngadalësimi në ekonominë globale çoi 
në norma më të ulëta rritjeje, duke nisur nga viti 2011. për pjesën 
e parë të ciklit, politika monetare kontraktuese ndihmoi në uljen 
e presioneve inflacioniste dhe qetësimin e ekonomisë. në paralel, 
politika monetare u plotësua dhe u mbështet nga një sërë masash 
mikro dhe makroprudenciale, që trajtonin rreziqet për stabilitetin 
financiar, në lidhje me kreditë e pambrojtura ndaj luhatjeve në kursin 
e këmbimit. politika monetare lehtësuese që ndoqëm pas vitit 2011, 
iu përgjigj dobësisë ciklike të ekonomisë dhe presioneve të ulëta 
inflacioniste. gjithashtu, ne kemi prezantuar masa makroprudenciale 
për të nxitur rritjen e kredisë dhe për të siguruar kapitalizim të 
mjaftueshëm të bankave. në të dyja pozitat ciklike të ekonomisë, 
bashkërendimi i politikave doli të ishte i efektshëm dhe në kohë. 
ne e hartuam me kujdes kombinimin e politikave, me qëllim që 
të arrinim rezultatet më të mira. analizat empirike në bankën e 
shqipërisë mbështetën me të dhëna faktin se një ulje më e shpejtë 
dhe më drastike e normës bazë do të kishte rritur stresin në tregjet 
financiare. prandaj edhe vepruam në përputhje me këto të dhëna.

përvoja jonë tregon se bashkërendimi i politikave brenda bankës 
qendrore është i domosdoshëm, por jo i mjaftueshëm. probleme 
të veçanta kërkojnë bashkërendim të politikave dhe bashkërendim 
institucional midis bankës qendrore dhe sistemit bankar, nga njëra 
anë, dhe institucioneve qeveritare, legjislative dhe ndërkombëtare, 
nga ana tjetër. kjo përvojë ka udhëhequr qasjen tonë për një zgjidhje 
gjithëpërfshirëse për çështje strukturore që minojnë arritjen e të dy 
objektivave.
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Beermann: bankat qendrore duhet të jenë vigjilente ndaj 
politikave fiskale. ato duhet të forcojnë ecurinë ekonomike të vendit 
dhe duhet të sigurohen se konkurrenca funksionon. nga ana tjetër, 
bankat qendrore duhet të shohin edhe sektorin monetar. nisur nga 
pesha dhe roli i gjermanisë në eurosistem, për ne çështja është që 
të punohet edhe brenda eurosistemit. meqë greqia dhe gjermania 
janë në sistem, ne duhet të flasim me njëri-tjetrin dhe, natyrisht, të 
mbështesim politikat e bankës qendrore evropiane.

mOurmOuras: në vijim të asaj që thanë parafolësit, jam 
plotësisht dakord me të dy, dhe duke lënë mënjanë problemet kronike 
të eurozonës, konkretisht rritjen anemike, papunësinë në nivele të 
larta dhe të vazhdueshme, dhe së fundmi rrezikun e deflacionit, që 
lidhet natyrisht me politikat monetare jokonvencionale - të cilat 
shpresoj se do të kemi mundësinë t’i komentojmë më vonë - do të 
doja t’i kufizoja komentet e mia në dy pikat e mëposhtme.

pika e parë ka të bëjë me një çështje që na ka shoqëruar përgjatë vitit 
të kaluar dhe vijon edhe sot. e kam fjalën për krizën e vazhdueshme 
të imigrantëve. të gjithë kemi parë imazhet emocionuese në ekranet 
e televizionit me varka me imigrantë që kalojnë detin në gjibraltar, 
në lampeduza dhe në ishujt grekë të egjeut verior, dhe kemi ndjerë 
mprehtësinë e problemit në rajonin tonë të ballkanit. ky problem 
ka potencialin për një dëm afatgjatë në të ardhmen e evropës. pika 
e dytë që doja të përmendja është dukuria e brexit-it, që ndoshta 
do të materializohet dy vjet pasi mbretëria e bashkuar të aktivizojë 
nenin 50 në mars 2017, dhe që përfaqëson - sipas mendimit tim 
të përulur - sfidën më të madhe në afat të mesëm dhe të gjatë për 
dinamikën e integrimit evropian, sepse e ka rritur tashmë rrezikun 
politik.

më lejoni të them disa fjalë për krizën e imigrantëve dhe më pas 
të qëndroj më gjatë te çështja e brexit-it. migracioni dhe çështja 
e lëvizshmërisë së punës që ka lidhje me të, duhet të njihen si një 
çështje emergjente politikash, sepse, nëse përshkallëzohet më tej në 
muajt në vijim, do të luajë një rol kritik në formësimin e të ardhmes 
së bashkimit evropian. siç e dimë të gjithë, muajin e kaluar, kombet 
e bashkuara miratuan një deklaratë që bën thirrje për një ndarje më 
të barabartë të barrës për pritjen e imigrantëve dhe refugjatëve në 
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botë. për evropën në veçanti, kjo do të varej nga një zbatim eficient 
dhe i shpejtë i marrëveshjes midis be-së dhe turqisë.

duke kaluar te çështja brexit, euroskepticizmi po bëhet një ndjesi e 
fortë në evropë. partitë populiste autoritare janë në qeveri apo në 
koalicione qeverisëse në nëntë vende të bashkimit evropian. nëntë 
vende - kjo është një shifër alarmante. referendumi i pritshëm në 
itali dhe zgjedhjet e përgjithshme që pritet të zhvillohen vitin e 
ardhshëm në Holandë, republikën Çeke, francë dhe gjermani pritet 
ta forcojnë këtë ndjenjë euroskepticizmi. eurokratët duhet ta mbajnë 
parasysh këtë realitet. për evropën kontinentale, brexit-i paraqet një 
goditje për institucionet dhe normat që mbështesin tregjet, ndonëse 
në një formë të ndryshme nga ajo e frikës për kolapsin e euros në 
vitin 2012, kriza financiare globale e vitit 2008 apo shpërthimi i 
flluskës së teknologjisë së lartë në vitin 2001. 

rreziku i sotëm nuk është efekti i përhapjes së kushteve të 
pafavorshme financiare; përkundrazi, ai përfaqëson përhapjen e 
zhvillimeve të pafavorshme politike. pavarësisht nëse do të kemi 
një brexit “të ashpër” apo një brexit “të butë”, rreziku politik për 
pjesën tjetër të kontinentit është se referendumet mund të mbijnë 
si kërpudhat në të gjithë evropën, në një provë force midis forcave 
populiste, institucioneve dhe elitave politike ekzistuese. brexit-i 
ka potencialin të çlirojë forca centrifugale dhe mund të çojë në 
shpërbërjen e euros. jam duke folur si një profesor proevropian, por 
do të isha i shqetësuar nëse në këtë kohë do të mbahej një referendum 
në një vend anëtar të eurozonës. 

në një skenar kaq të zymtë, është me rëndësi kyçe të shohim se 
si do të ecin përpara dhe se si do të reagojnë vendet e eurozonës. 
shpresojmë që të ecin drejt një bashkimi të plotë fiskal dhe bankar. 
gjithsesi, për vendin tim, greqinë, dhe ndoshta për disa vende të 
tjera në periferi, pyetja e vështirë do të ishte, në këtë skenar hipotetik, 
nëse do të ishim pjesë e kësaj arkitekture të re apo do të liheshim pas. 
nuk do të doja të spekuloja më tej lidhur me këtë. 

Faulend: me normat e ulëta të interesit dhe politikat monetare 
shumë lehtësuese, bankat qendrore po përpiqen të bëjnë dy gjëra. 
së pari, të rigjallërojnë rritjen e kreditimit, sepse kjo është rruga 
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për të mbështetur aktivitetin ekonomik të një vendi. së dyti, të 
mundësojnë rifinancimin e të gjithë sektorëve. normat e ulëta të 
interesit, në veçanti, ndihmojnë që borxhet më të mëdha të jenë 
më të qëndrueshme. ne jemi të gjithë të vetëdijshëm, megjithatë, se 
vetëm normat e ulëta të interesit nuk mundet ta rigjallërojnë kredinë. 
pse? sepse është edhe aspekti i kërkesës, dhe nëse nuk ka besim 
në ekonomi, nuk do të ketë kërkesë për kredi. në këtë moment 
të veçantë, ne, deri në një farë mase, po përballemi ende me këtë 
problem. nga literatura ekonomike, dimë se rritja e kredisë është një 
tregues me kohëvonesë i rimëkëmbjes së ekonomisë. pra, në fillim 
vjen rimëkëmbja ekonomike dhe vetëm më pas vijon rritja e kredisë, 
pikërisht për arsye të faktorëve nga ana e kërkesës.

pika e dytë që doja të përmendja është se, duke pasur parasysh se bankat 
qendrore kanë ndihmuar për rifinancimin e borxheve ekzistuese, 
pra, lehtësimin, bankat qendrore janë fizikisht dhe teknikisht duke 
u dhënë kohë ministrave të financave që të kryejnë konsolidimin e 
nevojshëm fiskal dhe reformat e nevojshme strukturore. kur flas 
për konsolidimin fiskal në këtë mjedis me norma të ulëta interesi, 
mendoj se ka shumë ndikime negative nga normat e ulëta të interesit 
- për shembull për fondet e pensionit dhe për bankat, por edhe 
për përpjekjet për të konsoliduar pozicionet fiskale, sepse në një 
mjedis të tillë nuk ka presion për autoritetet fiskale që të ndërmarrin 
konsolidim fiskal të vendosur.

para se të vija këtu, bëra disa kërkime. pashë disa shifra në nivel 
shumë agregat. për be-28, pashë vlerat e borxhit publik për dy vjet: 
2005 dhe 2015. gjatë kësaj periudhe, borxhi publik është rritur. në 
vitin 2005, borxhi publik shënonte 42% të pbb-së, mesatarisht. në 
vitin 2015, ai arriti 68%. në të njëjtën kohë, deficitet fiskale ranë nga 
mesatarisht -2.3% të pbb-së, në mesatarisht -1.8% të pbb-së. për 
rritjen, që ra nga afërsisht 5% në më pak se 3%, diferenca është edhe 
më e madhe. deficiti fiskal prej -1.8% nuk është i mjaftueshëm në 
afat të gjatë që të ulë borxhin publik në 42%, aty ku ishte dhjetë vjet 
më parë. konsolidimi fiskal, mesatarisht, do të duhej të ishte dy herë 
më i fortë se ç’ishte.

thënë këtë, dua të përmend faktin se disa vende kanë hapësirë 
fiskale që mund ta përdorin në këtë lloj recesioni, por disa të tjera 
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nuk kanë dhe ato që e kanë këtë hapësirë fiskale mund ta përdorin, 
por mesatarja e konsolidimit fiskal duhet të jetë dy herë më e fortë 
se ç’është në realitet.

natyrisht, bankierët qendrorë po fitojnë kohë në mënyrë që 
autoritetet fiskale të sjellin rezultate, si në aspektin e konsolidimit 
fiskal edhe në atë të reformave strukturore. këtu do të ndalem për 
të vijuar më pas. 

