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ABSTRAKT

Artikulli jep një pamje të përgjithshme analitike të regjimeve të 
kursit të këmbimit dhe të kuadrit të politikës monetare, në vendet 
e Evropës Juglindore dhe në Turqi. Dhjetë vendet dhe territoret 
josovrane të analizuara këtu janë: Shqipëria, Bosnje-Herzegovina, 
Bullgaria, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Rumania, Serbia 
dhe Turqia. Ankorat e regjimit të fiksuar (Hard pegs) dhe nominal 
të kursit të këmbimit shfaqen në katër raste, regjimi i luhatjeve të 
menaxhueshme (managed float) dhe targetimi i rritjes së parasë në tre 
raste, regjimi i euroizimit të njëanshëm (unilaterally euroized regimes) në 
dy raste dhe regjimi i luhatjeve të menaxhueshme e ankora e kursit 
real të këmbimit në një rast. Këtu janë trajtuar rëndësia institucionale 
si dhe roli jozyrtar i euros në Evropën Juglindore. Në vijim janë 
trajtuar, në mënyrë më të detajuar, zhvillimet ekonomike të viteve të 
fundit (2001 – fillimet e vitit 2005) të vendeve, politikat monetare dhe 
të kursit të këmbimit, instrumentet, problemet dhe rezultatet. Eshtë 
përcaktuar se inflacioni në rajon ka qenë në rënie dhe monetizimi 
në një trend në ngritje. Në mjaft raste, ecuria e inflacionit mund të 
shpjegohet me influencën stabilizuese të normës së këmbimit si një 
ankorë e jashtme. Por, disa vende me strategji që synojnë rritjen e 
parasë dhe regjimin fleksibël të kursit të këmbimit (loosely managed 
floats) kanë patur rritje të vogla të çmimeve. Besueshmëria dhe 
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qëndrueshmëria e përgjithshme e politikës monetare dhe ekonomike 
mund të jenë kyçi i suksesit këtu. Artikulli përfundon me një pamje 
të shkurtër që e paraqet euron si një ankorë dhe pikë konvergjence 
të qëndrueshme. 

1. HYRJE

Artikulli i mëposhtëm përpiqet të japë një pamje analitike mbi 
regjimet e kursit të këmbimit dhe kuadrit të politikës monetare në 
vendet e Evropës Juglindore dhe në Turqi. Duke patur parasysh 
këtë çështje dhe faktin se Serbia dhe Mali i Zi (që i nënshtrohen 
ligjit ndërkombëtar) përfshijnë tri zona të veçanta të menaxhimit të 
monedhës që janë republikat e Serbisë, Malit të Zi dhe provincën e 
Kosovës, të tre këto njësi politike do të trajtohen në mënyrë të ndarë, 
pavarësisht nga fakti se asnjëra nga të këto nuk përbën një vend 
sovran të mirëfilltë. Kështu, 10 vendet dhe territoret josovrane të 
analizuara këtu janë: Shqipëria, Bosnje dhe Herzegovina, Bullgaria, 
Kroacia, Kosova, Republika e Maqedonisë, Mali i Zi, Rumania, 
Serbia dhe Turqia.

Në fillim, kapitulli 2 ofron një pamje të përgjithshme të madhësisë 
demografike dhe ekonomike, si dhe të të ardhurave për frymë të 
dhjetë vendeve/territoreve krejtësisht homogjene të rajonit. Kapitulli 
3 jep një përmbledhje globale përshkruese të çështjes, e tregon 
gjithashtu rëndësinë institucionale të euros si faktor/ankorë për këto 
vende. Kapitulli 4 fokusohet më shumë në rolin jozyrtar të euros në 
Evropën Juglindore, në monedhat e trashëguara euro që qarkullojnë 
brenda dhe jashtë sektorëve bankarë (deri në fund të vitit 2001), në 
kthimin e parave në euro (në fund të vitit 2001) dhe në depozitat në 
euro (deri në fund të vitit 2003). 

Zhvillimet ekonomike të vendeve/territoreve individuale në vitet 
e fundit (2001 deri në fillimet e vitit 2005) dhe politikat e sotme të 
politikës monetare dhe të kursit të këmbimit, instrumentet, çështjet 
dhe rezultatet janë trajtuar në mënyrë disi më të detajuar në kapitullin 
5. Kapitulli 6 bën një krahasim të përmbledhur të rezultateve më 
të mëdha të kapitullit të mëparshëm dhe nxjerr disa përfundime të 
përgjithshme.  
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2. KARAKTERISTIKAT THEMELORE TË VENDEVE/ 
TERRITOREVE TË RAJONIT 

