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Parathënie

Të dashur lexues,

Gjithmonë e më shumë bankat qendrore po flasin për rolin që luajnë në 
jetën ekonomike dhe prosperitetin e vendit dhe të qytetarëve të tyre. Si 
arrijnë ato ta bëjnë këtë? Është një pyetje, përgjigjen e së cilës mund ta japë 
puna jonë e përditshme dhe që në pak fjalë modeste, do ta përmblidhja 
me: profesionalizëm, përkushtim dhe vështrim në të ardhmen.

Pas këtyre, “fshihet” realisht më shumë. Historia e zhvillimit të bankave 
qendrore është një përpjekje e vazhdueshme, për të përsosur mjetet 
dhe mënyrat që kanë në dispozicion të arritjes së objektivave të tyre 
madhorë. Në gjuhën e sotme moderne bankare, njerëzit flasin për 
norma interesash, të cilat i shikojnë të lidhura me një sërë vendimesh 
financiare apo ekonomike që duhet të marrin. E pra, nëpërmjet tyre 
bankat qendrore arrijnë të jenë një faktor i rëndësishëm në jetën e secilit 
dhe atë të shoqërisë, në përgjithësi. 

Ç’është norma e interesit, si i shërben ajo bankës qendrore dhe secilit prej 
nesh, sa njohuri duhet të ketë publiku mbi të në mënyrë që ta bëjmë të na 
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Guvernatori i Bankës së shqipërisë, z.Ardian Fullani.
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shërbejë? Si ndikon ajo në orientimin e normave të tjera dhe në zhvillimin 
e përgjithshëm të ekonomisë? Cilët janë faktorët që përcaktojnë normat 
e interesit të bonove të thesarit, të kredive dhe të depozitave? Pyetje të 
tilla marrin përgjigje në broshurën që po ju prezantojmë.

Ardian Fullani
Guvernator
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normat e interesit
 

normat e interesit kanë fuqinë të ndikojnë jetët e njerëzve: sa 
dëshirë kanë njerëzit të kursejnë dhe sa interes kanë bizneset 
të investojnë? Duke ndikuar vendimet ekonomike që personat 
e ndryshëm ndërmarrin, ato shërbejnë si faktor përcaktues për 
investimet në nivelin e përgjithshëm të ekonomisë. Kur normat 
e interesit ulen, investimet rriten, si rezultat i uljes së kostos së 
huamarrjes. në këtë rast, njerëzit nxitojnë të blejnë një shtëpi, 

një makinë, dhe në këtë mënyrë ata ndihen më optimistë për të 
ardhmen. edhe pse njerëzit kanë një marrëdhënie të tillë me normat 
e interesit, jo gjithmonë ata kanë njohuritë e duhura rreth asaj çfarë 

përfaqësojnë ato, ose si janë të lidhura norma të ndryshme me 
njëra-tjetrën. Përse rriten ose ulen normat e interesit? Përse disa 
norma interesi janë më të larta ose më të ulëta se disa të tjera?
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i. Çmimi i huamarrjes

Për të kuptuar forcat ekonomike që ndikojnë në luhatjen e normave të 
interesit, duhet fillimisht të japim një përkufizim të tyre. norma e interesit 
është një çmim, dhe si çdo çmim tjetër ajo lidhet me një shkëmbim ose 
transfertë të një malli apo shërbimi ndërmjet një blerësi dhe një shitësi. 
Ky lloj i veçantë shkëmbimi është një hua ose kredi, e cila përfshin një 
huadhënës dhe një huamarrës.

në rastin e një kredie, huamarrësi merr një shumë parash për t’i përdorur 
për një periudhë kohe të caktuar, ndërsa huadhënësi merr premtimin e 
huamarrësit se këtë borxh do ta shlyejë në të ardhmen. Huamarrësi ka 
përparësinë e përdorimit të menjëhershëm të fondeve që merr, ndërsa 
huadhënësi i dorëzon këto fonde duke hequr përkohësisht dorë nga 
përdorimi i tyre.

Për shkak se këta huadhënës sakrifikojnë përdorimin e menjëhershëm të 
fondeve, ata kërkojnë një kompensim shtesë përveç shumës së parave 
të dhëna borxh. Ky kompensim quhet interes ose ndryshe, çmimi që një 
huamarrës paguan për vënien në përdorim të fondeve të huadhënësit. e 
shprehur më thjesht, normat e interesit janë çmimi i huamarrjes.
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ii. Llojet e normave të interesit

normat nominale të interesit përcaktohen në kontrata midis palëve të 
interesuara. shumë norma interesi vendosen duke patur parasysh faktin 
se çdo negociatë mund të sjellë një normë specifike interesi. Kështu për 
shembull, përveç kredive bankare, një normë interesi me rëndësi të veçantë 
për ekonominë është interesi i paguar për bonot e thesarit. në mënyrë të 
ngjashme edhe kompanitë private, publike apo shtetërore emetojnë letra 
me vlerë, duke përcaktuar norma nominale interesi, të tjera.