BOgOv: jam plotësisht dakord me çfarë është thënë deri më tani, 
por do të shtoja se është e vërtetë që ka çështje, por se këto janë 
çështje që varen plotësisht nga ne. ato janë çështje të brendshme 
tonat dhe ne duhet të bëjmë detyrat e shtëpisë. ne, si bankierë 
qendrorë, duhet të sigurojmë stabilitet të çmimeve dhe stabilitet 
të sektorit financiar. deri tani, nëse gjykojmë nga rezultatet, mund 
të themi se të gjitha vendet që përfaqësohen këtu sot i kanë këto 
objektiva. dhe çfarë duhet të japin politikanët? reforma strukturore 
dhe përmirësim të cilësisë së institucioneve. ky është një proces që 
nuk mbaron asnjëherë; është diçka që duhet të vazhdojë.

ajo që më shqetëson më shumë, kur mendoj për sfidat që përbëjnë 
shqetësimin më të madh aktualisht, është ajo që vjen nga jashtë dhe 
mund të na shqetësojë ndërkohë që bëjmë detyrat tona të shtëpisë. 
kur mendoj për këtë, u referohem dy çështjeve. njëra ka të bëjë 
me sektorin bankar. ne kemi një sektor bankar ku mbizotërojnë 
bankat nga be-ja. këto banka hynë në vendet tona dekadën e 
kaluar dhe kanë luajtur një rol jashtëzakonisht pozitiv. ato sollën 
konkurrencën, përmirësuan qeverisjen e korporatave, përmirësuan 
proceset e administrimit të rrezikut, sollën kapital dhe produkte të 
reja; sektori bankar po lulëzonte. megjithatë, pas krizës financiare 
globale, dhe sidomos pas viteve 2010-11, kanë ndodhur procese të 
tjera që i bëjnë bankat e be-së në vendet tona jo më një mbështetje, 
por, më vjen keq ta them, një shqetësim, sepse si pasojë e politikave të 
tyre ne kemi përjetuar ulje të ndërmjetësimit financiar. me ndihmën 
e procesit të nismës së vjenës, ky proces u zbut për një farë kohe, 
ndaj presionet u reduktuan dhe kjo ishte një arritje e madhe.

megjithatë, më pas u përballëm me presione nga mbikëqyrësit në 
vendet e origjinës. ka pasur raste kur një mbikëqyrës në vendin e 
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origjinës, për të mbrojtur vlerësimin dhe klasifikimin e rrezikut të 
kredisë - sepse ekspozimi në evropën lindore merrej si negativ 
nga institucionet e vlerësimit dhe klasifikimit të rrezikut të kredisë - 
vepruan pa u shqetësuar për ndikimin e filialeve të bankave të tyre në 
rajonin tonë, pavarësisht se disa prej këtyre filialeve janë me rëndësi 
sistemike në vendet tona.

më pas erdhën presionet nga procesi i rregullimit në be: së pari, u 
rritën kërkesat për bankat e be-së, çka i bëri ato të përqendrohen 
plotësisht në çështjet me të cilat po përballeshin në vendin e origjinës 
dhe të neglizhonin situatën e filialeve; dhe së dyti, rregullimi që u 
prezantua ishte pjesërisht diskriminues kundrejt vendeve jashtë be-
së. nëse jemi në rrugëtimin tonë për t’u anëtarësuar një ditë në be, 
kjo nuk është një qasje e logjikshme.

dikush më herët gjatë punimeve të konferencës sugjeroi se ne po 
synojmë të kemi ekuivalencë në mbikëqyrje. megjithatë, disa prej 
vendeve tona u lanë të fundit për t’u vlerësuar në këtë aspekt. 
ndërkohë, ne u diskriminuam në lidhje me trajtimin e ekspozimeve 
sovrane. për vendet e be-së, ekspozimi sovran ka marrë peshë 
rreziku zero; për vendet tona 100%. kur kjo përfshihet në bazën e 
konsoliduar në vendin e origjinës, ky ekspozim sovran ndaj vendeve 
jashtë be-së është një barrë për bankat e be-së, veçanërisht kur 
ato përballen edhe me kërkesën për shtesë kapitali dhe pretendojnë 
aksesueshmëri më të vogël në instrumentet vendase të kreditimit. 
të gjitha këto janë çështje me të cilat po përballemi tani në sektorin 
bankar, dhe ky mund të jetë një kërcënim për stabilitetin e sektorit 
tonë financiar.

ne kemi parë së fundmi mundësinë që disa grupe bankare evropiane 
të dalin nga rajoni; është duke u folur tashmë për këtë mundësi. 
a ka blerës në horizont për bankat në vendet tona? disa prej tyre 
janë banka me rëndësi sistemike, në nivel lokal. prandaj, duke pasur 
parasysh rrethanat aktuale, ne do të përballemi me çështjen e gjetjes 
së një blerësi për këto banka, që të jetë i përshtatshëm dhe i duhur.

Çështja e dytë që do të paraqesë një sfidë për ne në të ardhmen lidhet 
me dukurinë e brexit-it, por kjo nuk ka ndikim të drejtpërdrejtë. 
ndikim të drejtpërdrejtë, sikurse u tha më herët, pothuajse nuk do të 
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ketë. edhe ndikimi i tërthortë, në afatin e shkurtër, do të jetë shumë 
i vogël. Çdo ndikim do të vijë nga ndikimi në rritjen ekonomike të 
be-së, sepse be-ja është partneri ynë kryesor tregtar. nëse ka një 
përkeqësim të prospektit në be, ai do të na ndikojë në mënyrë të 
tërthortë, por gjithsesi nuk do të jetë një ndikim shumë i rëndë.

ajo që më shqetëson është ndikimi i tërthortë afatgjatë dhe rrjedhojat 
që vijnë nga një ndryshim i fokusit të be-së. tani be-ja nuk do të 
fokusohet te zgjerimi. gjithashtu, populistët në be po bëhen më të 
fortë dhe, nën presionin e këtyre partive politike, zgjerimi do të vihet 
në pritje. kjo do të jetë shumë e rrezikshme për ne, sepse do të thotë 
se elitat vendase politike nuk do të kenë shtysën për konvergjencë. 
në rastin e vendit tim, në dy vitet e fundit, kemi pasur krizë politike, 
sepse progresi drejt integrimit me be-në ngeci. që prej vitit 2009, 
gjashtë vjet me radhë, kemi marrë rekomandime pozitive nga 
komisioni evropian për çeljen e bisedimeve të pranimit. megjithatë, 
këto bisedime nuk kanë filluar, për shkak të çështjes së mirënjohur 
të “emrit”; prandaj, pa pasur një perspektivë drejt be-së, pati një 
devijim në politikat tona vendase, dhe ky devijim krijoi një krizë 
politike që ka një ndikim ekonomik. rritja jonë ekonomike në dy 
vitet e fundit nuk ka qenë në nivelet që mund të ishte, dhe në trendin 
e mëparshëm, thjesht për shkak të krizës politike. prandaj, nëse 
zgjerimi ndalet apo vendoset në pritje, ekziston rreziku që të bëhen 
hapa mbrapa në proceset demokratike, në sundimin e ligjit dhe në 
institucionet e vendeve të rajonit të ballkanit perëndimor.

hamza: zhvillimet ekonomike në kosovë kanë qenë pozitive 
gjatë viteve të fundit. rritja ekonomike ka qenë mesatarisht rreth 4%. 
shifër e kënaqshme kjo, por duke pasur parasysh nivelin ekonomik 
të kosovës, ne kemi nevojë të kemi rritje edhe më të lartë. kosova 
ka stabilitet makrofiskal. deficiti buxhetor është më pak se 2%. 
flukset hyrëse vijojnë të jenë pozitive dhe të ardhurat në dy agjencitë 
kryesore për mbledhjen e të ardhurave, doganat dhe administratën 
tatimore të kosovës për vitin e kaluar, mendohet të kenë tejkaluar 
pritshmëritë. borxhi publik mbetet në nivel të pranueshëm - në të 
vërtetë në nivel të ulët, aktualisht në rreth 15% të pbb-së. gjithashtu, 
mjedisi i biznesit është përmirësuar, siç dëshmohet edhe në raportet 
e bankës botërore. sektori bankar i kosovës është i mirëkapitalizuar, 
likuid dhe fitimprurës. duke iu referuar të dhënave më të fundit, që 
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nga muaji shtator 2016, ka një rritje të kreditimit prej 9.8% krahasuar 
me të njëjtën periudhë të një viti më parë. depozitat u rritën mbi 6%. 
të gjitha bankat janë fitimprurëse dhe, mbi të gjitha, të shëndetshme. 
portofoli i kredisë është i shëndetshëm, çka e dallon kosovën nga 
vendet e tjera të rajonit; kreditë me probleme janë vetëm në nivelin 
5.1% dhe të mbuluara më së miri me 122% provigjione. 

kosova ka adoptuar euron në mënyrë të njëanshme dhe instrumentet 
e politikës monetare në dispozicionin tonë janë shumë të kufizuara. 
objektivi ynë kryesor është ruajtja e stabilitetit financiar. kemi nevojë 
që sistemi ynë bankar të jetë solid dhe fitimprurës, jo vetëm për vete, 
por edhe që të shërbejë si një mbështetje e fortë për sektorin real. 
pa stabilitet makrofiskal do të ishte e vështirë të pretendonim se do 
të kishim stabilitet financiar në afatin e mesëm dhe të gjatë. prandaj, 
fokusi ynë është në sektorin bankar, për të mbështetur sektorin real, 
për të mbështetur biznesin nëpërmjet përmirësimit të kushteve të 
kreditimit dhe rritjes së larmisë së produkteve të ofruara për ata 
sektorë prodhues që deri tani kanë pasur më pak qasje në kredi.

megjithatë, ekonomia e kosovës është e vogël dhe e re, dhe përballet 
me sfidat dhe problemet e veta. ndër problemet e saj mund të 
rendisim deficitin e madh tregtar, normën e lartë të papunësisë, 
veçanërisht te brezi i ri, dhe varësinë e madhe nga dërgesat e 
emigrantëve, të cilat qëndrojnë aktualisht në rreth 13% të pbb-së. 
ne duhet të forcojmë ligjin dhe rendin, kemi nevojë për reforma 
strukturore, dhe forcim të proceseve që na çojnë drejt integrimit, 
në mënyrë që të trajtojmë këto sfida, të kemi rritje ekonomike të 
qëndrueshme që mbështetet në investime që ndihmojnë rritjen e 
sektorit privat, sidomos ndërmarrjet e mesme, si dhe investimet në 
turizëm, energji dhe lëndë të para gurore.

në lidhje me brexit-in, ndikimi u shpreh më së mirë në sesionet e 
mëparshme. kjo është një ngjarje me rëndësi tejet të madhe për të 
ardhmen e bashkimit evropian. duke marrë parasysh se të gjitha 
vendet tona aspirojnë të jenë pjesë e bashkimit evropian, kjo dukuri 
merr rëndësi të madhe edhe për vendet e rajonit tonë. ndikimet e 
drejtpërdrejta në ekonominë e kosovës janë të kufizuara, për shkak 
të largësisë gjeografike. kosova nuk ka shumë shkëmbime tregtare 
me mbretërinë e bashkuar dhe ne nuk kemi varësi të madhe nga 
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dërgesat e emigrantëve nga ky vend. investimet e huaja direkte janë 
gjithashtu të pakta, ndonëse do të ketë ndikim në vendet e be-së dhe, 
duke qenë se vendet e be-së janë partnerët tanë kryesorë, ekonomia 
jonë mund të ndikohet tërthorazi nga këto zhvillime.

do të jetë një proces i gjatë me shumë të panjohura. është e vështirë 
të përcaktohet se kur do të përfundojë. por, duke parë strukturën 
ekonomike të vendeve të be-së, besoj se ekonomia e be-së do ta 
kapërcejë këtë sfidë me sukses. kosova, si pjesë e rajonit, nevojitet të 
stimulojë procese që përshpejtojnë integrimin evropian, meqenëse ai 
është perspektiva jonë si një ekonomi e vogël. dhe si pjesë e be-së, 
ne do të jemi në gjendje t’i përballojmë më lehtë sfidat. 