Në krahasim me Bashkimin Evropian, vendet e Evropës Juglindore 
janë lojtarë të vegjël ekonomikisht. Siç mund të shihet nga tabela 1, 
Evropa Juglindore – pa Turqinë – përfshin një territor rreth 15 për 
qind të madhësisë së territorit të 25 vendeve të BE-së, popullsia e saj 
rreth 12 për qind të asaj të BE-së dhe PBB arrin në rreth 1.2 për qind 
të PBB-së 1 së 25 vendeve të BE-së. Vendi më i madh ish-socialist i 
rajonit, Rumania, ka një madhësi ekonomike rreth gjysëm për qind të 
asaj të 25 vendeve të BE-së. Republika më e vogël (josovrane), Mali 
i Zi, përfshin rreth 0.012 për qind të PBB-së së 25 vendeve të BE-së. 
Mesatarja për frymë e PBB-së në Evropën Juglindore, pa Turqinë, 
arrin rreth një të dhjetën e nivelit mesatar të Bashkimit Evropian. 

Duke shtuar edhe Turqinë, ekuacioni ndryshon mjaft. Jo vetëm 
në drejtim të territorit, por edhe të popullsisë dhe fuqisë ekonomike, 
Turqia i kalon të gjitha vendet e Evropës Juglindore të marra së 
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bashku. PBB për frymë e Turqisë është diçka më e lartë se mesatarja 
e Evropës Juglindore. Duke përfshirë Turqinë, territori i rajonit arrin 
në 35 për qind të atij të 25 vendeve të BE-së, popullsia mund të arrijë 
27 për qind, por sërish madhësia e ekonomisë së tij mund të mbetet 
relativisht e ulët – pak më shumë se 3 për qind e asaj të 25 vendeve 
të BE-së.2

3. PËRMBLEDHJE E REGJIMEVE TË NORMËS SË 
KËMBIMIT DHE KUADROVE TË POLITIKËS MONETARE 
NË RAJON 

Euro luan një rol të rëndësishëm zyrtar apo jozyrtar3 në ekonomitë 
dhe politikat ekonomike të vendeve të Evropës Juglindore. Pesë 
nga dhjetë vendet e analizuara - ose më saktë - vendet/territoret 
pasardhëse të ish-Republikës Federative Socialiste të Jugosllavisë – e 
ndryshuan monedhën e tyre në vitet `90. Gjashtë nga dhjetë vendet e 
kanë përshtatur politikën e tyre monetare ndaj një ankore të jashtme. 
Kjo ankorë e jashtme është - pa dyshim – euro, siç tregohet në tabelën 
2. Dy nga këto gjashtë vende (Bosnje dhe Herzegovina, Bullgaria) 
përdorin bordet e monedhës, dy territore (josovrane Mali i Zi dhe 
Kosova) kanë përshtatur euron si vlerën e tyre ligjore. Maqedonia 
e ka mbështetur monedhën e saj tek euro, Kroacia dhe Serbia kanë 
ndjekur regjimin e luhatjes së menaxhueshme të shtrënguar (tightly 
managed floats) (me euron si referencë). Në fillimin e vitit 2003 Serbia 
humbi disi qëndrueshmërinë e saj dhe tani mund të karakterizohet si 
një ankorë që ndjek një kurs real të këmbimit.4 

Tre vende (Shqipëria, Rumania, Turqia) kanë praktikuar regjimin 
fleksibël të kursit të këmbimit (managed or loosely managed floats), së 
bashku me targetimin e rritjes së parasë (tabela 2). Në fillim të vitit 
2005, Rumania u zhvendos nga një shportë reference, ku euro ka 
peshën më të madhe, drejt euros si monedhë e vetme reference. Të 
treja vendet po synojnë shënjestrimin e inflacionit në një të ardhme 
të afërt. Monedhat e gjashtë vendeve/territoreve (Bosnje dhe 
Herzegovina, Bullgaria, Kroacia, Kosova, Mali i Zi si dhe Turqia) janë 
plotësisht (apo pothuajse plotësisht) të konvertueshme. Monedhat 
e tre vendeve të tjera (Maqedonisë, Rumanisë dhe Serbisë) janë 
të konvertueshme për transaksionet e llogarisë korente. Monedha 
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shqiptare akoma nuk ka futur konvertueshmërinë e pakufizuar të 
llogarisë korente (FMN, 2003, faqe 24-28).