individët përfitojnë interesa nga llogaritë e tyre bankare, të cilët zakonisht 
janë më të lartë në rastet kur paratë bllokohen për një periudhë kohe 
(llogari kursimi apo depozita) dhe më të ulëta kur mbahen në llogari 
rrjedhëse. nga ana tjetër, 
individët paguajnë interes kur 
marrin hua për qëllime konsumi. 
Grafiku në vazhdim i përmbledh 
dhe i ilustron më mirë ato çka 
thamë më sipër, duke përdorur 
shigjeta për secilin lloj të normës 
së interesit.
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iii. Faktorët që ndikojnë në normat e interesit

ndryshimet në normat e interesit kanë të bëjnë si me faktorë të brendshëm 
të tregjeve financiare, ashtu edhe me faktorë jashtë tyre. është e vështirë 
që normat e interesit të parashikohen ashtu siç mund të parashikohet 
koha. meqenëse, normat e interesit reflektojnë aktivitetin njerëzor, një 
parashikim afatgjatë është pothuajse i pamundur. megjithatë, luhatjet e 
tyre nuk janë krejt të rastësishme. Disa parashikime mund të bëhen duke 
mbajtur nën vëzhgim elementet e shumta, që diktojnë normat e interesit, 
disa prej të cilëve po i shpjegojmë më poshtë.

Kërkesa dhe oferta 
Ashtu siç ndodh me çdo çmim tjetër, edhe normat e interesit ndikohen 
nga forcat e kërkesës dhe ofertës, dhe në rastin tonë nga kërkesa dhe 
oferta për kredi. në qoftë se oferta për kredi nga huadhënësit është më e 
lartë në krahasim me kërkesën e huamarrësve, çmimi (norma e interesit) 
do të bjerë, për shkak se huadhënësit konkurrojnë me njëri-tjetrin për të 
afruar sa më shumë klientë pranë vetes. në rastet kur kërkesa është më 
e lartë se sa oferta, norma e interesit do të rritet për shkak se huamarrësit 
konkurrojnë për të marrë fonde që janë të pamjaftueshme për të gjithë. 
shumë prej nesh i ruajnë kursimet e tyre në institucione depozituese si 
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banka, shoqëri kursimesh dhe unione krediti ose në institucione financiare, 
si kompani sigurimi. Dhe është pikërisht gatishmëria e njerëzve dhe e 
firmave për të mos shpenzuar, me fjalë të tjera kursimet, që përbëjnë 
burimin kryesor të ofertës për kredi. 

nga ana tjetër, qëndrojnë ata të cilët me gjithë dëshirën e mirë për të 
shpenzuar apo për të investuar, nuk kanë mjetet e mjaftueshme financiare 
për ta bërë një gjë të tillë. Pra, burimi kryesor i kërkesës për kredi është 
dëshira jonë për të shpenzuar dhe mundësitë për të investuar. 

Po ku takohen kjo kërkesë dhe kjo ofertë? Ky “takim” mundësohet nga 
institucionet financiare si, bankat, unionet e kreditit etj., të cilat bëjnë 
lidhjen midis atyre që kursejnë dhe atyre që marrin hua. Këto institucione 
financiare, përdorin kursimet e depozituara pranë tyre, për t’u ofruar 
kredi njerëzve që duan të marrin hua, sigurisht kundrejt një interesi. Ky 
proces quhet ndërmjetësim financiar dhe është një prej proceseve më të 
rëndësishme që kryejnë institucionet financiare.

• Burimi i kërkesës:
Konsumi. në një kohë apo në një tjetër, të gjithë konsumatorët, bizneset 
apo qeveritë kanë nevojë për kredi, për të blerë mallra ose shërbime. 
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në këto kushte, huamarrësit pranojnë t’i paguajnë interes huadhënësit, 
sepse u intereson t’i kenë mallrat dhe shërbimet menjëherë dhe jo të 
presin derisa të kenë kursyer një shumë parash që do t’u mundësojë 
blerjen. Për të përshkruar këtë dëshirë për të shpenzuar në moment, 
përdoret termi “normë e lartë e preferencës në kohë”. e shprehur më 
thjesht, kur një konsumator ka një normë të lartë të preferencës në kohë 
ai është i prirur të blejë mallra apo shërbime tani, dhe jo të presë për ta 
kryer këtë blerje në të ardhmen.

investimi. në përdorimin e fondeve për investim, preferenca e kohës nuk 
është faktori kryesor. në këtë rast, konsumatorët, bizneset dhe qeveritë 
marrin hua vetëm në qoftë se mendojnë që prej kësaj huaje do të nxjerrin 
një fitim. Kështu, ata marrin hua duke shpresuar që të krijojnë një mundësi 
fitimi prej saj. Për shembull, pronari i një fabrike sheh mundësinë për të 
blerë një makineri të re, e cila pritet t’i shtojë të ardhurat me �0 për qind. 
Pronari i fabrikës do të aplikojë për një kredi vetëm në qoftë se ajo mund 
të merret me një normë interesi më pak se �0 për qind.