FaBrIs: ndonëse mali i zi ka disa probleme specifike, pjesa më 
e madhe e problemeve tona janë të ngjashme me ato në vendet e 
tjera të rajonit. aktualisht, shqetësimi ynë më i madh është niveli i 
lartë i borxhit publik, në rreth 63% të pbb-së. në vetvete, ky nivel 
nuk është i lartë, por duhet të mbajmë parasysh se mali i zi ka filluar 
të ndërtojë autostradën dhe pritet që nga fundi i vitit 2018 niveli i 
borxhit publik të arrijë në rreth 80% të pbb-së. para krizës globale, 
mali i zi ishte një vend me nivel shumë të ulët borxhi, ku borxhi 
publik arrinte në rreth 27% të pbb-së. kështu, ne kemi pasur një 
trend të fortë rritjeje në borxhin publik, që do të vazhdojë në të 
ardhmen e afërt, veçanërisht si rezultat i ndërtimit të autostradës.

pas krijimit të qeverisë së re në të ardhmen e afërt, presim që ajo 
të fillojë të përgatisë një program për konsolidim fiskal, që do të 
jetë një kusht kyç për mbështetjen e zhvillimit ekonomik në vitet 
në vijim. rritja e pbb-së është në nivele mjaft të pranueshme. vjet 
ishte 3.4% dhe norma e rritjes së pbb-së pritet të jetë rreth 3% në 
dy-tre vitet e ardhshme. ndërtimi i autostradës, për një vend shumë 
të vogël si mali i zi, do të rrisë ndjeshëm kërkesën agregate dhe do 
të mbështesë rritjen ekonomike. 

për sa i përket inflacionit, ne presim që të jetë rreth zeros, pasi 
mali i zi, ashtu si kosova, është një ekonomi që përdor euron. 
instrumentet tona të politikës monetare janë shumë të kufizuara dhe 
nuk jemi në gjendje të ndikojmë mbi nivelin e inflacionit, prandaj 
ne thjesht importojmë nivelin e inflacionit nga eurozona. norma 
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mesatare e inflacionit në malin e zi do të jetë për një kohë të gjatë e 
njëjtë me normën mesatare të inflacionit në eurozonë. në disa vite 
specifike, inflacioni është më i ulët apo më i lartë, por përgjithësisht 
është i njëjtë me inflacionin në eurozonë.

për sa i përket sistemit bankar, së fundmi shqetësimi ynë më i madh 
ishte niveli i npl-ve. para krizës financiare globale, niveli i npl-ve 
ishte jashtëzakonisht i ulët, 2-3% e kredisë totale; por që nga kriza 
ka pasur një trend të fortë rritjeje në nivelin e npl-ve. niveli i npl-
ve arriti kulmin në tremujorin e tretë të vitit 2011, kur arriti 25% të 
kredisë totale. që prej asaj kohe, niveli i tyre ka rënë gradualisht dhe 
aktualisht qëndron në 10%. tashmë, npl-të nuk i trajtojmë më si 
një çështje sistemike, por i trajtojmë më shumë si problem të disa 
bankave individuale që kanë nivel më të lartë se mesatarja e sistemit.

aktualisht jemi pak të shqetësuar sepse dëshira e bankave për të marrë 
përsipër rrezik është zhdukur krejtësisht. bankat janë skajshmërisht 
likuide. aktualisht, sasia e likuiditetit në bankat malazeze është rreth 
1 miliard euro, një shifër skajshmërisht e lartë për një ekonomi të 
vogël si ajo e malit të zi. nga ana tjetër, rritja e kredisë është ndalur 
dhe pritet që edhe këtë vit norma e rritjes së kredisë të jetë zero. 
ndërkohë, ka një trend të fortë rritjeje të depozitave. pritet që këtë 
vit depozitat të rriten me 7%.

ashtu si në rastin e maqedonisë, shqetësimi ynë është fakti se sistemi 
bankar mbizotërohet nga banka të be-së. bankat e be-së zënë më 
shumë se 80% në kapitalin total të sistemit bankar. por disa prej 
këtyre bankave duan thjesht të largohen nga tregu; strategjia e tyre 
tani është të përqendrohen në tregun e tyre vendas dhe në tregun e 
be-së. kohët e fundit kemi dëgjuar se Hypo alpe adria bank do të 
kërkojë shitjen. gjithashtu, edhe sllovenia nlb bank do të shitet 
dhe disa banka të tjera nga be-ja po kërkojnë partnerë të mundshëm 
për t’u shitur biznesin.

për sa u përket shqetësimeve nga jashtë, ne jemi në të njëjtën 
situatë si maqedonia, kur bëhet fjalë për dukurinë brexit. ndikimet 
e drejtpërdrejta pothuajse nuk ekzistojnë. më herët, dëgjuam një 
prezantim të shkëlqyer që tregonte qartësisht se të gjitha vendet në 
rajon kishin lidhje ekonomike në nivel shumë të ulët me mbretërinë e 
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bashkuar. nga ana tjetër, ekziston potenciali për ndikime të tërthorta 
nëpërmjet ndikimeve të brexit-it në vendet e be-së, për shkak se të 
gjitha vendet e rajonit varen në mënyrë të ndjeshme nga situata në 
be. thënë kjo, të gjitha vlerësimet tregojnë se ndikimet e tërthorta 
do të jenë gjithashtu relativisht të kufizuara. shqetësimi më i madh 
është ndikimi i brexit-it në procesin e anëtarësimeve të reja. mali i zi 
është vendi që ka ecur më përpara në procesin e anëtarësimit në be, 
dhe jemi të shqetësuar në lidhje me atë që do të ndodhë me vijimin e 
procesit të anëtarësimeve. është e qartë se në shumë vende të be-së 
ka një forcim të pozitave të partive populiste dhe të euroskepticizmit, 
dhe ne druhemi se kjo mund të ketë ndikim negativ mbi prospektin 
tonë për anëtarësim në be.

enOch: faleminderit për përshtypjet tuaja interesante. dëgjuam 
se, në aspektin e brendshëm, çështja kryesore mbeten kreditë me 
probleme, rritja e borxhit dhe perspektiva fiskale.

në aspektin e jashtëm, shqetësimi më i madh është qëndrimi i be-
së. ka një shqetësim se procesi i anëtarësimit mund të bëhet më i 
vështirë. gjithashtu, vende jashtë be-së janë të shqetësuara se bankat 
e be-së do të tërhiqen nga rajoni, nga ajo që shohin si periferi.

duke kaluar te instrumentet, katër nga shtatë vendet e përfaqësuara 
këtu nuk kanë politika të kursit të këmbimit, ose për shkak se janë 
pjesë e bashkimit monetar, ose se janë lidhur me të në mënyrë të 
njëanshme dhe prandaj, nuk zbatojnë politikë monetare. në një farë 
mase, kanë një politikë makroprudenciale. do të ishte interesante 
të dëgjonim prej secilit se si, duke pasur parasysh sfidat si bankierë 
qendrorë, mund të operojnë në një mjedis të tillë. maqedonia është 
një prej atyre vendeve që ka më pak kufizime në këtë drejtim?

BOgOv: teorikisht po; nga ana tjetër, në të vërtetë ekonomitë e 
vogla dhe të hapura kanë shumë pak liri në lidhje me zbatimin e 
politikës monetare. në aspektin nominal, ne mund të luajmë me 
kursin e këmbimit, por në maqedoni, ne vendosëm 20 vjet më 
parë ta lidhim monedhën maqedonase me markën gjermane, dhe 
më vonë me euron, dhe në 19 vitet e fundit kursi i këmbimit ka 
qenë i qëndrueshëm. pra, agjentët ekonomikë vendas janë tashmë të 
mësuar mirë me një kurs këmbimi të qëndrueshëm.
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kursi i këmbimit nuk është më një burim për humbjen e 
konkurrueshmërisë. inflacioni te ne aktualisht është në nivel të 
njëjtë me eurozonën, ndaj konkurrueshmëria nuk bie në krahasim 
me eurozonën. nga një prezantim i mëparshëm pamë sot se edhe 
në ekonomitë e mëdha, si në arstin e mbretërisë së bashkuar, kur 
ka zhvlerësim të monedhës vendase ka menjëherë një transmetim 
të efektit në inflacion. në fund, nuk ka shumë liri për politikën 
monetare, meqenëse do të duhet të rivendoset stabiliteti i çmimeve 
dhe kjo vjen nëpërmjet rritjes së normave të interesit. si rrjedhojë, e 
mbiquajtura liri e kursit të këmbimit shumë shpejt humbet.

prandaj, jemi detyruar disi të përdorim një ndërthurje të masave 
makroprudenciale dhe të politikës monetare. sa u takon masave 
të politikës monetare, pavarësisht nga këto kufizime, ne kemi 
liri shumë të kufizuar për të luajtur me normën bazë. ne po i 
përdorim gjerësisht masat makroprudenciale, sepse mendojmë se 
vetëm duke i kombinuar këto dy instrumente të politikës mund të 
arrijmë objektivat. këta objektiva janë të parashikuar në ligj: arritja e 
stabilitetit të çmimeve dhe stabilitetit të sektorit financiar nëpërmjet 
sektorit bankar.

ndaj, edhe në dekadën e kaluar, kur i gjithë rajoni po përjetonte 
rritje të shpejtë të kreditimit, shumë vende po eksperimentonin me 
masat makroprudenciale, ndonëse askush nuk i quante atëherë me 
këtë emërtim. disa prej vendeve në rajon ishin pioniere në këtë 
aspekt. kroacia, për shembull, ishte mjaft aktive. ne po përpiqemi 
të përdorim një sërë masash, përfshirë shtesat e kapitalit, raportet 
e mbulimit me kolateral të kredisë dhe kërkesën për kapital. ne po 
përpiqemi të ulim nivelin e euroizimit, një dukuri e pranishme në të 
gjithë rajonin. gjithashtu, po luajmë me kërkesën për rezervën: ne 
mund ta përdorim këtë raport për të ndikuar te niveli i euroizimit 
deri në një masë të caktuar, dhe nëpërmjet këtij raporti të arrijmë një 
transmetim më të fortë të politikës sonë monetare. për këtë arsye, 
duhet të jemi kreativë; duhet të mos mbetemi vetëm te ato që na thonë 
librat, sepse librat janë shkruar në bazë të ekonomisë së sHba-ve, dhe 
ne e dimë se në ekonomi të vogla tregu nuk funksionon aq mirë. 

hamza: sa i takon politikave monetare, ne përdorim euron dhe 
jemi shumë të kufizuar në këtë drejtim. objektivi ynë kryesor mbetet 
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stabiliteti financiar dhe, për këtë arsye, jemi treguar të kujdesshëm të 
përdorim një proces shumë vigjilent për licencimin e bankave. jemi 
të vetëdijshëm se ruajtja e stabilitetit financiar do të thotë të fillosh 
me licencimin e subjekteve ligjore dhe më pas të kryesh mbikëqyrje 
të vëmendshme me caktimin e burimeve të nevojshme. ne jemi 
shumë të kujdesshëm për ekspozimet e mëdha sepse ato janë në 
vetvete me rrezik. 

si këshilltare e qeverisë, banka qendrore e ka tërhequr vëmendjen e 
saj për të treguar kujdes në dy fusha: borxhi publik - ndonëse kemi 
nivel shumë të ulët të borxhit publik, nuk mbështesim pikëpamjen 
se ai duhet të rritet shpejt, veçanërisht nëpërmjet projekteve që nuk 
kanë produktivitet dhe nuk sjellin kthime, - dhe struktura e buxhetit, 
veçanërisht në lidhje me shpenzimet korrente: nëse ka stabilitet 
makrofiskal, dhe qeveria e sheh të pamundur të paguajë kompanitë 
për punët që kanë bërë, atëherë automatikisht do të rritet edhe niveli 
i kredive me probleme. ne po zhvillojmë politika makroprudenciale; 
në këtë drejtim kemi mbështetjen e fondit monetar ndërkombëtar. 
ekspertiza e tyre në këtë fushë është jashtëzakonisht pozitive; për 
shembull, kemi qenë në gjendje të tregojmë nga ngjarjet e shkuara se 
vetëm politikat makroprudenciale nuk janë të mjaftueshme. prandaj, 
me gjithë kufizimet tona për të përdorur instrumentet e politikës 
monetare, u përqendruam te stabiliteti financiar si objektivi ynë 
kryesor.
 