4. EUROIZIMI JOZYRTAR NË EVROPËN JUGLINDORE 

Vendet e Evropës Juglindore janë ndër vendet në tranzicion, ku 
nivelet e monedhës së huaj të mbajtur nga rezidentët janë më të lartat. 
Sipas vlerësimeve të fundit (Feige, 2002), përqindja e mbajtësve 
të monedhës së huaj në para gjithsej arrin në rreth 75 për qind në 
Kroaci, 55 për qind në Bullgari, më shumë se 40 për qind në Turqi 
dhe mbi 35 për qind në Rumani. Mjetet e monedhës së huaj në rajon 
janë së pari në euro dhe në sasi të vogël në dollarë amerikanë, në 
franga zvicerane etj.. Në këtë kuptim mund të flitet për euroizim 
ose më saktë euroizim jozyrtar – si i kundërt me euroizimin zyrtar 
apo të njëanshëm, që ndodh në Republikën e Maqedonisë ose si i 
kundërt me prezantimin zyrtar të euros, si vlera mbizotëruese ligjore 
në provincën e Kosovës. Kjo e fundit mund të shihet si një euroizim 
i njëanshëm de facto, edhe pse organi vendimmarrës në këtë rast ishte 
administrata e përkohshme e Kombeve të Bashkuara. 

Në mesin e viteve`90, Bundesbank, duke përdorur metoda të 
ndryshme, vlerësoi se sasia e markës gjermane e mbajtur jashtë 
Gjermanisë arriti në 30-40 për qind të monedhës totale gjermane në 
qarkullim, duke i korresponduar shumës 32-45 miliardë euro (Seitz, 
1995). Kjo është vlerësuar shpesh si vlera kryesore e mjeteve në 
euro /markë jashtë. Shumë nga paratë është menduar se qarkullojnë 
në rajonet fqinje të BE-së, duke përfshirë Evropën Qendrore dhe 
Juglindore e Mesdheun. Gjatë 12 muajve që paraprijnë kthimin e 
parasë në euro, në fund të vitit 2001, depozitat bankare në valutë në 
monedha euro të trashëguara (domethënë marka gjermane, shilinga 
austriake, franga franceze etj.) në 20 vendet raportuese fqinje të BE-
së, duke përfshirë Evropën Juglindore dhe Turqinë, u rritën nga 9.2 
miliardë euro në 41.7 miliardë euro. 

Për të fuqizuar sistemet e tyre bankare, shumë vende promovuan 
konvertimin në euro duke paguar me llogari bankare në vend që ta 
këmbenin paranë në banak. Dhe në muajt pas ndryshimit të parasë, 
bankat nuk patën tërheqje të mëdha, në përgjithësi.
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Nga periudha dhjetor 2001 - qershor 2004, 46 miliardë euro të 
kartëmonedhave euro kaluan nga bankat jashtë Zonës së Euros, 
duke ofruar një tregues tjetër të përafërt të sasisë së kartëmonedhave 
euro që qarkullojnë jashtë. Kjo përfshin një vlerë prej 10-12 për 
qind të vëllimit total të euros në qarkullim. Po japim disa detaje mbi 
implikimet dhe efektet e ndryshimit të parasë: Turqia dhe Kroacia 
udhëhoqën (në terma absolutë) të gjitha vendet lindore dhe jugore 
fqinje të BE-së, përsa i përket llogarisë bankare në euro, në fund 
të vitit 2001. Në Turqi, ato arritën në mbi 12 miliardë euro, në 
Kroaci në rreth 8 miliardë euro. Në Kroaci, përqindja e depozitave 
të përcaktuara në euro mbi depozitat totale u rrit nga 56 për qind në 
dhjetor 2000, në 62 për qind në dhjetor 2001, e më pas ato u zgjeruan 
në 76 për qind në fundvitin 2003. Në Bosnje, përqindja përkatëse 
u rrit nga 38 për qind në 50 për qind, më pas ra në 41 për qind, 
në Bullgari ecuria ishte nga 12 për qind në 18 - 19 për qind dhe në 
Turqi nga 12 për qind, në 15 për qind e më pas në 10 për qind. Në 
Kosovë dhe Mali i Zi, përqindja ishte (pothuajse) 100 për qind. Edhe 
në Serbi, ajo ishte shumë e lartë (83 për qind në fund të vitit 2003) 
(BQE, 2004, faqe 66).

Ky ndryshim nënkupton që shuma e parasë euro në qarkullim 
në rajon u zvogëlua; nga ana tjetër, bankat përfituan nga rrjedhja 
e depozitave në euro, gjë që dëshmoi rritjen e besimit të publikut 
të vendeve të ndryshme në sektorin bankar. Duke parë se, sektorët 
bankarë të shumicës së vendeve të Evropës Juglindore janë, shumica, 
në pronësi të institucioneve financiare të vendeve të Zonës së Euros, 
mundet që lidhjet financiare që ekzistojnë midis bankave të rajoneve 
fqinje të BE-së dhe të Zonës së Euros, të fuqizohen më tej.