Ajo që huamarrësit janë të gatshëm të paguajnë, varet kryesisht nga 
preferenca e kohës për konsumin aktual dhe nga norma e pritshme e 
fitimit për një investim.
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• Burimi i ofertës:
oferta e kredisë varet nga kursimet – fonde të cilat nuk nevojiten për 
përdorim të menjëhershëm. Kur përmendim kursimet, shumica prej nesh 
kanë parasysh para të kursyera në një llogari kursimesh. megjithatë, kjo 
është vetëm një pjesë e kursimeve në total.

të gjitha fondet që nuk përdoren për të blerë mallra ose shërbime 
janë pjesë e totalit të kursimeve. Për shembull, kontributet për fondet 
e pensioneve, fonde të lëna mënjanë për të blerë aksione ose për t’u 
investuar në bono thesari, ose fonde të cilat kursehen nga llogaria 
rrjedhëse, të gjitha këto janë pjesë e totalit të kursimeve.

thamë që, niveli i përgjithshëm i normave të interesit përcaktohet nga 
bashkëveprimi ndërmjet kërkesës dhe ofertës. Kur këto të dyja takohen 
me njëra-tjetrën, ato përcaktojnë një çmim (çmimi i ekuilibrit), i cili ka 
tendencën të jetë relativisht i qëndrueshëm. megjithatë, është vënë re 
se çmimi i kredisë nuk është domosdoshmërisht i qëndrueshëm, duke 
nënkuptuar që diçka e ndryshon kërkesën ose ofertën, ose të dyja bashkë. 
Le të shohim disa prej faktorëve që influencojnë këto ndryshime në ofertë 
dhe kërkesë.
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inflacioni i pritshëm. normat e interesit përcaktojnë çmimin që duhet 
të paguajnë huamarrësit kur aplikojnë për një kredi. Huamarrësit dhe 
huadhënësit nuk shqetësohen për fondet aq sa shqetësohen për mallrat 
dhe shërbimet që mund të blejnë me këto fonde, ose e thënë ndryshe: për 
fuqinë blerëse të parasë.

inflacioni redukton fuqinë blerëse të parasë. Çdo rritje në pikë përqindjeje 
e inflacionit, nënkupton afërsisht � për qind rënie të sasisë së mallrave dhe 
shërbimeve që mund të blihen me një shumë të caktuar parash. si rezultat, 
huadhënësit, duke dashur të mbrojnë fuqinë blerëse, ia shtojnë normën 
e pritur të inflacionit normës së interesit që ata kërkojnë. Huamarrësit 
janë të gatshëm të paguajnë këtë normë më të lartë, sepse ata presin që 
inflacioni t’u japë atyre mundësinë ta shlyejnë borxhin me më pak para.

Gjithashtu, çdokush që depoziton para apo i jep ato hua për një periudhë 
të caktuar kohe, kërkon të jetë i sigurt që kur t’i tërheqë nga banka apo 
kur t’i kthehet kredia, shuma të ketë të njëjtën vlerë. meqenëse çmimet 
mund të rriten, atëherë për të ruajtur vlerën e kursimeve në kohë, këto 
pritje duhen patur parasysh dhe duhet të reflektohen në normën e interesit. 
niveli i interesit duhet të jetë i tillë që të kompensojë rënien e vlerës së 
parasë ose të fuqisë blerëse, për shkak të ndryshimit të çmimeve.
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Kushtet ekonomike. Kërkesa e konsumatorëve dhe e bizneseve për të 
marrë hua, ndikon në kërkesën për kredi. Kjo kërkesë ka tendencën të 
ndryshojë sipas kushteve të përgjithshme ekonomike.

Kur aktiviteti ekonomik zhvillohet dhe perspektiva duket e favorshme, 
konsumatorët kërkojnë shuma të konsiderueshme kredish në mënyrë që 
të mundësojnë blerjen e një shtëpie, të një makine dhe në të njëjtën 
kohë, të rrisin konsumin aktual. Duke pasur këto qëllime pozitive, ata 
presin të kenë të ardhura më të mëdha dhe si rezultat i kësaj, janë më 
të gatshëm për të ndërmarrë përgjegjësi në të ardhmen. Bizneset bëhen 
gjithashtu më optimiste dhe kërkojnë fonde për të financuar zgjerimin 
e aktivitetit dhe blerjen e pajisjeve të ndryshme, që nevojiten për të 
furnizuar rritjen e kërkesës. Kështu, situata e mësipërme mund të çojë 
në një tepricë kërkese për fonde, duke ushtruar presione për rritjen e 
normës së interesit të huamarrjes.

nga ana tjetër, kur shitjet janë të ulëta dhe e ardhmja duket e zymtë, 
konsumatorët dhe bizneset kanë tendencën të reduktojnë blerjet e tyre 
të mëdha, ndërsa huadhënësit, të shqetësuar për aftësitë e huamarrësve 
për të paguar borxhin e marrë, ngurrojnë të japin hua. si rezultat, kërkesa 
dhe oferta për kredi mund të ulet, duke ndikuar dhe nivelin e normës 
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së interesit. në qoftë se kërkesa dhe oferta lëvizin në të njëjtën masë 
atëherë normat e interesit mund të mos lëvizin.