FaBrIs: mali i zi është në një pozitë të ngjashme me kosovën. 
ne jemi një ekonomi e euroizuar dhe kemi shumë pak hapësirë 
për përdorimin e politikës monetare. i vetmi instrument real i 
politikës sonë monetare është kërkesa për rezervën me të cilën kemi 
eksperimentuar në të shkuarën. jemi përpjekur të ndikojmë mbi 
veprimtarinë kredituese dhe depozitat me afat të sistemit bankar, 
por në fund kemi arritur në konkluzionin se kërkesat për rezervë në 
një ekonomi të euroizuar janë një instrument shumë i dobët. tani, 
po i përdorim kërkesat për rezervën vetëm si pjesë e instrumenteve 
për të mbështetur stabilitetin financiar. ashtu si në rastin e kosovës, 
objektivi ynë kryesor nuk është stabiliteti i çmimeve, sikurse ndodh 
në shumë banka të tjera qendrore; objektivi ynë kryesor është 
stabiliteti financiar, sepse me instrumentet që kemi në dispozicion 
nuk mund të ushtrojmë ndikim mbi nivelin e çmimeve.
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teorikisht, kemi mundësinë të kryejmë operacione të tregut të 
hapur, por deri tani nuk e kemi bërë, sepse vetëm burimet e bankës 
qendrore mund të përdoren për të kryer operacione të tregut të 
hapur dhe ne nuk emetojmë bono të bankës qendrore. më së shumti 
jemi të përqendruar te forcimi i sistemit bankar, duke filluar që nga 
dhënia e licencave për bankat e deri te mbikëqyrja e të gjitha fazave 
të veprimtarisë bankare. ky është mjeti ynë kryesor për ruajtjen e 
stabilitetit financiar. gjithashtu, jemi në procesin e hartimit të kuadrit 
tonë makroprudencial dhe po bëjmë përpjekje për të përdorur 
instrumente monetare, por instrumentet tona nuk janë eficiente në 
një situatë euroizimi.

sejkO: ne kemi më shumë autonomi, për sa i takon monedhës sonë 
kombëtare. politika jonë monetare e ka një masë ndikimi, ndonëse të 
kufizuar, pavarësisht nga euroizimi i ekonomisë. në këtë kontekst, 
përsëris atë që tha guvernatori bogov: edhe ne kemi plane për de-
euroizimin. nëpërmjet politikës monetare kemi qenë në gjendje të 
luftonim euroizimin, duke rritur kreditimin në monedhën vendase. 
kemi parë një reagim pozitiv, që prej fillimit të lehtësimit të politikës 
monetare, në veçanti, më i theksuar gjatë 2-3 viteve të fundit. 
transmetimi i kësaj politike ekspansioniste në ekonomi ka ndihmuar 
në rritjen e kreditimit në monedhën vendase, duke rezultuar në 
rritje të peshës së portofoleve të kredisë në monedhën vendase në 
tepricën e totalit të borxhit të sektorit privat. ky trend po vazhdon 
dhe tregon se politika monetare ka një ndikim pozitiv jo vetëm te 
kërkesa agregate dhe çmimet, por edhe te stabiliteti financiar. 

zgjerimi i kreditimit në monedhën vendase po zëvendëson kreditimin 
e mundshëm në monedhë të huaj për huamarrës të pambrojtur nga 
kursi i këmbimit, të cilët në rast të kundërt do të përballeshin me 
rrezikun e mundësisë së dobësimit të monedhës. në këtë drejtim, 
politika monetare ekspansioniste po kontribuon në uljen e ndikimit të 
drejtpërdrejtë të zhvillimeve në kursin e këmbimit te portofoli aktual 
i huave dhe npl-të në të ardhmen. sa i takon politikës monetare, 
ne po zbatojmë, siç e përmenda më lart, një politikë lehtësuese. 
banka qendrore po i rrit injektimet e likuiditetit në treg dhe i kemi 
rritur vit pas viti për të përmbushur nevojat e tregut për likuiditet. 
midis bankës së shqipërisë dhe bankave tregtare ne po ndjekim një 
politikë të orientimit të kursit të ardhshëm të politikës monetare 
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nëpërmjet deklaratave mbi politikën monetare dhe komunikimeve 
tona me publikun dhe median. këtë e arrijmë duke u dhënë sinjale të 
qarta tregjeve financiare mbi parashikimet tona, analizat tona për të 
ardhmen: ku po shkojmë; për sa kohë presim të ndjekim një politikë 
monetare lehtësuese; e kështu me radhë. përmes këtyre mjeteve bazë, 
kemi mundur të menaxhojmë me sukses politikën tonë monetare për 
monedhën vendase. mund të përmend që, sot, në portofolet totale 
të kredisë në sistemin bankar, 45% është në monedhën vendase dhe 
55% në monedhë të huaj. megjithatë, 3-4 vjet më parë, llogaritej në 
75% madje mbi 75% kredi në euro. pra, hap pas hapi kemi ndikuar 
me politikën tonë monetare për de-euroizimin e ekonomisë. 

në të njëjtën kohë, siç e thanë edhe kolegët, edhe ne kemi përdorur 
instrumente dhe politika makroprudenciale. banka e shqipërisë ka 
përdorur në treg instrumente makroprudenciale për të nxitur një 
rritje më të shpejtë të kredisë. ato lidhen kryesisht me kërkesat për 
kapital për modele të ndryshme biznesi. këto instrumente makro 
dhe mikroprudenciale janë metodologji dhe skema që i detyrojnë 
bankat tregtare të rrisin më shumë kapital, nëse do të kenë më shumë 
vendosje dhe depozita pranë institucioneve jorezidente dhe më pak 
kapital nëse do të kreditojnë më shumë në ekonomi. kjo lidhet në 
mënyrë të tërthortë me raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit. 

ne vijojmë t’i përdorim këto instrumente makroprudenciale. gjatë 
vitit të kaluar, u fokusuam më shumë në trajtimin e npl-ve. e 
përmenda më parë se kjo po bëhej një shqetësim; në të vërtetë npl-
të janë një shqetësim kudo. gjithsesi nuk duhet ta ekzagjerojmë këtë 
fakt. duhet të jemi të vetëdijshëm se ndoshta po i përmendim pak më 
tepër seç duhet npl-të. npl-të përbëjnë një shqetësim: janë para të 
humbura, çka përbën një problematikë dhe një dhimbje koke. është 
një pengesë, por jo një pengesë absolutisht bllokuese. së pari, mund 
të vijojmë të kreditojmë; bankat mund të vazhdojnë të kreditojnë 
pavarësisht se kanë npl. ndonjëherë, nëse bën një gabim, nxjerr një 
mësim, dhe nëse ke mjaft kapital dhe mjaftueshëm likuiditet mund të 
vazhdosh të kreditosh nëse e njeh tregun mjaftueshëm. së dyti, duhet 
të trajtosh problemin e npl-ve dhe të angazhohesh për ta zgjidhur. 
për këtë kemi hartuar një plan masash së bashku me qeverinë 
shqiptare, i cili ka pasur sukses në disa pjesë të tij. plani ka shumë 
pika, po çka është më e rëndësishmja, ai përfshin nxjerrjen e kredive 
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të humbura jashtë bilancit të bankave, si pjesë e ristrukturimit të 
portofolit të npl-ve, dhe marrjen e masave ligjore e rregullatore për 
rikuperimin e kredive me probleme. me gjithë interesin tonë, nuk ka 
pasur shumë progres në shitjen e paketave të portofoleve të kredive 
me probleme nga bankat tek kompanitë e tjera për administrimin e 
aktiveve. 

si këshilltar i qeverisë, e kemi bërë të qartë se pavarësisht nga 
përdorimi i politikës monetare dhe i rregullave dhe politikave 
makroprudenciale, banka qendrore e vetme nuk do të jetë në 
gjendje të kapërcejë krizën pa mbështetjen e një pakete të plotë 
reformash strukturore të qeverisë. shqipëria ka një listë me reforma 
strukturore; çdo vend ka reformat e veta strukturore, por ne e kemi 
këshilluar qeverinë për përparësinë e reformave në vend. shqipëria 
është ende nën një marrëveshje të mbështetur nga fmn-ja. shefja 
e misionit të fmn-së më herët sot paraqiti një prezantim; kjo 
tregon se ne ndërveprojmë me fmn-në dhe diskutojmë shumë 
plane konstruktive me ta. në këtë kontekst, banka e shqipërisë e 
këshillon qeverinë të ndërmarrë reformat e nevojshme strukturore. 
siç e kam përmendur më parë, ne po zbatojmë masa të politikës 
monetare dhe për stabilitetin financiar, por rimëkëmbja do të vijë 
vetëm nëpërmjet reformave strukturore, sepse sikurse e kemi parë, 
instrumentet e bankës qendrore - sidomos për politikën monetare - 
janë shfrytëzuar tashmë. kemi ende hapësirë për të dhënë një stimul 
të mëtejshëm përmes këtyre instrumenteve, por nuk jemi të sigurt 
për efektshmërinë e tyre pa parë progres të mjaftueshëm në ecurinë 
e reformave strukturore. ne duam të shohim rritje të kreditimit, por, 
nga ana tjetër, ndërsa ka një kërkesë agregate në nivele shumë të 
ulëta, pavarësisht nga çfarë bëjmë, nuk do të ketë kreditim, edhe 
kur normat e interesit janë zero apo nën zero. aktualisht, rritja e 
kredisë është çështje rreziku, perceptimi dhe prospekti afatgjatë, nuk 
është çështje çmimi. rreziku, perceptimi dhe prospekti afatgjatë do 
të trajtohen vetëm nëpërmjet këtyre hapave strukturorë.