Jashtë llogarive bankare, në tërësi rreth 19 miliardë euro të 
monedhave të trashëguara euro, u këmbyen me para në dorë, euro. 
Nga ana tjetër, mbi 10 miliardë monedha të trashëguara euro mund 
të jenë këmbyer me monedha të tjera ndërkombëtare, kryesisht në 
dollarë amerikanë, duke nënkuptuar një lëvizje nga zëvendësimi i 
monedhës i bazuar në euro në zëvendësimin e monedhës bazuar 
në monedha të tjera ndërkombëtare. Por, që prej vitit 2002 dhe 
mbivlerësimit të euros krahasuar me dollarin amerikan, monedha e 
përbashkët evropiane duket se ka marrë hov dhe ka fituar popullaritet 
në rajon. Sipas vrojtimeve të bëra nga Banka Kombëtare Austriake 
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dhe të ndërmarra nga Instituti Gallup në Kroaci, Slloveni dhe në 
vendet e Evropës Qendrore që në vitin 2002, euro është cilësuar si 
monedhë më e qëndrueshme se ajo amerikane. Kjo pikëpamje mund 
të mbahet edhe për pjesë të tjera të Evropës Juglindore dhe Turqi. 
Autoritetet vlerësojnë se paraja euro që qarkullon (jashtë bankave) 
arrin në 1.6 miliardë në Kroaci, 440 milionë në Kosovë dhe 250 
milionë në Malin e Zi. 

5. ZHVILLIMET INDIVIDUALE EKONOMIKE TË 
VENDEVE/TERRITOREVE DHE ÇËSHTJET AKTUALE TË 
POLITIKËS MONETARE. 

5.1. Shqipëria.

Shqipëria ka patur një rritje të qëndrueshme në vitet e fundit, 
megjithëse vendi mbetet i ngarkuar me mangësi strukturore serioze, 
veçanërisht në drejtim të qeverisjes, të transparencës, të ligjit dhe të 
infrastrukturës. Barrierat administrative në investime dhe në krijimin 
e bizneseve mbeten të larta dhe po kështu mbetet edhe shkalla e 
ekonomisë informale. Dobësitë makroekonomike të Shqipërisë 
reflektohen nga deficitet e mëdha të dyfishta (buxheti i përgjithshëm 
qeveritar dhe i llogarisë korente), edhe pas llogaritjes së (rënies) 
financimeve zyrtare. Në vitet 2002 dhe 2003, rrjedhjet e FDI-ve neto 
mbuluan më pak se gjysmën e deficiteve të llogarisë korente. Por në 
vitin 2004, ky raport ishte shumë më i lartë. Detyrimet e huaja janë 
relativisht të ulëta. Privatizimi ka përparuar kohët e fundit.
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Vitet e fundit politika e kujdesshme monetare e bankës qendrore 
ka qenë e suksesshme në mbajtjen e inflacionit në nivele të ulëta 
njëshifrore. Banka qendrore ka ndjekur një politikë të shënjestrimit 
informal të inflacionit dhe në vitin 2001 deri në vitin 2004, ka 
përmbushur me sukses objektivin për mbajtjen e inflacionit të 
fundvitit brenda një intervali 2 – 4 për qind. Për të arritur këtë, oferta 
monetare (M3) dhe normat e interesit janë targetuar. Autoritetet 
monetare ndërhynë duke ndryshuar mjetet e brendshme neto të tyre 
dhe rezervat ndërkombëtare, dhe duke ndryshuar normat e repos 
(marrëveshjeve të riblerjes), normat e anasjella të repos dhe duke 
drejtuar operacione të hapura në treg. Plotësues i targetimit të rritjes 
së parasë është regjimi i kursit të lirë të këmbimit i Shqipërisë (loosely 
managed float). Banka qendrore blen dhe shet në tregjet valutore për 
të zbutur spekulimet apo luhatjet e papritura (lidhur me euron dhe 
dollarin). Megjithatë, kursi i këmbimit mund të bëhet gjithashtu një 
objektiv (sekondar) i politikës, por vetëm nëse inflacioni mbetet 
brenda intervalit të caktuar. Kohët e fundit, mbivlerësimi i monedhës 
ka ndihmuar në arritjen e objektivit të inflacionit.

Dobësia e sistemit bankar të Shqipërisë u shfaq tek dyndjet në 
sportelet bankare dhe tërheqjet masive të depozitave në pranverën e 
vitit 2002. Këto u shkaktuan nga përpjekjet e dështuara në privatizimin 
e institucionit më të madh shqiptar të kredisë me pronësi shtetërore, 
Bankës së Kursimeve dhe keqkuptimit të publikut lidhur me 
diskutimin në parlament të projektligjit mbi sigurimin e depozitave, 
si dhe nga paqëndrueshmëria e lartë politike si pasojë e rënies së 
skemave piramidale në vitin 1997. Banka qendrore e përballoi 
krizën duke i ofruar asistencë likuiditeti disa institucioneve të mëdha 
kreditore në vështirësi dhe duke rritur fuqishëm normën e repos. 