Politika monetare. në përgjithësi, normat e interesit përcaktohen 
nga tregu, megjithatë ndërhyrja e bankës qendrore mund të ndikojë 
në luhatjet e normave të interesit. Politika monetare prek treguesit 
ekonomikë me anë të ndryshimit të normave afatshkurtra të interesit. 
Ajo synon administrimin e kushteve monetare të ekonomisë – ofertës 
monetare, normave të interesit dhe kursit të këmbimit – në funksion të 
realizimit të objektivit apo të objektivave kryesorë, që mund të ketë një 
bankë qendrore.

Për të administruar ekonominë e vendit, autoriteti monetar ndërhyn në 
tregjet financiare, duke ndryshuar ofertën e parasë. Kur thuhet se një 
autoritet monetar e ka lehtësuar politikën monetare, kjo do të thotë se ky 
autoritet ka rritur ofertën monetare në ekonomi ose e thënë më thjesht, 
banka qendrore ka krijuar para të tjera nëpërmjet printimit dhe i ka 
hedhur ato në qarkullim. Ky veprim i ul normat e interesit, sepse ka më 
tepër para në qarkullim si për huamarrësit, ashtu edhe për huadhënësit. 
në qoftë se oferta e parasë zvogëlohet, kjo shkakton rritjen e normave 
të interesit.
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iv. nivele dhe lloje të ndryshme rreziku 

Përveç faktorëve të mësipërm ka dhe disa faktorë të tjerë më specifikë, që 
ndikojnë në përcaktimin e normave të interesit. Disa prej këtyre faktorëve 
lidhen me nivelet dhe llojet e ndryshme të rrezikut.

Fjala “rrezik” nënkupton rastet kur diçka e padëshirueshme mund të 
ndodhë. në qoftë se shkoni diku për ski, ju duhet të merrni parasysh 
një sërë rreziqesh. në të njëjtën mënyrë duhet të merren parasysh edhe 
rreziqet financiare. 

nivelet e rrezikut që njerëzit janë të gatshëm të pranojnë ndryshojnë tek 
çdo njeri. Disa njerëz nuk shkojnë kurrsesi për ski, ndërsa të tjerë shkojnë 
pa e menduar dy herë. Kështu ndodh edhe me transaksionet e kredive, 
disa njerëz pranojnë nivele të ndryshme rreziku. megjithatë, ata pranojnë 
të rrisin nivelin e rrezikut vetëm në qoftë se marrin një kompensim më të 
lartë për investimet e kryera. 

edhe pse, huadhënësit janë të gatshëm të pranojnë nivele të ndryshme 
rreziqesh, ata kërkojnë të kompensohen për këtë rrezik të ndërmarrë. 
Prandaj, meqenëse nivelet e rrezikut ndryshojnë, edhe normat e interesit 
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kanë tendencën të ndryshojnë. Zakonisht, normat e interesit ndikohen 
nga tre lloje rreziqesh:

• rreziku i mospagimit brenda afatit
ndodh që edhe huamarrësit më korrektë të mos jenë në gjendje të 
paguajnë borxhin e tyre për një sërë arsyesh. në qoftë se huamarrësit 
nuk i kryejnë pagesat e tyre në kohë, interesi që marrin huadhënësit 
reduktohet; kur huamarrësit nuk paguajnë një pjesë të principalit të tyre, 
interesi i huamarrësve është negativ. 

të gjitha huatë mund të preken nga rreziku i moskryerjes në kohë të pagesave 
ose të përballen me probleme, të cilat pengojnë kryerjen e pagesave. 

Huadhënësit preferojnë që ta reduktojnë rrezikun kur japin hua. si rezultat, 
shumë prej huadhënësve janë të detyruar t’i sigurojnë huatë e tyre; çka do 
të thotë që huamarrësit i japin huadhënësit një lloj garancie kundrejt rrezikut 
të mospagimit të kësteve të huasë. shpeshherë, kjo garanci vjen në formën 
e një kolaterali, një objekt fizik që është në pronësinë e huamarrësit dhe të 
cilin ai mund ta shesë, në qoftë se nuk është në gjendje të paguajë huanë 
e marrë. Për shembull, për kreditë për automjet, vetë automjeti shërben si 
kolateral për kredinë. në përgjithësi, kreditë e siguruara janë më pak të 
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rrezikuara, prandaj ato kanë edhe interesat më të ulët në treg. 