Beermann: si pjesë e eurosistemit, ne kemi instrumente të 
kufizuara makroekonomike. sigurisht, edhe ne jemi këshilltarë të 
qeverisë; ne e ngremë zërin në publik, prandaj pothuajse gjithçka 
diskutohet. mund të jetë me interes të merret parasysh, nga ana tjetër 
ajo që bqe-ja bën për momentin dhe se si funksionon në gjermani. 
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kjo është interesante sepse ekonomia e gjermanisë ndoshta nuk do 
të jetë aq vibrante sa në gjysmën e parë të këtij viti, ndonëse ne 
presim të shohim vazhdim të rritjes së shëndetshme në gjysmën e 
dytë të vitit. në 2017, presim një rritje rreth 1.6-1.7% në pbb. tregu 
optimist i punës dhe rritja e shpejtë e të ardhurave do ta mbajnë të 
fortë kërkesën konsumatore. kjo është e rëndësishme për ne, dhe do 
të ndikojë edhe kërkesën e jashtme në një masë të caktuar.

meqë sipërmarrjet gjermane po operojnë me kapacitet të plotë, 
mundësitë janë që edhe investimet, disi të vonuara deri tani, të 
rigjallërohen. pikërisht sot patëm njoftime se disa kompani private do 
të japin më shumë hua, por nuk do të isha një bankier i mirë qendror, 
po të mos shihja një mangësi në këtë mes.

edhe gjermania po përballet me sfida të mëdha. për ne, gjëja më e 
rëndësishme është plakja e popullsisë: faktori që zvarrit ekonominë 
është ai demografik. kjo është shumë e rëndësishme për të ardhmen 
tonë dhe ndoshta mund të ketë një lidhje me nevojat e vendit për 
investim dhe me vendimin e individëve për të investuar ose jo.

në fund të fundit, nuk do të jetë e mundur të anashkalohet rritja 
e moshës së pensionit përsëri. ne kemi marrë disa vendime për të 
rritur moshën e pensionit për disa kategori vetëm pak vite më parë. 
nëse do të duhet të parandalojmë një rritje të madhe në kontributet 
e pensioneve ose një rënie të madhe në nivelin e përfitimeve nga 
pensionet, do të duhet të veprojmë me forcë. 

gjithashtu, jemi duke folur për integrimin e refugjatëve. në afat të 
shkurtër, fluksi ishte si një paketë stimuli ekonomik, sepse shpenzimet 
për strehimin dhe plotësimin e nevojave për refugjatët vitin e shkuar 
në gjermani ishin 0.5% të prodhimit të brendshëm bruto. ky 
shpenzim do të reduktohet me rënien e fluksit të refugjatëve, por më 
pas do të duhet të shpenzohet më shumë për edukimin dhe krijimin e 
hapësirës rezidenciale. ky fluks i refugjatëve ka treguar gjithashtu se 
sa çështje delikate është administrimi i suficitit të vogël fiskal. nëse 
politika buxhetore nuk përballet gjithmonë me kufirin e deficitit, 
hartuesit e politikës fiskale do të kishin burimet për të financuar 
ngjarje të paparashikuara, pa iu dashur të përplasen menjëherë me 
tavanin e buxhetit. 
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në gjermani kemi parë - në nivel federal, në nivel landi, dhe në nivel 
bashkie - gjatë dy vjetëve të fundit, se reduktimi i borxhit publik 
është ndalur plotësisht. financierët publikë përpiqen gjithmonë të 
bëjnë më shumë para. ata do të përpiqen të kenë më shumë se më 
parë; për këtë arsye, ne e shohim ende të nevojshme t’u referohemi 
strukturave të sektorit privat, si dhe sektorit publik, pasi konkurrenca 
nuk udhëhiqet më nga një politikë e vetme monetare, sepse kemi 
një treg të përbashkët në eurozonë. ajo që duhet të bëjmë është t’u 
përmbahemi rregullave, të forcojmë ekonominë dhe t’u drejtohemi 
sektorëve të ndryshëm. pak a shumë kjo trajton të gjithë kuadrin që 
ne duhet të miratojmë si një detyrë politike.

mOurmOuras: para se të paraqes mendimin tim për instrumentet 
e politikës, do të doja të komentoja për të ashtuquajturat politika 
monetare jokonvencionale. i referohem këtu lehtësimit sasior, 
normave negative e kështu me radhë. gjithashtu, doja të shtoja se 
jam dakord me kolegun gjerman.

politikat monetare jokonvencionale janë, siç e sugjeron edhe vetë 
termi, jo të përhershme. të gjithë biem dakord për këtë. ato mund 
të përdoren vetëm një herë, të paktën në eurozonë, ndaj propozoj 
që të biem dakord se ato janë të përkohshme. prandaj, pyetja që 
shtrohet, ajo pyetja e vështirë, është: sa e përkohshme është kjo situatë 
e përkohshme? kjo është diçka për të cilën duhet të reflektojmë. 

në lidhje me instrumentet e politikave. duke marrë si të mirëqenë 
faktin se do të duhet të lëvizim drejt një politike monetare më 
lehtësuese në muajt në vijim, një pyetje më e hapur në eurozonë është 
se cilat instrumente të politikave do të përdoren: më shumë lehtësim 
sasior ose norma negative, apo një kombinim i të dyjave ndoshta? ky 
është thelbi i debatit të politikës monetare sot në eurozonë. është 
e qartë se ka limite për vazhdimin e zbatimit të normave negative. 
konkretisht, pyetja është, sa larg dhe për sa kohë mund të vazhdojë? 
një shqetësim tjetër, në lidhje me fitimin e bankave: si mund të 
veprojnë normat negative si një lloj efekti anestetik për qeveritë e 
eurozonës, veçanërisht në periferinë jugore?

një tjetër shqetësim është se hapësira fiskale, e fituar nga kostot 
e ulëta të shërbimit të borxhit, mund të çojë në zbatimin e ulët të 
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reformave të nevojshme strukturore fiskale. po ashtu, ka shqetësime 
për fizibilitetin në aspektin politik dhe institucional të normave 
negative, duke qenë se efektet e tyre afatgjata mbeten ende të 
panjohura. më e rëndësishmja, efektshmëria e tyre vendoset në 
diskutim gjatë një periudhe recesioni. prandaj, nëse në të ardhmen 
e afërt do të lindte kjo dilemë, personalisht, në cilësinë e profesorit 
dhe të bankierit qendror, do të preferoja më shumë lehtësim sasior 
sesa norma negative të mëtejshme. nëse është kështu, padyshim që 
pyetja e radhës do të ishte: nga mund të vinte lehtësimi sasior në 
eurozonë? për këtë ka disa kufizime nga ana e ofertës. 

thënë ndryshe, a i ka bqe-ja instrumentet për një stimul më të madh 
të lehtësimit sasior? përgjigjja për këtë është: po. ka disa opsione, 
që nga ndryshimi i parametrave të programit aktual të lehtësimit 
sasior, për shembull blerja e titujve nën normën e depozitave, rritja e 
limitit të emetimit, ose, diçka më e polemizuar, ulja e shpërndarjes së 
kapitalit, ose ndoshta shtimi i titujve të rinj në grupin e aktiveve që 
llogariten si obligacione bankare apo kapitali aksioner. 

Faulend: do t’i rikthehesha çështjes së politikës monetare në 
vendet e be-së nga këndvështrimi i eurozonës. do t’i përmbledh 
komentet e mia në 3 a 4 pika. së pari, doja të thosha se jam dakord 
me atë që tha guvernatori bogov në fillim të këtij raundi, dhe do 
të shtoja se, nëse zbatohet një politikë monetare lehtësuese në një 
ekonomi të vogël e të hapur, në be apo pranë saj, dhe nga ana 
tjetër, është shumë e integruar në flukset e saj financiare, atëherë 
personalisht nuk shoh një vijë të qartë ndarëse midis politikës 
monetare dhe politikës makroprudenciale. së dyti, politika monetare 
në një ekonomi të eurozonës. nuk është e nevojshme ta përmend, 
por për ata që nuk e dinë: kroacia është një ekonomi tejet e euroizuar, 
afërsisht 75% e saj është e euroizuar. pra, politika monetare në një 
ekonomi të eurozonës është shumë specifike. 

përse? për shkak se pika kritike në këto rrethana është që të ketë 
stabilitet të kursit të këmbimit, për dy arsye: së pari me stabilitet të 
kursit të këmbimit ka stabilitet makroekonomik, kjo për shkak të 
transmetimit të madh të efekteve që ekzistojnë në një ekonomi për 
shkak të euroizimit të vërtetë, si dhe të pritshmërive si rrjedhojë e 
hiperinflacionit në të shkuarën e me radhë. dhe e e dyta, stabiliteti 
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i kursit të këmbimit shërben edhe si një përafrues për stabilitetin 
financiar, për shkak të ndikimeve në bilanc. por, ajo që duam të 
kuptojmë është pse politika monetare në një ekonomi të tillë është 
e veçantë? sepse në një krizë, nëse ka krizë, individët nuk kërkojnë 
monedhë vendase por monedhë të huaj nga sistemi bankar. dhe ju e 
dini se banka qendrore në një bashkim monetar nuk mund të printojë 
monedhë të huaj, ex nihilo, sepse ne nuk jemi banka qendrore e 
eurozonës, ndonëse kemi një rol të plotë për administrimin e krizës. 
prandaj, pika kritike e autoritetit monetar në këto rrethana është 
që në kohë të mira të krijojmë mjaftueshëm shtesa të likuiditetit në 
monedhë të huaj, në mënyrë që të mund të çlirohen në kohë nevoje.
 
në vijim, ka edhe diçka tjetër: duhet të krijoni shtesa më të mëdha 
kapitali në sistemin bankar për të forcuar qëndrueshmërinë e bankave. 
nuk besoj se, me gjithë politikën monetare dhe makroprudenciale, ju 
mund të shmangni ciklet e shpërthimit. as nuk mund të parandaloni 
ciklet e lulëzimit, por ajo që mund të bëni është ta bëni sistemin 
financiar më të qëndrueshëm, nëse ndodh diçka negative.

kroacia e ka demonstruar këtë. ne ishim vërtetë pionierë, ashtu 
siç e përmendi guvernatori bogov, në zbatimin e politikave 
makroprudenciale, kohë përpara krizës, jo në 2006 apo 2007, por nisëm 
që nga fillimi i viteve 2000. ne i krijuam këto fonde rezervë për mbrojtjen 
si të likuiditetit edhe të kapitalit, dhe i përdorëm kur ndodhi kriza. kjo 
është çështja e dytë që doja të theksoja. ndërsa e treta ka të bëjë me 
parandalimin e lulëzimit (boom) dhe trajtimin e shpërthimit (bust). pika 
e katërt që doja të përmendja është se mendoj që ka një keqperceptim. 
zakonisht njerëzit thonë se nëse ke një kurs fiks këmbimi ose një regjim 
të përafërt me të, nuk ka politikë monetare. kjo nuk është e vërtetë. ka 
politikë monetare. pse? sepse lëvizshmëria e përsosur e kapitalit, në të 
vërtetë, nuk ekziston. nëse nuk ka lëvizshmëri të përsosur të kapitalit, 
atëherë ekziston hapësira për manovrim. nuk është e madhe, por diçka 
mund të bëhet. mbani parasysh një gjë: në një kuptim, mund të punoni 
edhe për të krijuar pengesa për lëvizshmërinë e përsosur të kapitalit. 
kjo është gjithashtu e rëndësishme. 
 
enOch: ndoshta tani mund të kemi një raund të tretë mbi 
mundësitë e koordinimit dhe guvernatorët mund t’i përgjigjen njëri-
tjetrit, dhe më pas u kthehemi pyetjeve.
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kemi dëgjuar nga guvernatorët që folën në lidhje me çfarë mund të 
bëjnë ata si bankierë qendrorë. të përdorin instrumentet, të përdorin 
limitet. por deri ku mund të ofrohet ndihmë, nëse ka koordinim 
të mëtejshëm? për shembull, për kreditë me probleme, nuk është 
vetëm rol i bankierëve qendrorë, por edhe i qeverisë. gjithashtu, 
dëgjuam se ndoshta normat e ulëta të interesit, normat lehtësuese 
të interesit, bëjnë që bankierët qendrorë të fitojnë kohë për të tjerët, 
si për shembull për qeverinë, për të zbatuar politikat e nevojshme 
strukturore. a po ndodh kjo, apo ka një irritim të vazhdueshëm? 
a do të vazhdojmë të zbatojmë politika lehtësuese, sepse nuk ka 
konsolidim të borxhit nga qeveria dhe nuk ka ndryshim strukturor? 
deri në ç’masë mund të ketë reforma të tilla? deri në ç’masë mund 
të ndihmohen reformat nga koordinimi ndërkombëtar? nëse bankat 
largohen nga disa vende, a duhet të kemi një vjena 3? nisma e vjenës 
u konsiderua e suksesshme si fillim, por vjena 2 nuk rezultoi e tillë. 
tani bankat po veprojnë në mënyrë të njëanshme. a ka hapësirë për 
koordinim të mëtejshëm midis bankës qendrore dhe qeverisë, dhe a 
ka një rol për koordinimin ndërkombëtar, qoftë ndërmjet bankierëve 
qendrorë, qoftë ndërmjet rregullatorëve dhe të tjerëve?