Problemet e likuiditetit të institucioneve të kredisë u kapërcyen 
në gjysmën e dytë të vitit 2002, depozitat u kthyen dhe gjatë vitit 
2003 norma e repos u ul sërish, përtej nivelit të saj të parakrizës. Në 
kundërshtim me vitin 2002, në vitin 2003 dhe në fillimin e vitit 2004, 
leku ishte nën presionin e mbivlerësimit, i cili u kundërshtua nga 
ndërhyrjet e bankës qendrore dhe rëniet e mëtejshme të normave të 
interesit. Blerjet në tregun valutor nuk u qartësuan plotësisht, për t`i 
lënë hapësirë rritjes së kërkesës për para. Sërish, nga fundviti 2004, 
kursi efektiv real i këmbimit të lekut ishte dukshëm më i lartë se ai 
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i një viti më parë, duke ushtruar presion mbi konkurrueshmërinë 
e eksporteve shqiptare. Në prill 2004, pas masave ristrukturuese, 
banka më e madhe në vend, Banka e Kursimeve (që përfaqësonte 
mbi gjysmën e totalit të depozitave bankare), më në fund u privatizua 
me sukses nga një investitor strategjik i huaj, Raiffeisen Zentralbank 
(i Austrisë). Kjo duhet të kontribuojë në rritjen e besueshmërisë. 
Megjithëse, në Shqipëri dendësia bankare është më e ulët – krahasuar 
edhe me vendet e tjera të Evropës Juglindore – huadhënia sot është 
në proces dinamik përhapjeje dhe sektori bankar po zgjeron llojet e 
produkteve të tij. 

5.2. Bosnja dhe Herzegovina

Pas luftës së viteve 1992-95, Bosnja dhe Herzegovina, morën 
asistencë ndërkombëtare të konsiderueshme, megjithëse në rënie, 
për rindërtim (afro 6 miliardë euro deri tani). Pavarësisht nga 
ndihmat, vendi nuk ka qenë i aftë të vendosë aftësitë konkurruese 
të orientuara nga eksporti. Struktura politike e shtetit mbetet mjaft 
e decentralizuar, e dobët dhe e segmentuar në 2 njësi të përcaktuara 
etnikisht – Federata Kroate Myslimane dhe Republika Serbe si dhe 
Brcko District. Megjithatë, kohët e fundit, iniciativat në centralizimin 
selektiv kanë qenë të suksesshme në disa zona, duke përfshirë 
kontrollin ushtarak, administratën e doganave, taksat indirekte dhe 
në janar 2005, mbikëqyrjen bankare. Pakësimi gradual i asistencës nga 
jashtë u shoqërua nga një rritje e ulët ekonomike në vitet e fundit. 

Përpjekjet për të lënë barrierat burokratike dhe për të përmirësuar 
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mjedisin e biznesit kontribuan në dyfishimin e hyrjeve të FDI-ve në 
vitin 2002 dhe në shtimin e mëtejshëm të tyre, por FDI-të mbeten 
larg mbulimit të borxhit shumë të madh dhe të vazhdueshëm të 
llogarisë korente. Nga ana tjetër, vitet e fundit, politikat fiskale dhe 
monetare kanë qenë të kujdesshme, veçanërisht regjimi i bordit të 
monedhës është bërë një ankorë stabilizuese për ekonominë. Borxhi 
i jashtëm ka qenë në rënie. Por,  autoritetet kohët e fundit janë nën 
presionin në rritje për të rritur shpenzimet për pensionet, përfitimet 
e luftës nga veteranët dhe nga kërkesa të tjera në vend.  