• rreziku i likuiditetit
Përkrah rrezikut të mospagimit qëndron edhe rreziku i likuiditetit, i cili 
ndikon normat e interesit. në qoftë se një letër me vlerë shitet përafërsisht 
me të njëjtin çmim që është blerë, ajo konsiderohet me likuiditet të lartë. 
Kjo do të thotë që ajo mund të shndërrohet në para shumë më lehtë se 
sa një letër me vlerë, e cila nuk shitet përafërsisht me çmimin e blerjes. 
rrjedhimisht, është më pak e rrezikshme se sa një letër me vlerë, e cila 
ka një diferencë të madhe midis çmimit të blerjes dhe atij të shitjes. 

• rreziku i maturitetit 
transaksionet e kredive në përgjithësi përfshijnë dhënien dhe marrjen e 
fondeve, për një periudhë të caktuar kohe. në përfundim të kësaj kohe, 
huaja konsiderohet e maturuar dhe duhet të paguhet. Kohëzgjatja e 
maturitetit është një tjetër burim i rrezikut të maturitetit. 

Letrat me vlerë afatgjata janë më tepër të rrezikuara se sa ato afatshkurtra, 
sepse e ardhmja është e pasigurt dhe mundësia që të shfaqen probleme është 
më e madhe kur kohëzgjatja e maturitetit është e lartë. Ky rrezik zakonisht 
shkakton rritjen e normave të interesit për letrat me vlerë afatgjata. 
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v. shpërndarje e barabartë

Duke patur një shumëllojshmëri të normave të interesit dhe disa faktorë 
që kanë ndikim mbi to, mund të duket sikur huamarrja dhe huadhënia 
është një proces i komplikuar dhe pa ndonjë efekt të dukshëm. në fakt, 
shumëllojshmëria e normave të interesit reflekton efikasitetin e tregut në 
shpërndarjen e fondeve. 

Huadhënësit kërkojnë një interes të lartë që të jetë i mjaftueshëm për 
të kompensuar të gjitha rreziqet që diskutuam më sipër. ndërsa, përsa 
i përket huamarrësve, ata do të ndërmarrin vetëm projekte, të cilat do 
të sjellin të ardhura të mjaftueshme për të mbuluar të paktën kostot e 
huamarrjes. 

Përsa i përket tregut, ai shërben për të siguruar që vetëm projektet që e 
meritojnë të financohen, do të marrin një hua. me fjalë të tjera, forcat 
dhe ndryshimet e tregut bashkëpunojnë për të mbështetur shpërndarjen 
efikase të fondeve.
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vi. ndikimi i normave të interesit në ekonomi

Kur normat e interesit ulen, huamarrja bëhet më atraktive/joshëse. 
Kur në tregun bankar ekzistojnë norma të ulëta interesi, konsumatorët 
e kanë më të lehtë të blejnë një makinë apo një shtëpi. Blerja e një 
shtëpie, rrit kërkesën për mallra të tjerë si mobilje, pajisje elektrike, duke 
i dhënë kështu një shtysë rritjes ekonomike. Për më tepër, konsumatorët 
shpenzojnë më pak në kostot e interesit, duke u dhënë mundësi atyre të 
kenë më shumë para për të shpenzuar në mallra dhe shërbime. 

Gjithashtu, kur normat e interesit janë të ulëta, fermerët, prodhuesit dhe 
bizneset e tjera e kanë më të lehtë të marrin hua për të investuar në blerjen 
e makinerive të ndryshme dhe në ndërtimin e ambienteve të reja. Për më 
tepër, fitimet që këto biznese sjellin në të ardhmen janë më të vlefshme kur 
normat e interesit janë të ulëta se sa kur ato janë të larta. Kjo u jep shtytje 
bizneseve të investojnë, në një kohë kur normat e interesit janë të ulëta. Për 
rrjedhojë, rritja e investimeve i jep zhvillim më të lartë ekonomisë. 

A do të thotë kjo se një ekonomi që të zhvillohet duhet të ketë norma sa 
më të ulëta interesi? Përgjigjja varet se sa të ulëta janë normat e interesit. 
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në periudha normale, autoriteti monetar (zakonisht një bankë qendrore) 
mund të nxisë ekonominë, duke ulur normat e interesit ose duke rritur 
bazën monetare. secili nga veprimet ndikon në rritjen e huamarrjes, të 
konsumit dhe të investimeve fikse. Por, në qoftë se normat e interesit 
janë shumë të ulëta dhe afër zeros, atëherë banka qendrore nuk mund 
t’i ulë më tej ato për të stimuluar ekonominë. në një situatë të tillë, me 
norma interesi kaq të ulëta, askush nuk është i gatshëm të japë hua. 

ndryshimet në normat e interesit mund të ndikojnë dhe kursin e këmbimit 
të një monedhe. Për shembull, një normë më e lartë e interesit në lekë 
krahasuar me interesat në valutë i bën investimet në lekë më joshëse, 
pasi kthimi nga ky investim është më i lartë. Kjo bën që të rritet vlera e 
lekut kundrejt këtyre monedhave.