sejkO: ka gjithmonë hapësirë për bashkërendim, por kjo varet 
shumë nga ecuria e zhvillimeve ekonomike; ka shumë pyetje për të 
ardhmen, pavarësisht se parashikimet e bankave qendrore shprehen 
për rritje në tre vitet e ardhshme. kjo tregohet te modelet e politikës 
monetare dhe të gjitha modelet e tjera të parashikimeve. prospekti 
për rritje më të lartë nuk është thjesht një dëshirë, por edhe një 
rezultat i modeleve, dhe kjo është e vërtetë jo vetëm për rastin e 
shqipërisë, por edhe për të gjithë rajonin, si edhe për eurozonën. 
këto janë politika monetare dhe parashikime analitike. ne duhet të 
shohim se si kjo do të materializohet në afatin e shkurtër, dhe se 
ç’ndikim do të ketë në sektorët financiarë në mënyrë specifike.

në lidhje me kreditimin, shqipëria ka pasur 3% rritje dhe ne presim 
rritje më të lartë; megjithatë, kjo mbetet për t’u parë. besoj se rritja 
e parashikuar për kreditimin dhe ekonominë është në linjë me 
ekuilibrat themelorë në ekonomi. nëse arrijmë disa parametra në 
lidhje me rritjen dhe çmimet, nuk kemi nevojë të sforcohemi më 
shumë. nuk kemi nevojë të përdorim instrumente jotradicionale 
të politikës monetare, sepse, mund të jemi tashmë duke ecur në 
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drejtimin e duhur. ne mund të jemi në rrugën e duhur, pavarësisht 
se kemi rritje në nivel të moderuar krahasuar me periudhën para 
krizës, përsëri njafton për të mbyllur hendekun negativ të prodhimit. 
shqipëria nuk ra në recesion në periudhën e krizës, rritja u reduktua 
në vetëm 1% në 2011, por filloi të rigjallërohet në vitet që pasuan, 
duke çuar në mbyllje të hendekut të prodhimit, dhe tani duam të 
konsolidojmë dhe të mbështesim këtë trend rritjeje. ne parashikojmë 
zhvillime progresive, por do të duhet të presim dhe të shohim nëse 
do të kemi nevojë të përdorim edhe instrumente të tjera, apo të 
bëjmë më shumë me planet dhe veprimet e hartuara tashmë. 

banka e shqipërisë ka studiuar dhe analizuar veprime të politikës 
zgjeruese si alternativë, por nuk e kemi marrë vendimin për t’i zbatuar 
këto masa. zbatimi i tyre kufizohet nga zhvillimet ekonomike. nëse 
gjërat ecin përpara sipas pritjeve tona - që do to thotë se arrijmë rritje 
mbi 3% këtë vit, dhe ndoshta 4% vitin tjetër, sipas parashikimit të 
bankës së shqipërisë (që është ajo çka dëshiroj po mbetet për t’u 
parë, pasi ka shumë pasiguri) - nëse në të vërtetë kjo ndodh, atëherë 
nuk do të kemi nevojë të marrim vendime shtesë dhe të angazhohemi 
në koordinim të mëtejshëm të politikave.

sa i takon politikës monetare, siç e përmendën kolegët e mi, ne 
të gjithë jemi në një mendje se bankat qendrore i kanë shteruar 
pothuajse të gjitha instrumentet, dhe tani po presim të shohim 
veprim nëpërmjet politikës fiskale, për të nxitur ekonominë dhe për 
të përshpejtuar reformat strukturore. pa zbatimin e këtyre reformave 
ekonomike, banka qendrore nuk do të jetë në gjendje të ofrojë asgjë 
më shumë. megjithatë, kjo nuk do të thotë se banka e shqipërisë po 
rri pa bërë asgjë. ne padyshim që vijojmë të ushtrojmë rolin tonë. 

kjo është një qasje “prit dhe shiko”, dhe përfshin edhe koordinimin 
midis aktorëve të ndryshëm. në aspektin e brendshëm, ne vijojmë të 
koordinohemi me qeverinë shqiptare. plani i veprimit për trajtimin 
e npl-ve ishte një provë e qartë e këtij koordinimi. ligji parashikon 
që ne jemi rregullatorët, por nga ana tjetër, ky rol përfshin komunikim 
të vazhdueshëm, përfshirë koordinimin shumë të rëndësishëm me 
sektorin financiar. sektori financiar është ai që do të mbështesë 
kreditimin dhe financimin e ekonomisë, dhe kjo është ajo që presim 
të përmirësohet në të ardhmen afatshkurtër. nuk është vetëm në 
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interesin tonë si rregullatorë përmirësimi i parametrave të stabilitetit 
financiar dhe i rrjedhojave makroekonomike, por edhe në interesin e 
vetë atyre. interesi i sektorit tregtar është kyç sepse fitimi më i lartë 
do të arrihet vetëm nëpërmjet këtij kreditimi dhe kjo do të sjellë një 
ndikim në ekonomi, e kështu me radhë.
 
nga këndvështrimi rajonal, bankat qendrore po bashkëpunojnë 
nëpërmjet shkëmbimit të përvojave me vendet fqinje. rajoni i ejl-së 
ka nevojë për më shumë iHd. shqipëria e merr pjesën më të madhe 
të iHd-ve nga be-ja, kryesisht nga greqia dhe italia. gjithashtu, 
maqedonia dhe të gjitha vendet fqinje i marrin iHd-të nga të njëjtat 
burime. ne kemi të njëjtët partnerë tregtarë pasi aktiviteti ynë tregtar 
mbizotërohet nga vende të eurozonës; megjithatë, sa u takon 
instrumenteve the veprimtarive të bankave qendrore, nuk shoh 
ndonjë bashkëpunim të qartë me rajonin përveç iHd-ve. nëse gjendja 
e përgjithshme makroekonomike është mbështetëse, padyshim që 
sinergjia brenda rajonit është shumë, shumë e rëndësishme. nëse 
kemi një bashkërendim të mirë dhe plane të kombinuara si rajon, 
ne mund të kemi më shumë sukses. ne mund të kemi bashkëpunim 
shumë të mirë për stabilitetin financiar, për shembull, nëpërmjet 
mbikëqyrjes bankare, shkëmbimit të informacionit mes bankave, dhe 
diskutimit të situatës në disa banka, sepse ato operojnë në të gjitha 
vendet tona, si dhe në vendet tona fqinje, duke qenë se janë filiale 
të të njëjtit grup bankar nga be-ja. pra, si rajon ne mund të ndajmë 
dhe shkëmbejmë informacion dhe kjo mund të ketë ndikim pozitiv. 
në përgjithësi, do të thosha se e kemi bërë pjesën tonë; ne do të 
vazhdojmë të luajmë rolin që na takon, por, nëse zhvillimet në 
të ardhmen i përmbushin pritshmëritë tona, nuk kemi nevojë të 
përdorim instrumente shtesë jokonvencionale të politikës monetare. 
gjithashtu, stabiliteti financiar dhe, për rrjedhim, eficienca e 
politikës monetare mund të përfitojnë më shumë nga bashkëpunimi i 
mëtejshëm midis bankave qendrore të rajonit lidhur me mbikëqyrjen 
bankare. 

Beermann: koordinimi gjithmonë vlen. ai ka shumë kuptim, 
sidomos në aspektin e tregjeve financiare dhe ne koordinohemi në 
shumë nivele. ju e shikoni këtë për shembull në sistemet rregullatore 
bazel 3 dhe bazel 4. ne zhvillojmë shumë konferenca, si kjo e sotmja 
për shembull. 
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por më lejoni t’i kthehem eurozonës, sepse në eurozonë jemi plotësisht 
të koordinuar nga bqe-ja dhe organet e saj. siç u vu në dukje më parë, 
ne duhet të mendojmë gjithmonë, nëse veprojmë në koordinim, se si 
të dalim përsëri nga kjo gjendje. si bashkërendohen më mirë interesat 
midis juglindjes dhe veriut të evropës? ne e përmendëm edhe më 
parë, të njëjtat instrumente mund të kenë rezultate krejt të ndryshme. 
si ta realizojmë këtë së bashku? kjo është ajo që duhet të bëjmë. edhe 
një pikë tjetër e rëndësishme: ne kemi një kuadër rregullator që është 
për qytetarët brenda eurosistemit, për konsumatorët. është shumë, 
shumë e rëndësishme që ata të kenë ndjesinë se ne punojmë brenda 
këtij kuadri, se ne u përmbahemi dispozitave rregullatore dhe se jemi në 
gjendje t’u japim sigurinë që nuk po bëjmë diçka pas perdes, nëse mund 
ta shpreh kështu. pra, duke iu rikthyer rezultateve të përgjithshme, 
më lejoni të marr programet e bqe-së. programi i eurosistemit për 
blerjen e aktiveve e ka bërë bqe-në tashmë kreditorin më të madh të 
vendeve të eurozonës. dhe kjo merr mbi vete rrezikun që eurosistemi 
mund të vihet nën presion në të ardhmen për të mbajtur në kontroll 
ngushtimin e normave, pavarësisht nga evidenca të politikës monetare 
se veprimi është i garantuar.

dominanca fiskale mund të ketë efektin e vet në stabilitetin e 
çmimeve dhe mund të bjerë ndesh me mandatin e eurosistemit, 
dhe ma do mendja se kjo nuk do ta forconte besimin te monedha 
dhe se është ajo që duhet të ruajmë në eurosistem. prandaj, nëse 
punojmë në një sistem të koordinuar dhe nëse ndërmarrim veprime 
të përbashkëta, është e lehtë të hysh. por si të dalim? dhe kur 
dalim nga ky sistem? ja ku jemi sërish me përgjegjësitë për politikën 
monetare dhe politikëbërjen. nëse bankat qendrore janë kreditorët 
më të mëdhenj të vendeve tona dhe veprimtaritë tona mbështeten 
të gjitha në ligje publike nga qeveria apo parlamentet e vendeve 
tona, atëherë jemi jashtë tregut. po të shohim borxhin publik, thënë 
ndryshe, politika fiskale, është e lehtë të jemi kreditorët e qeverisë, 
se sa për bankat apo kompanitë e sigurimit veç e veç: kur ata i japin 
para qeverisë, ata janë pjesë e tregut dhe ne jemi jashtë. 

bashkërendimi është i rëndësishëm, të flasim me njëri-tjetrin, 
të shohim dallimet dhe të gjejmë zgjidhje për to. mendoj se më 
e rëndësishmja është të kemi një kuadër rregullash dhe duhet t’u 
përmbahemi atyre. 
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mOurmOuras: bashkërendimi, përkundrejt mosbashkërendimit, 
prodhon rezultate më të mira. prandaj, do të përpiqem të jap 
pikëpamjet e mia mbi tri çështjet në vijim.

së pari, a duhet të ketë bashkërendim midis bankave qendrore dhe 
qeverive - bankave qendrore të pavarura dhe qeverive? a duhet të 
ketë bashkërendim midis bankave qendrore kryesore të g4? dhe së 
fundi, duhet të them diçka mbi stabilitetin financiar. për çfarë është 
bashkërendimi në nivel të bashkimit monetar evropian? 

pra, në lidhje me bankat qendrore të pavarura dhe qeveritë. a ka 
rol qeveria, për shembull, në realizimin e mandatit tonë në nivel 
eurozone? në vende të tjera, bankat qendrore, si fed-i, kanë 
objektiva të dyfishtë: stabilitetin e çmimeve dhe punësimin. por është 
e qartë se objektivi i tyre kryesor është stabiliteti i çmimeve. pra, në 
këto kohë ku po zbatohen politika jokonvencionale monetare dhe 
masa jostandarde, dikush me të drejtë mund të pyesë: po qeveria, a 
ka një rol në këtë mes? 