Banka qendrore ka funksionuar si një bord monedhe që nga 
viti 1998, duke përcaktuar në mënyrë të parevokueshme kursin e 
këmbimit të konvertibilna marka në markën gjermane (më vonë: 
euro) dhe duke bërë konvertueshmërinë e pakufizuar të monedhës 
vendase në monedhën rezervë, nga një shumë e përshtatshme e 
rezervave të huaja. Nuk ndiqet një politikë monetare, banka qendrore 
nuk mundet madje as t`i japë kredi qeverisë dhe as të veprojë si 
huadhënës alternativ për bankat. Autoritetet monetare nuk mund të 
ndryshojnë kursin e këmbimit dhe as të kontrollojnë sasinë e parasë. 
Administrimi i kërkesave për rezervën është i vetmi instrument i 
politikës monetare që disponon sot banka qendrore. Ajo ka qenë 
mjaft e suksesshme në dhënien e kontributit për mbajtjen e inflacionit 
në nivele të ulëta. Niveli i përgjithshëm i çmimeve pothuajse nuk ka 
lëvizur që prej vitit 2001 – gjë që ka nënkuptuar një deflacion të 
vogël në Federatë. Vitet e fundit, ndryshimet në nivelin e çmimeve 
kanë patur tendencë të përgjithshme për t`u njehsuar ndërmjet dy 
njësive, strukturat e të cilave janë krejt të ndryshme. Kjo mund të 
jetë shenjë e rritjes së integrimit të ekonomisë vendase. Autoritetet 
monetare duket se e përcaktojnë bordin e monedhës edhe si një lloj 
“kamzhiku strukturor”, që bën presion në sektorin e ndërmarrjeve 
për të ecur përpara.

Edhe sot, niveli i euroizimit jozyrtar në Bosnje dhe Herzegovinë 
është nga më të lartët në rajon. Pas privatizimit të bankave dhe në 
lidhje me kthimin e parasë në euro, depozitat bankare u rritën dhe 
huatë bankare për familjet u mbidyfishuan në vitin 2002 (megjithëse 
duke u nisur nga një bazë e ulët). Kjo nxiti importet dhe kërkoi 
ndërhyrjen e bankës qendrore, e cila reformoi dhe rriti rezervat e 
detyruara, duke shtrënguar politikën monetare të saj. Ky shtrëngim 



466

u vlerësua të ketë ngadalësuar rritjen e kredisë dhe të ketë zvogëluar 
pak çekuilibrin e jashtëm në vitin 2003. U parashikuan kërkesa 
më të shtrënguara për kapital bankar, që patën efektin e tyre në 
vitin 2003. Njëkohësisht, rritja e kredisë vazhdoi edhe në vitin 
2004. Sektori bankar është një nga fushat e pakta ku është arritur 
progres i madh për nga reformat strukturore. Norma jozyrtare 
e papunësisë u rrit në 40 për qind nga viti 2002 në vitin 2004; 
por në sajë të numrit të madh të popullsisë në sektorin informal, 
vlerësimet jozyrtare përcaktuan normën aktuale në rreth 20 për 
qind. Zgjerimi i papunësisë erdhi si pasojë e përpjekjeve për 
ristrukturim dhe pushimeve nga puna.

5.3. Bullgaria

Pas një krize të thellë ekonomike në vitin 1996/97, Bullgaria, që 
prej korrikut 1997, ka adoptuar një regjim të bordit të monedhës 
me bazë markë/euro. Në përgjithësi, ekonomia bullgare ka patur 
zhvillime të favorshme makroekonomike. PBB është zgjeruar me 
një mesatare vjetore prej 4–5 për qind. Deficiti i llogarisë korente 
ka qenë vazhdimisht i lartë dhe është rritur më tej në vitin 2003, por 
fluksi i FDI-ve ka qenë i madh dhe ka mbuluar shumicën e deficitit. 
E nxitur nga investimet e mëdha për modernizim, konkurrenca ka 
qenë e vazhdueshme. Borxhi i jashtëm, i cili ka qenë në nivele 
të larta, është zvogëluar si përqindje e PBB-së. Inflacioni është 
i ulët, por u rrit disi në fundin e vitit 2003 dhe fillimin e vitit 
2004, për shkak të rritjes së çmimeve të artikujve ushqimorë pas 
pakësimit të të korrave, lëvizjeve të çmimit të naftës, rregullimeve 
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në akcizat dhe presioneve të kërkesës. Politika fiskale është e 
kujdesshme, deficitet kohët e fundit kanë arritur në më pak se 
gjysmë përqindjeje të PBB-së dhe në vitin 2004 u prit një tejkalim 
i këtij niveli. Nga ana tjetër, varfëria dhe pakënaqësia e publikut 
vazhdon të jetë e madhe.

Monetizimi i ekonomisë dhe ndërhyrja financiare nga sektori 
bankar, i cili ka qenë shumë i dobët për vite me radhë, po rriten 
dhe po tregojnë një proces rimëkëmbjeje. Vitet 2002 dhe 2003 
kanë shfaqur një bum të kredisë (rritja e kërkesave bankare nga 
ndërmarrjet dhe familjet u shtua nga 31 për qind në vitin 2001 
në 44 për qind në vitin 2004 dhe rreth 47 për qind në gjysmën e 
parë të vitit 2004 (e përvitshme) – në terma realë) gjë që ka rritur 
importet dhe ka kontribuar në përkeqësimin e llogarisë korente dhe 
të presioneve inflacioniste. Bumi i kredisë u shkaktua pjesërisht nga 
një rritje e depozitave bankare të lidhura me ndryshimin e monedhës 
në euro, pjesërisht nga një “riatdhesim” i mjeteve të huaja më pak 
fitimprurëse të bankave, dhe pjesërisht nga një situatë e përgjithshme 
makroekonomike e favorshme e nga forcimi i besueshmërisë në 
sistemin bankar. Nga fundi i vitit 2003, sektori bankar u privatizua 
plotësisht nga pjesa dërrmuese e mjeteve të zotëruara nga bankat e 
huaja.