normat e larta të interesave kanë dy lloj efektesh kontradiktore mbi 
kursimet e konsumatorëve. së pari, sa më tepër të fitojnë njerëzit nëpërmjet 
kursimeve, aq më të prirur janë ata për të kursyer. megjithatë, sa më të 
mëdha të jenë fitimet, aq më të pasur ndihen kursimtarët, rrjedhimisht 
ata do të shpenzojnë më tepër në vend që të kursejnë.
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vii. normat kryesore të interesit në sistemin bankar 
shqiptar

norma bazë e interesit

norma bazë e interesit, e njohur ndryshe edhe si çmimi i mbajtjes së 
parasë, është norma e përcaktuar nga Banka e shqipërisë për të mbajtur 
inflacionin brenda kufijve të synuar. Kjo normë luan rolin e instrumentit 
kryesor, të përdorur për të përçuar sinjalet e politikës monetare në 
ekonomi. norma bazë e interesit aplikohet nga Banka e shqipërisë në 
ankandet javore të marrëveshjeve të riblerjes (repo) dhe në marrëveshjet 
e anasjellta të riblerjes (repo-t e anasjellta). Aktualisht, norma bazë e 
interesit në vendin tonë është 5.50 për qind.

repo-t dhe repo-t e anasjellta janë instrumente të përdorura nga 
Banka e shqipërisë për të administruar likuiditetin e sistemit bankar. 
marrëveshjet e riblerjes janë operacionet e tregut të hapur, gjatë të 
cilave Banka e shqipërisë u shet letra me vlerë bankave të nivelit të dytë 
dhe i riblen ato në një datë të mëvonshme, të vendosur sipas kushteve 
të paracaktuara. ndërsa marrëveshjet e anasjellta të riblerjes janë 
operacione të tregut të hapur, gjatë të cilave Banka e shqipërisë blen 
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letra me vlerë dhe i rishet në datën e caktuar, sipas termave të kontratës. 
norma bazë e interesit shërben si orientuese për nivelin e normave të 
interesit në ekonomi. Kjo normë përcakton edhe normën e interesit të 
depozitave dhe të huave njëditore të Bankës së shqipërisë. Gjithashtu, 
ajo ndikon normën e interesit të tregut ndërbankar, të depozitave në lekë 
pranë bankave tregtare si dhe të bonove të thesarit, dhe të kredisë së 
akorduar në lekë për ekonominë. 

norma e interesit të bonove të thesarit ose yield-i

Bonot e thesarit dhe obligacionet janë instrumente borxhi, nëpërmjet 
të cilave Qeveria merr hua nga publiku dhe siguron të ardhurat e 
nevojshme, për të financuar borxhin e saj të brendshëm. Huamarrja nga 
publiku ndryshe do të kuptohej si shitja e letrave me vlerë të qeverisë, 
publikut. Aktualisht, Qeveria shqiptare emeton dy lloje letrash me vlerë: 
bono thesari dhe obligacione. Bonot e thesarit tregtohen për periudha 
3, 6 dhe ��-mujore, ndërsa obligacionet kanë periudha maturimi më të 
gjata, �, 3 dhe 5-vjeçare. 

si për çdo borxh të kërkuar, për të cilin paguhen interesa edhe qeveria 
paguan interesa për këtë borxh. Por, ajo kërkon që këta interesa të jenë 
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sa më të ulët. Për këtë arsye, ajo ka zgjedhur si mënyrë shitjeje ankandin. 
subjektet e ndryshme që duan të marrin pjesë në ankand, përcaktojnë në 
kërkesën e tyre jo vetëm shumën që duan të investojnë, por edhe yield-in 
në përqindje. Kjo procedurë ndiqet në rastin e kërkesave konkurruese, 
por ekziston edhe mundësia e kërkesave jokonkurruese, yield-i i të cilave 
përcaktohet nga përqindja mesatare e ponderuar e yield-it, që rezulton 
nga kërkesat konkurruese, të paraqitura dhe të pranuara. ministria e 
Financave në bazë të nivelit të yield-it, përcakton edhe fituesit. Përzgjedhja 
bëhet duke filluar nga niveli më i ulët i yield-it deri në plotësimin e 
shumave përkatëse.

niveli i yield-it përcaktohet në mënyrë të tërthortë nga niveli mesatar i 
kërkesave konkurruese. Kjo tregon njëkohësisht edhe sinjalet e tregut për 
çmimin e letrave me vlerë, duke e bërë procesin më pasqyrues të realitetit. 
Përcaktimi i yield-it ndjek një logjikë e cila bazohet në studimin e tregut, 
megjithatë ndikohet në mënyrë jo të drejtpërdrejtë edhe nga norma bazë 
e interesit. Bankat nuk do të pranonin të investonin në bono thesari nëse 
ato do të kishin norma më të ulta interesi se norma bazë. Pra norma bazë 
shërben si një normë reference, që banka qendrore e përshtat me kushtet 
makroekonomike të vendit, ndërkohë që vetë yield-i ndikohet edhe nga 
faktorë të tjerë si përputhshmëria e kërkesës dhe ofertës për këtë instrument.
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norma e interesit të kredive