është e qartë se bankat qendrore kanë kufizime për veprimet e tyre. 
për pyetjen që sapo parashtrova, nëse ka një rol që duhet të luajë 
qeveria, për të qenë i sigurt dhe i saktë doja të citoja presidentin e 
bqe-së, z. mario draghi. ai ka thënë së fundmi: “problemi nuk 
janë normat e ulëta të interesit. ato janë simptoma e një problemi 
themelor, që është kërkesa e pamjaftueshme për investime, në të 
gjithë botën, për të përthithur të gjitha kursimet e disponueshme në 
ekonomi.”. 

për ta shtjelluar pak më tej citimin e presidentit draghi, për shembull 
mund të shtojmë se në vende me hapësirë fiskale dhe/ose në nivel 
eurozone, shpenzimet shtesë, për shembull në infrastrukturë - 
sidomos në mjedisin e sotëm me norma ekstremisht të ulëta afatgjata, 
madje edhe norma negative - ndoshta do t’i rrisnin nivelet e ulëta 
të kërkesës nominale në eurozonë; do të përmirësonin normën 
potenciale të rritjes, trendin e normës së rritjes; do ta bënin detyrën 
e politikës monetare shumë më të lehtë - për muaj me radhë ato 
po e shpërfillin objektivin e tyre; dhe së fundi, do të kontribuonin 
në qëndrueshmërinë e borxhit publik në shumë vende, sidomos në 
evropën jugore.
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komenti im i dytë, nëse duhet të ketë bashkërendim midis bankave 
qendrore më të mëdha të g4. e kam dëgjuar këtë pyetje për 20 vitet 
e fundit. kjo më kujton diçka që ka thënë një profesor i njohur i 
makroekonomisë dhe një mik i mirë i imi profesor në mit, olivier 
blanchard, ish-krye ekonomist në fmn: ky bashkërendim është si 
nessie, përbindëshi i këndshëm i loch ness. të gjithë flasin për të, 
por asnjëherë nuk e shohim ose të paktën shumë rrallë.

prandaj, është mirë që në këto kohë me norma të ulëta, rrezik 
deflacioni, zgjerim të bilanceve, të kemi një bashkërendim me 
rezultate të prekshme, jo vetëm takime në shtetet e bashkuara apo 
në bazel. megjithatë, nuk jam shumë optimist për këtë. 

në lidhje me bashkërendimin dhe çfarë bëjmë ne në eurozonë 
për stabilitetin financiar. në nivel institucional, propozimi për një 
bashkim bankar në shkallë të gjerë është shumë i rëndësishëm. ne 
kemi shtyllën e parë: mekanizmin e vetëm mbikëqyrës; kemi shtyllën e 
dytë: direktivën për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme 
në banka. direktiva hyri në fuqi në janar 2016 dhe synon të sigurojë 
se bankat kanë kapacitet të mjaftueshëm për përthithjen e humbjeve 
dhe për rikapitalizim, me qëllim zbatimin e rregullt të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme, nëse dhe kur të jetë e nevojshme, ndërkohë që 
minimizon ndikimin nga dështimi i bankave mbi stabilitetin financiar 
dhe shmangien e përdorimit të parave publike. 

shtylla e tretë e një bashkimi bankar në shkallë të plotë është e 
ashtuquajtura skema evropiane e sigurimit të depozitave, e cila 
do të plotësojë arkitekturën e bashkimit bankar evropian. kjo ka 
rëndësi të madhe për ruajtjen e stabilitetit financiar. padyshim që 
është edhe çështja e ndarjes së barrës që, sipas mendimit tim, do ta 
ngadalësonte shumë procesin. 

së fundi, duhet të lëvdojmë nismën e komisionit evropian për 
të krijuar një bashkim të tregjeve kapitale. kjo është një nismë 
domethënëse për krijimin e një sistemi në evropë më pak të 
mbështetur te bankat, pasi krahasuar me shtetet e bashkuara, kjo do 
të rriste aftësinë përthithëse ndaj goditjeve të ekonomisë evropiane 
dhe do të forconte ndarjen e rrezikut ndërkombëtar, duke kontribuar 
kështu te stabiliteti financiar. 
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Faulend: unë mbështes z. beermann në atë që tha, në veçanti 
faktin që vuri në dukje nevojën që bqe-ja, të dalë nga gjendja 
aktuale mbilehtësuese. kjo dalje do të ishte e mundur vetëm nëse 
do të kishte mjaftueshëm bashkërendim midis politikës monetare 
dhe asaj fiskale. personalisht, nuk besoj në këtë bashkërendim. në 
ndërhyrjen time më parë, ju përmenda disa shifra. vura në dukje 
se konsolidimi fiskal deri më tani duhet të kishte qenë mesatarisht 
dy herë më i fortë nga sa ka qenë në realitet. në të vërtetë, këtu 
bëhet fjalë për pavarësinë e bankës qendrore. është një pikëpyetje 
e madhe, nëse bankat qendrore do të jenë në gjendje të sillen në 
mënyrë të pavarur përballë presionit publik, nëse diçka ndodh, duke 
pasur parasysh nivelin e borxheve dhe rreziqet e qëndrueshmërisë 
në sistem. 

BOgOv: bashkërendimi është shumë i rëndësishëm dhe nuk duhet 
kuptuar sikur bankat qendrore duhet të bëjnë atë që pala tjetër nuk po 
e bën, pra ta kompensojë atë; përkundrazi, duhet të bashkërendohen 
të dyja palët për të bërë secila pjesën e saj. gjithashtu do t’i referohesha 
edhe çështjes që ju përmendët, bashkërendimit në fushën e npl-ve, 
çka mendoj se është shumë i rëndësishëm. këtu kemi një komponent 
të brendshëm, që është bashkërendimi brenda vendit, sepse banka 
qendrore nuk është institucioni që mund t’i zgjidhë çështjet i vetëm. 
ka edhe aktorë të tjerë, sepse është e rëndësishme të shihet çfarë 
është rregullimi, çfarë është ligji për falimentin, çfarë është ligji për 
tvsH-në dhe çfarë është sistemi gjyqësor. prandaj, të gjithë aktorët 
duhet të punojnë së bashku për të përmirësuar mjedisin për zgjidhjen 
sa më të shpejtë të çështjes së npl-ve dhe për t’i shndërruar ato në 
pjesë të shëndetshme të portofolit të bankave. 

pastaj është edhe bashkërendimi në frontin e jashtëm, që do të thotë 
se duhet të shkëmbejmë informacion dhe të ndajmë eksperienca. do 
të përmendja këtu nismën e vjenës 2, e cila së fundmi ka marrë 
vendimin për të ngritur një organ monitorues për npl-të, që do të 
thotë se do të mbledhin informacion nga të gjitha vendet e përfshira 
në nismë dhe do ta vënë informacionin në dispozicion të gjithsecilit, 
me qëllim konsiderimin e masave që mund të jenë të zbatueshme në 
vendin e tyre. do të shtoja se institucionet financiare ndërkombëtare 
kanë gjithashtu një rol të rëndësishëm në lidhje me çështjen e 
npl-ve, në kuptimin që institucionet ndërkombëtare financiare të 
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orientuara nga tregu, si ifc-ja dhe berzH-i, mund të ndihmojnë 
të sjellin fonde në rajon, fonde që trajtojnë aktivet me probleme. 
ato po hyjnë tani në disa pjesë të rajonit, në kroaci, në serbi paksa, 
por ende jo në vende të tjera, prandaj na duhen më shumë prej tyre, 
sepse pa këto fonde, problemi i npl-ve nuk mund të zgjidhet në 
mënyrë reale.

hamza: bashkërendimi në nivel vendor është i domosdoshëm. në 
nivel rajonal është i mirëpritur dhe i dëshirueshëm; në nivel global 
është gjithashtu i mirëpritur. 

për sa i takon nivelit vendor, është e vështirë të sigurohet zhvillim i 
qëndrueshëm ekonomik dhe stabilitet financiar pa bashkërendim të 
mjaftueshëm midis institucioneve. është pothuajse e pamundur të 
imagjinohet si do të injektohet likuiditeti i tepërt bankar në ekonomi, 
me kushte të favorshme, për të nxitur kërkesën për kredi, pa ndikim 
në rrezikun e kredisë. për të ulur rrezikun e kredisë, duhet të shihen 
disa faktorë me rëndësi, si: përmbaruesit privatë, një sistem gjyqësor 
eficient, procedura në kohën dhe mënyrën e duhur për huadhënie, 
banka që mund të përdorin gjykatat dhe shumë faktorë të tjerë që 
janë brenda këtij sistemi.

në lidhje me bashkëpunimin dhe bashkërendimin rajonal, kemi 
pasur kontakte dhe takime dypalëshe si dhe takime në nivel rajonal në 
kontekstin e konferencave. gjithashtu, kemi përfituar nga asistenca 
teknike e institucioneve të rëndësishme ndërkombëtare financiare, 
si banka qendrore evropiane dhe fondi monetar ndërkombëtar, 
duke kontribuar në hartimin e ligjeve të mira, rregulloreve dhe më e 
rëndësishmja, në rritjen e qëndrueshmërisë në sektorin financiar. besoj 
se kjo është më e rëndësishme për rritje ekonomike të qëndrueshme, 
stabilitet financiar dhe zhvillim të mirë të sektorit bankar.

FaBrIs: mund të flasim për dy dimensione të bashkërendimit: së 
pari, bashkërendimi i politikave ekonomike brenda vendit; dhe së 
dyti, bashkërendimi i politikave ekonomike në shkallë globale dhe 
rajonale. 

duke folur për malin e zi, ne kemi bashkërendim shumë të mirë të 
politikave ekonomike; për shembull, banka qendrore e malit të zi po 
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përgatit rekomandime për politikën ekonomike në tërësi për qeverinë.
banka qendrore e këshillon qeverinë edhe për administrimin e 
borxhit publik. ne kemi edhe një organ formal, këshillin e stabilitetit 
financiar, që është një organ i mirë për bashkërendim. këshilli i 
stabilitetit financiar, përbëhet nga përfaqësues të bankës qendrore 
të malit të zi, ministrisë së financave, agjencisë së sigurimeve, 
komisionit të titujve dhe fondit për mbrojtjen e depozitave, dhe 
është një platformë e mirë për të diskutuar, për të ndarë eksperienca 
dhe për të bashkërenduar të gjitha politikat tona. 

në nivelin rajonal, mendoj se bashkëpunimi është në nivele shumë 
të mira. ne kemi shumë konferenca, seminare, workshop-e dhe 
takime dypalëshe, formale dhe informale, në nivele shumë të larta. 
gjithashtu, përmenda se në malin e zi e kemi bërë traditë organizimin 
e samitit të guvernatorëve dhe ministrave të financave në muajin 
qershor, i cili është një forum i mirë për shkëmbimin e ideve. 

një tjetër aspekt është bashkërendimi nëpërmjet shkëmbimit të 
informacionit lidhur me politikat për be-në dhe eurozonën. kjo 
mund të ketë një ndikim domethënës mbi situatën e vendeve të 
rajonit. për fat të keq, nuk e kemi këtë bashkërendim në nivel të 
lartë, por po për fat të keq nuk është në dorën tonë. ne shpresojmë 
që be-ja, në vitet e ardhshme, ndërsa rajoni ecën përpara në 
procesin e anëtarësimit në be, do ta përmirësojë edhe këtë aspekt të 
bashkërendimit. 

enOch: a dëshiron ndonjëri prej panelistëve të komentojë mbi 
ndonjë gjë që thanë kolegët? 

mOurmOuras: do të doja të flisja për vendin tim. sikurse e 
dini, greqia tashmë është nën programin e tretë. pas vështirësive 
gjatë vitit të kaluar, tani situata është stabilizuar. mbetem optimist 
dhe ende e shoh gotën gjysmë plot: më lejoni ta shpjegoj pse. ne 
presim të përfundojmë rishikimin e dytë nga fundi i këtij viti. pas 
kësaj, kërkesat e rishikimit të dytë do t’i hapin rrugën një udhërrëfyesi 
që përfshin hapat pozitivë në vijim. 

në këtë fushë, ndoshta ka ardhur koha të tregojmë rezultate në lidhje 
me ristrukturimin e borxhit publik, ka ardhur koha që huadhënësit 
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të na ndihmojnë për ristrukturimin e tij. kjo është premtuar që 
në nëntor 2012. pas kësaj, presim të paktën dy rritje të nivelit të 
vlerësimit të kredisë nga agjencitë e vlerësimit. së fundi, presim 
që vendi të arrijë të përfshihet në programin sasior të presidentit 
draghi, çka do të shërbente si katalizator për një kosto më të ulët të 
financimit të borxhit sovran dhe kthimin gradual të vendit në tregun 
ndërkombëtar të kapitalit. 

enOch: ka ndonjë pyetje nga salla? 

pyetje 1: së pari, doja të falënderoja bankën e shqipërisë dhe 
universitetin e oksfordit për ftesën. kemi pasur kënaqësinë të 
dëgjojmë prezantime shumë interesante sot. disa prezantime 
tingëllonin pesimiste. më pëlqeu prezantimi i z. beermann, i cili tha 
se duhet të jemi optimistë dhe që, pavarësisht nga ndikimi negativ i 
brexit-it, shtetet e ejl-së vazhdojnë të besojnë te be-ja. kam një 
pyetje për z. beermann. cila është qasja më e mirë për shtetet e 
ballkanit në këtë moment në lidhje me pasojat nga brexit-i? 

