


Watch Video

http://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=3461099217001


mbi 2,700 punonjës

nga 148 vende



189 vende të 
përfaqësuara
Vende jo-anëtare janë 
Andorra, Kuba, Lihtenshtein, 
Monako, and Koreja e Veriut 



Bordi i Guvernatorëve IMFC Bordi Ekzekutiv

Drejtimi Personeli





VLERA
%

VLERA
%

Të 

United States

Germany

Japonia

Kina

Vende të tjera
BRICS

Lindja e 
Mesme

Other

VOTING SHARE 

5,4%

6,16%

6,09%

6,79%

51,87%

16,5%

8,06%

Zhvillimi Ekonomik

Vende në 
ngritje & në 
Zhvillim 



6% Kalim i aksioneve votuese për tregjet në ngritje dhe vendet në zhvillim

Vendet e BRICS-it janë tashmë ndër 10 aksionistët kryesorë



"Mandati jonë kryesor është 
nxitja e stabilitetit global 
ekonomik dhe financiar."

- Christine Lagarde



Roli Tradicional i FMN-së
FMN-ja është një organizatë e përbërë nga 189 vende që punojnë sëbashku 

për të nxitur stabilitetin financiar dhe rritjen gjithëpërfshirëse përmes 

objektivave të mëposhtme:

FMN-ja u ofron vendeve anëtare 
këshilla për politikat e tyre lidhur 
me nxitjen e stabilitetit ekonomik, 
parandalimin e krizave fiinanciare 
dhe rritjen e standardeve të jetesës.

FMN-ja jep huadhe punon 
me vendet anëtare që 
kanë vështirësi 
financiaredhe i ndihmon 
ata për të trajtuar 
problemet financiare.

FMN-ja a ndan dijen e vetme 
vende anëtare dhe punon me 
to për të ndërtuar politika dhe 
institucione efikase përmes 
zhvillimit të kapaciteteve.

MBIKQYRJE HUADHËNIE ZHVILLIM KAPACITETESH



• Dypalëshe, Rajonale, Globale

• Qasje e barabartë

• Analiza spillover and mes disa vendeve 



• Jo-Koncesionare 

• Koncesionale

Koncesionare                                           
Kondicionaliteti ështl fleksibël, i fokusuar, social, 

dhe makro-kritik

Menaxhimi & 
Parandalimi i krizave 
(p.sh. në Ukrainë) 

I përshtaten 
nevojave specifike të 
vendit (p.sh. Ebola)



Rrjeti i FMN-së i qendrave dhe 

programeve rajonale të 

zhvillimit të kapaciteteve

ndihmon qasjen sa më specifike 

të përhapjen e  dijes për nevojat 

e një rajoni të caktuar.  

Këto qendra lehtësojnë aftësinë 

e përmirësuar për t'iu përgjigjur 

me shpejtësi nevojave që hasen.

Watch Video

Zhvillimi i Kapaciteteve/Përhapja e dijes

http://www.imf.org/external/np/ins/english/index.htm


Fusha të reja të punës së 
FMN-së

• Pabarazia, punësimi dhe rritja inkluzive

• Punësimi  grave

• Korrupsioni

• Ndryshimi i klimës dhe çmimet e 
energjisë



Pabarazia

• Udhëzimet e personelit për
punësimin dhe rritjen: Ndihmë për 
vendet anëtare që të arrijnë rritje 
gjithëpërfshirëse

• Rritje që është më e drejtë dhe më 
e qëndrueshme

• Politikat fiskale janë thelbësore për 
reduktimin e pabarazive 



Punësimi i Grave 

• Rritja e pjesëmarrjes së grave në ekonomi është vlerë "makro-kritike" - mund të transformojë tërësisht 
ekonomitë: fuqizon rritjen, nxit gjithëpërfshirjen, forcon qendrueshmërinë ekonomike.

• Politikat për rritjen e rolit të grave ndryshojnë sipas vendeve-por njëra është universale: çlirimi i pengesave 
juridike që ekzistojnë në 90 % të vendeve. Në vendet e AE-së, përparësitë janë përkujdesi për fëmijët, lejet 
për prindërit, reforma tatimore. Në vendet e EMDC-së përparësitë janë arësimi, gjithëpërfshirja financiare, 
infrastruktura

• FMN-ja ndërmerr kërkime dhe ofron këshilla për anëtarët-përfshirë përmes programeve pilot dhe 
programeve për vendet nën mbikëqyrje



Kostoja e Korrupsionit

Ndiq rrugëtimin e parasë

• Fondi ka përqendruar vëmendjen në problematikën e 
qeverisjes qysh nga viti 1997

• Fundi po vëzhgon më nga afër impaktin ndaj ecurisë 
ekonomike duke ofruar zgjidhje për politikat.

• Ka të dhëna se rrushfeti, si element i korrupsionit, ka 
arritiur të ketë si kosto globale vlerën prej $2 trilion, 
ose rreth 2% të PPB-së globale. Kostot e kombinuara 
ekonomike dhe sociale të korrupsionit janë madje më 
të mëdha.



Ndyshimi i klimës

• Instrumentet fiskale mund të luajnë rol kyç 
(taksa për karbonin; heqja e 
subvencioneve energjitike)

• Hartimi i politikave ka rëndësi kritike -
politikat duhet:

1. të jenë me objektiva konkrete
2. të jenë efektive sa i takon kostos
3. të balancojnë përfitimet mjedisore me 

koston ekonomike



Me kë punojmë ne?
• Organizata të Shoqërisë Civile
• Sindikata Kombëtre dhe Ndërkombëtare
• Anëtarë të Parlamentit
• Institucione Studimore/Akademike
• Të rinj e të reja
Përse? 
• Pse? 
• Shkëmbim informacioni
• Matje e pulsit të vendit
• Dialog për politikat 