Ndërsa treguesit nuk kanë shfaqur akoma shenja të mëtejshme 
përkeqësimi, ata u dobësuan në vjeshtën e vitit 2004, pavarësisht se 
autoritetet monetare forcuan aspektin mbikëqyrës dhe standardet 
për të nxitur huadhënien e kujdesshme. Përveç regjimit të bordit 
të monedhës, autoritetet monetare nuk kanë instrumente të tjera 
për të ndërhyrë direkt në uljen e kërkesës për para. Në prill të vitit 
2004, qeveria shpalli një paketë masash për të qetësuar presionet 
monetare. Një nga këto ishte tërheqja e fondeve qeveritare (pjesë 
e rezervës së saj fiskale) të depozituara në institucionet e kredisë, 
për të zvogëluar nivelin e likuiditetit në sektorin bankar. 

Në verë dhe më pas në raste të përsëritura, banka qendrore 
ka zgjeruar mbulimin e rezervave të detyruara dhe i ka rritur ato. 
Autoritetet mbeten në gatishmëri për t`iu kthyer masave të tjera 
shtrënguese për likuiditetin në rast se shihet e nevojshme, duke 
përfshirë edhe tavanet e kredisë.   
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5.4. Kroacia

Ekonomia kroate është rritur vazhdimisht që prej fillimit të 
shekullit. Inflacioni ka qenë pothuajse gjithmonë në nivele të ulëta 
njëshifrore në dhjetë vitet e fundit. Por vitet e fundit, Kroacia ka 
vuajtur nga deficitet e dyfishta (buxheti dhe llogaria korente). Fluksi 
i FDI-ve neto ka qenë i lartë, por jo gjithmonë i mjaftueshëm për 
të mbuluar hendekun e llogarisë korente. Borxhi i jashtëm bruto 
është zgjeruar dhe mund të kalojë 75 për qind të PBB-së në vitin 
2004, duke rritur kështu shqetësimin. Pjesa më e madhe e zgjerimit 
të borxhit aktual i pengon institucionet e kredisë të marrin kredi 
nga bankat jashtë, të ndjekura nga shteti dhe kompanitë. Kohët e 
fundit rezervat valutore bruto, megjithëse të mëdha dhe që tejkalojnë 
dukshëm paranë në qarkullim, janë pakësuar.

Pavarësisht nga niveli i ulët i qëndrueshëm i inflacionit, shtrirja 
e euroizimit jozyrtar në Kroaci mbetet nga më të lartat në botë. 
Kjo kufizon shkallën e lirisë për një politikë monetare të pavarur. 
Përderisa pjesa më e madhe e detyrimeve të bankave kroate janë 
në valutë, bankave u duhet t`u përshtaten pozicionit të tyre të 
monedhës duke zgjeruar huatë, më shumë në valutë. Ato gjithashtu, 
mund të ofrojnë hua në kuna të indeksuara me valutë (shumicën 
në euro). Në këtë mënyrë, ato ua transferojnë shumicën e rrezikut 
të valutës, klientëve të tyre. Kështu, rreziku i kursit të këmbimit 
bëhet pjesë e rrezikut të kredisë bankare. Qëndrueshmëria e 
sektorit bankar mund të varet nga qëndrueshmëria e monedhës 
vendase.
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Kroacia praktikon një regjim të luhatjes së menaxhueshme të 
shtrënguar (tightly managed float) me euron si një ankorë e kursit të 
këmbimit. Në fakt, për 11,5 vitet e fundit (që nga tetori 1993) kursi i 
këmbimit të kunes është lëkundur në një nivel afro ±8 për qind rreth 
euros. Politika monetare po zbatohet kryesisht nëpërmjet ndërhyrjeve 
në tregun valutor. Duke parë mbizotërimin e fluksit të kapitalit vitet 
e fundit, ndërhyrjet kanë rritur likuiditetin, i cili duhet sterilizuar duke 
shitur letrat me vlerë të bankës qendrore ose bonot e thesarit. Në 
fillim të vitit 2003, rezervat valutore arritën në rreth dyfishin e vlerës 
së parasë bazë dhe një e gjysmë herë e ofertës monetare M1. Por, 
banka qendrore nuk e ka fiksuar kursin e këmbimit. Prandaj mbahet 
një shkallë fleksibiliteti e kursit të këmbimit edhe për të shkurajuar 
spekulatorët.