Beerman: faleminderit shumë për pyetjen. nuk është e lehtë; 
është pyetja më e vështirë për t’iu përgjigjur, sepse as mbretëria e 
bashkuar nuk di si ta organizojë brexit-in, as bashkimi evropian 
nuk di si të reagojë. por jam shumë mirënjohës që kemi që të dy një 
qëndrim optimist dhe më lejoni të them pse. nëse përqendrohemi në 
rolin tonë si banka qendrore ose këshilltarë në nivel ekonomik, besoj 
se mund të biem dakord mbi çfarë është më mirë për ekonominë 
në evropë dhe në botë: është një treg i hapur. do të thotë që, nëse 
jemi të aftë të organizojmë një treg të lirë kudo në evropë, përfshirë 
këtu edhe mbretërinë e bashkuar pas brexit-it, kjo është më e mira 
për ekonominë. dhe nëse përqendrohemi mbi këtë, ky do të ishte një 
rregull i përbashkët për vendet e be-së dhe për ato të ballkanit. kjo 
është shumë më e lehtë për ne, sepse nga këndvështrimi politik, ne nuk 
mund t’i adresojmë këto. nga ana tjetër as nuk mund të përfshihemi 
shumë në ndjesitë e mbretërisë së bashkuar pas brexit-it. mbretëria e 
bashkuar nuk do të jetë më anëtare e komunitetit evropian, prandaj 
do të jenë të nevojshme disa masa politike. kjo nuk është puna jonë. 
por nëse përqendrohemi mbi ekonominë, atëherë është më mirë të 
themi: le ta diskutojmë. le të provojmë ta bëjmë tregun sa më të lirë 
të jetë e mundur.
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pyetje 2: andrew FIlardO, BIs: kam një pyetje mbi interesat 
e ulëta, shumë të ulëta në eurozonë, në fakt normat negative të 
interesave, dhe si ndikon kjo mbi stabilitetin financiar dhe marzhin 
neto të interesit në bankat e vendeve të be-së. nëse mbeten të ulëta 
për një kohë shumë të gjatë, do të ketë çekuilibra seriozë në llogaritë 
e bankave dhe si po i influencon kjo vendimet mbi qëndrimin e 
politikës monetare? 

mOurmOuras: kjo është një pyetje e mirë. nëse e dini që 
eurozona duhet të lëvizë edhe më në rrugën e politikës lehtësuese, 
kjo duhet të bëhet duke vijuar më tej me lehtësimin sasior apo 
me norma negative. me të vërtetë, ka një kërcënim për stabilitetin 
financiar, nëse shkojmë më tej me normat negative, për arsye të 
qarta: përfitueshmëria e bankave, fondet e përbashkëta, fondet 
e pensioneve. mbase rreziku më i rëndësishëm është që kjo do të 
ndryshojë sjelljen e kursimtarëve, për shembull në gjermani. për 
rrjedhojë, njerëzit mund të duan të kursejnë edhe më tepër. pastaj 
shumë shpejt do të jemi dëshmitarë të efekteve negative mbi rritjen 
ekonomike. ja pse po parashtroj pikëpamjet e mia, për të parë nëse 
ka një vend për vendim nga qeveritë. duhet të kuptojmë se, gjëja e 
vetme që presidenti draghi dhe këshilli drejtues mund të bëjnë, 
është të realizojnë objektivin që është në traktat, të arrihet një normë 
inflacioni afër 2%. jam i sigurt se ka shumë të drejtë kur thotë, pas 
çdo mbledhjeje të këshillit drejtues, se do të bëjë gjithçka që është 
brenda kompetencave të tij për ta realizuar këtë objektiv. 

tani pyetja është, si e thashë në fillim, sa e përkohshme është kjo situatë 
e përkohshme që mbase po na godet të gjithëve, përfshirë edhe qeveritë? 

Beerman: sa më shumë zgjat, aq më e rrezikshme është për 
stabilitetin financiar dhe tregjet.

pyetja 3: gerond zIu, Banka e shqipërisë: duket se vendet e 
vogla po përballen me probleme të ngjashme. pyetja ime është: cilat 
janë mundësitë e krijimit të një tregu financiar të përbashkët, me të 
cilin nënkuptoj harmonizim të rregulloreve, duke vendosur kushte të 
njëjta dhe duke i lehtësuar bankat të zhvendosen mes shteteve dhe 
huamarrësve, me trajtim rregullator në të gjitha vendet?
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sejkO: kjo është një dëshirë idealiste. teorikisht, të pasurit e një 
tregu të përbashkët rajonal do të ishte ideale, por praktikisht nëse 
jo fare i pamundur, realizimi i tij do të ishte shumë i vështirë. ne e 
shohim nevojën e të pasurit një rajon të organizuar apo të koordinuar, 
siç dhe e përmendëm më parë, kryesisht drejt investimeve të huaja 
direkte. nëse dëshira jonë është pasja e investimeve të huaja direkte, 
pasja e një rajoni të mirëkoordinuar ndihmon realizimin e kësaj 
dëshire. në mënyrë spontane, shumë biznese të mëdha, korporata 
shumëkombëshe, banka të mëdha ndërkombëtare, kur erdhën, 
erdhën në të gjithë rajonin. dhe nuk u vendosën vetëm në një shtet, 
por edhe në të gjitha shtetet fqinje. kjo dëshmon se investitorët e 
mëdhenj të huaj, kur vijnë, e shohin rajonin tonë në tërësi, sepse 
tregjet tona individualisht janë shumë të vogla në vetvete. në këtë 
kontekst, merr shumë kuptim rajoni ynë i përbashkët. përtej kësaj, 
siç u theksua edhe në prezantimet dhe diskutimet e kolegëve tanë, ne 
të gjithë po aspirojmë dhe dëshirojmë që një ditë të jemi anëtarë të 
bashkimit evropian. të gjithë jemi në procesin e integrimit për këtë 
qëllim. sa i përket integrimit rajonal, ajo për të cilën pyeti kolegu ynë, 
do të ishte shumë interesante. teorikisht duket mirë, por në praktikë 
do të na duhet të shohim se si mund të zbatohet.

komente përmbyllëse

charles enOch: faleminderit, z. guvernator! mendoj se është 
një mbyllje e përshtatshme, optimiste dhe idealiste. ne dëshmuam 
gjithashtu një linjë optimiste përgjatë gjithë konferencës, optimizëm 
i kujdesshëm, pa baza vetëkënaqësie. gjithashtu, dëgjuam edhe që u 
fol për një aspiratë të përbashkët, që në fund të gjithë të bashkohemi 
e të takohemi në bashkimin evropian, e ndoshta në eurozonë, duke 
arritur me shpejtësi të ndryshme, dhe kemi identifikuar këtu detyrat 
administruese të bankierëve qendrorë për të lëvizur në këtë drejtim. 
banka qendrore nuk është i vetmi lojtar, por ajo është sigurisht një 
lojtar i madh dhe i rëndësishëm. ky ishte vërtet një panel interesant 
me pjesëmarrjen e të gjitha vendeve të ballkanit perëndimor, si dhe 
nga vende të tjera në rajonin e gjerë. mendoj se ishte një panel i 
dobishëm dhe do të doja të falënderoja të gjithë panelistët për 
kontributin e tyre. 
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përfundime

gent sejkO: teksa jemi drejt fundit, doja të bëja një përmbledhje të 
çështjeve kryesore. kemi pasur diskutime shumë të mira nga kolegë, 
guvernatorë, zëvendësguvernatorë dhe anëtari i bordit ekzekutiv 
të deutsche bundesbank. Çështjet kryesore të diskutimeve dhe 
prezantimeve u fokusuan si më poshtë: 

1. së pari, kriza financiare, borxhi sovran dhe imigrimi në shkallë 
të gjerë kanë qenë disa nga faktorët kryesorë me ndikim në 
situatën aktuale. 

2. së dyti, ne përmendëm se ajo që na nevojitet është një evropë 
e fortë; megjithatë, përfundimi i bashkimit bankar dhe i tregut 
të kapitalit është po aq i nevojshëm. 

3. së treti – po ndalem në një pikë që u paraqit dhe u diskutua 
jo vetëm tani, por gjatë gjithë ditës së sotme, si dhe në panel 
- brexit-i i ka rritur pasiguritë në shkallë globale. për vendet e 
evropës juglindore, integrimi në be është synimi kryesor. për 
vendet tona, brexit-i ka një ndikim të tërthortë, por që gjithësesi 
mbetet i tillë. aktualisht, mund të kemi shumë shqetësime, po 
brexit-i nuk është shqetësimi ynë më i madh. për të ardhmen, 
do të shohim se cilat do të jenë pasojat, veçanërisht në aspektin 
financiar. 

në këtë pikë, politika monetare dhe stabiliteti financiar kanë dy 
objektiva të ndryshëm, por të ndërlidhur me njëri-tjetrin. kanalet 
më të rëndësishme janë normat e interesit, kursi i këmbimit, çmimet 
e aktiveve dhe korrelacioni midis ciklit të biznesit dhe atij financiar. 
bankat qendrore duhet t’u kushtojnë vëmendje politikës monetare, 
politikës financiare dhe politikës së kursit të këmbimit. kjo ishte 
edhe një çështje tjetër që u ngrit gjatë diskutimeve. krijimi i një 
kuadri të mirë për analizimin e rrezikut të stabilitetit financiar dhe 
pasigurive është i nevojshëm për bashkërendimin midis stabilitetit 
monetar dhe atij financiar. 

një tjetër çështje që u ngrit ishte theksimi i rëndësisë për konsolidim 
fiskal dhe reforma strukturore. bankat qendrore duhet të jenë shumë 
krijuese me instrumente të reja dhe bashkërendim të politikave. 
rimëkëmbja dhe rritja ekonomike janë çka presim të gjithë, po kjo 
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nuk mund të arrihet pa kreditim të qëndrueshëm. kemi nevojë si për 
rritje ekonomike edhe për rritje të kreditimit. 

së fundi, për ta mbyllur: integrimi evropian në të ardhmen dhe vetë e 
ardhmja e be-së, mbeten shqetësimet kryesore për vendet evropiane 
dhe për rajonin tonë.
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