norma e interesit të kredive të ofruara nga bankat, është një pikë kryesore 
pas të cilës rendin jo vetëm bankat, sepse prej tyre varen të ardhurat e 
aktivitetit bankar, por edhe klientët, pasi për ta është mëse e domosdoshme 
të njohin koston e kredisë së marrë pranë bankës. shuma e interesave për 
t’u paguar varet nga disa faktorë: shuma kryesore e marrë ose e dhënë 
hua, kohëzgjatja për të cilën është marrë/dhënë huaja, norma e deklaruar 
vjetore e interesit, grafiku i shlyerjes së kredisë dhe mënyra e përllogaritjes 
së interesit. 

në tregun bankar shqiptar, normat e interesit të kredive të ofruara prej bankave, 
ndryshojnë edhe në varësi të monedhës me të cilën shprehet kredia. Bankat 
shqiptare japin kredi në euro, në dollarë amerikanë dhe në lekë. norma e 
interesit në valutë të huaj, euro dhe dollar, është në varësi të normave bazë 
ndërkombëtare, përkatësisht të euribor-it (e) dhe libor-it (L), plus një normë 
në përqindjeje, të vendosur nga vetë bankat. euribor dhe libor janë normat 
bazë të vendosura prej Bankës Qendrore evropiane dhe rezerva Federale. 
ndryshimi i këtyre normave ndërkombëtare, për dy monedhat kryesore 
ndërkombëtare, çon dhe në ndryshimin e masës së kostos të paguar prej 
klientit kredimarrës. 
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në përgjithësi, klientët individë preferojnë të marrin kredi në lekë, pasi 
dhe kredia konsumatore në shumicën e bankave shqiptare jepet në 
lekë. Për kredinë në lekë, bankat shpesh kanë si normë reference yieldi-
n e bonove të thesarit (BtH), kryesisht atë me maturim ��-mujor. Për 
shembull, një normë kredie në lekë për shtëpi, nga një bankë e caktuar 
mund të shprehet si bono thesari +5 për qind. Klientët, biznese apo 
korporata, duke kryer transaksione të konsiderueshme në monedhë të 
huaj, preferojnë që kredia e marrë prej tyre të shprehet në valutë.

një tjetër arsye që ndikon në normën e interesit të kredisë është edhe 
qëllimi i marrjes të kredisë. në varësi të llojeve të ndryshme të kredive 
(konsumatore, hipotekare, për aktivitet tregtar etj.) ndryshon edhe norma 
e interesit që kërkon banka. Kështu për shembull, një kredi e akorduar 
për aktivitet tregtar është më e shtrenjtë se një kredi për blerjen e një 
pasurie të paluajtshme. 

norma e interesit të depozitave

norma e interesit të depozitave është një ndër elementet kryesore që 
përdor një bankë tregtare për të tërhequr klientë drejt saj. në qoftë 
se një bankë ofron interesa të lartë për depozitimet, të shoqëruar me 
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një nivel të lartë sigurie dhe cilësie në shërbim, atëherë klientët janë të 
siguruar. mirëpo, normat e interesit të depozitave përbëjnë kosto për 
bankat tregtare. 

në tregun tonë bankar, bankat pranojnë depozitime për maturitete 
dhe monedha të ndryshme. në përgjithësi, normat e interesit si në lekë 
ashtu dhe në valutë, varen nga politikat vetjake të bankave tregtare, si 
ruajtja e konkurrencës në tregun bankar, të qenurit agresive për të fituar 
pjesë në këtë treg, tërheqja drejt tyre e një monedhe të caktuar etj.. 
normat e interesit për depozitimet në valutë, varen kryesisht nga politikat 
monetare të bankave qendrore të monedhave përkatëse. Për shembull, 
normat e depozitave në euro dhe në dollarë varen nga ecuria e normave 
të interesit në këto monedha, të përcaktuara nga Banka Qendrore 
evropiane dhe FeD. Përsa i përket normave të interesit të depozitave në 
lekë, ato përshtaten në varësi të sinjaleve të politikës monetare të Bankës 
së shqipërisë apo dhe ecurisë së yield-it të bonove të thesarit.
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viii. në vend të mbylljes...

siç shihet, normat e interesit janë të shumta dhe të larmishme dhe 
variojnë në përputhje me një grup faktorësh dhe rrethanash të caktuara. 
Kjo broshurë nuk merr përsipër të japë një kuadër të plotë të llojeve të 
ndryshme të normave të interesit apo të mënyrave se si ato përcaktohen. 
megjithatë, ajo na pajis me njohuritë bazë, të nevojshme për të na 
ndihmuar të orientohemi më lehtë në botën e komplikuar të tregjeve 
financiare si dhe për të interpretuar pasojat që sjellin ndryshimet e këtyre 
normave, në financat tona personale.
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mini-test

testoni njohuritë tuaja mbi argumentet e trajtuara në broshurën ”ABC-ja 
e normave të interesit”, duke iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme:

• jepni një përkufizim me fjalët tuaja të normave të interesit.
• A mund të parashikohet ecuria e ardhshme e normave të interesit? 

nga se varet ajo?
• si ndikon ulja e normave të interesit në nivelin e përgjithshëm të 

konsumit, po tek investimet?
• A ndikon ndryshimi i normave të interesit në kursin e këmbimit të 

lekut? nëse po, në ç’mënyrë?
• Ç’është norma bazë e interesit dhe kush e përcakton atë?
• si llogaritet yield-i i bonove të thesarit?
• si ndryshojnë normat e interesit të kredive në varësi të llojit të valutës 

në të cilën shprehet kredia?   
• Cilët janë faktorët që ndikojnë në përcaktimin e normave të interesit 

të depozitave?
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Botime edukative të Bankës së shqipërisë

Duke e konsideruar publikun si një hallkë të rëndësishme në procesin e transmetimit të 
vendimeve të saj, Banka e shqipërisë përgatit një sërë botimesh edukative me tema të 
ndryshme, disa prej të cilave po i rendisim: 

Banka e shqipërisë - Banka jonë qendrore
nëpërmjet një panorame të përgjithshme të historisë, strukturës dhe funksioneve të bankës 
qendrore, kjo broshurë i prezanton publikut Bankën e shqipërisë. si e realizon Banka e 
shqipërisë objektivin e stabilitetit të çmimeve, si kontribuon ajo, me politikat e saj, në 
zhvillimin ekonomik dhe në mirëqenien e vendit dhe të tjera si këto pyetje, do t’u jepet 
përgjigje duke shfletuar këtë botim.

Paraja elektronike: e ardhmja e parasë?
modernizimi i sistemit bankar ofron mundësi të shumta për mënjanimin e përdorimit të 
parasë cash. një prej këtyre mundësive është përdorimi i parasë elektronike. Për të krijuar 
një ide më të qartë mbi këtë mundësi, Banka e shqipërisë i ofron të gjithë përdoruesve të 
cash-it informacion bazë mbi këtë formë të re të parasë, avantazhet, disavantazhet e saj 
dhe mënyrat e ndryshme të përdorimit.

Borxhi dhe kredia = një çështje interesi
Borxhi ka ekzistuar që në kohët e mesjetës dhe deri në ditët tona. Ai ka marrë forma të 
ndryshme duke u zhvilluar në atë që ne e njohim sot me emrin kredi. Kjo broshurë informon 
publikun mbi format e ndryshme të kredive dhe si mund të aplikohet për një të tillë.

në pritje të regjistrit të kredive
Duke pritur që edhe shqipëria të ketë regjistrin e saj të parë të Kredive, Banka e shqipërisë 
publikon këtë broshurë, e cila synon t’i shpjegojë publikut se çfarë është një regjistër 
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kredie, si funksionon ai, ç’lloj informacioni përmban dhe mbi të gjitha përse krijimi i tij 
është një domosdoshmëri për situatën aktuale shqiptare.

Departamentet në Bankën e shqipërisë 
“Departamentet në Bankën e shqipërisë” i ribotuar, ju sjell informacion të rinovuar mbi disa 
ndryshime të bëra në Bankën e shqipërisë, ndërkohë që risjell në vëmendjen e të gjithëve, një 
prezantim të bërë edhe më parë mbi detyrat dhe funksionet tashmë të konsoliduara, të pjesës 
tjetër të Bankës. 

Përse duhet të keni një buxhet personal?
Buxheti mund të konsiderohet si hapi i parë për të arritur qëllimet tuaja financiare. Ai ju 
ndihmon të kontrolloni shpenzimet tuaja, duke krijuar mundësi që të shtoni kursimet. në 
një farë mënyre buxheti është ndërgjegja juaj financiare. Ai tregon se sa fitoni dhe sa jeni 
duke shpenzuar.

Bankat qendrore të rajonit 
nëpërmjet një rrëfimi copëzash të historive të bankave të rajonit tonë, kjo broshurë synon 
të japë një panoramë të përgjithshme të asaj çka bën një bankë qendrore. Bankat janë 
si njerëzit: kanë jetët e historitë e tyre tipike, kuriozitetet, të thënat e të pathënat, rriten, 
ndryshojnë, transformohen, zhvillohen, kanë veçoritë e tyre që i dallojnë nga njëra-tjetra, 
por në thelb mbeten të njëjta.

Ç’është për ju stabiliteti i çmimeve? 
Kjo broshurë përshkruan në mënyrë të thjeshtë dhe të detajuar qëndrueshmërinë e çmimeve 
dhe rëndësinë e saj për ekonominë e një vendi. në tekst, do të gjeni shembuj të cilët janë 
marrë nga jeta e përditshme. Kjo broshurë shpjegon edhe konceptet e inflacionit e të 

deflacionit dhe ndërlikimet që ato sjellin në jetën e secilit.