Një mbivlerësim i madh i kunes mund të dëmtojë konkurrencën e 
dobët të bizneseve, ndërsa një zhvlerësim i saj mund të rrisë borxhin 
dhe të rrezikojë bilancin e bankave. Banka qendrore nuk e ka 
përdorur intensivisht politikën e nomave të interesit. Por rezervat e 
detyruara janë aplikuar shpesh, ndonjëherë edhe si instrument për të 
sterilizuar likuiditetin e monedhës vendase, për të mbështetur kursin 
e këmbimit dhe për të ndërprerë spekulimet. Kjo ka ndodhur në 
periudhën 2002-2003, me synimin për të zvogëluar nivelin e kredisë 
të lidhur pjesërisht me rritjen e depozitave bankare në lidhje me 
ndryshimin e parasë në euro. Bumi i kredisë kërcënoi rëndimin e 
çekuilibrimit të llogarisë korente dhe borxhin e huaj. 

Në përgjigje të kësaj, politika monetare u bë më e shtrënguar: Që 
nga viti 2003, bankave iu kërkua të mbanin në kuna 20 për qind të 
rezervave të detyruara të mbajtura në valutë të huaj. Deri në dhjetor 
2003, ky raport u rrit në 42 për qind. Në fillimin e vitit 2003 hyri 
një masë administrative lidhur me blerjen e detyruar të letrave me 
vlerë të bankës qendrore, nëse huatë e institucioneve të kredisë do 
të rriteshin në më shumë se 16 për qind. Në tremujorin e katërt të 
vitit 2003 autoritetet monetare ndërhynë, në mënyrë të përsëritur, në 
tregun valutor për të mbështetur kunen. Si pasojë, rritja nominale e 
kredisë si dhe fitimi i bankave u zvogëluan. Masa administrative u hoq 
në fillim të vitit 2004. Veçanërisht në fund të vitit 2003 dhe në fillim 
të vitit 2004, konsumi privat dhe investimet humbën disa vlera. Në 
muajt e parë të vitit 2004, presionet mbi kunën morën hov, të nxitura 
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nga nevoja e tregut për të pranuar masat e përmendura të politikës 
monetare. Ndikimi thelbësor i politikës monetare të shtrënguar mbi 
borxhin e jashtëm nuk është shfaqur akoma.  

5.5. Kosova (Serbia)

Ringjallja ekonomike e Kosovës pas luftës së vitit 1999 u drejtua 
pothuajse tërësisht nga ndihmat e huaja financiare dhe hyrjet private, 
veçanërisht nga remitancat e diasporës kosovare. Rënia e madhe 
e asistencës nga donatorët e huaj dhe fundi i bumit në sektorin e 
ndërtimit, pas konfliktit, kontribuan në rritjen e PBB-së duke mbetur 
pothuajse në vend në vitin 2002. Financimet e huaja janë pakësuar nga 
rreth 100 për qind në më pak se 40 për qind të PBB-së. Remitancat e 
punëtorëve përbëjnë rreth 20 për qind të madhësisë së ekonomisë dhe 
kanë qenë thelbësore për rimëkëmbjen e shumë familjeve kosovare. 
Që prej vitit 2003, niveli i humbjeve fiskale ka sjellë rimëkëmbjen e 
dobët. Akoma nuk shihet një sektor praktik eksporti. Të ardhurat 
për frymë janë ndër më të ulëtat dhe norma e papunësisë është nga 
më të lartat në Evropë. Si pasojë e një klime të dobët biznesi, e një 
sigurie të lëkundur, e një ligji të pamjaftueshëm, e një privatizimi 
dhe reformave strukturore të ngadalta, veçanërisht e kërkesave të 
pazgjidhura për pronësi të serbëve, një sistemi të dështuar arsimi dhe 
pasigurisë rreth statusit të ardhshëm të provincës, investitorët e huaj 
deri tani kanë qenë shumë të tërhequr. Investimet e përgjithshme 
në strukturat prodhuese kanë mbetur shumë të dobëta. Papunësia 
është shumë e lartë, duke përfshirë shumicën e grupmoshës 16-24 
vjeç. Aspekti më pozitiv është se sektori privat, megjithëse operon 
gjerësisht në ekonominë informale, është gjallëruar. Edhe prodhimi 
bujqësor i shkallës së vogël është rimëkëmbur. Politika fiskale e 
kujdesshme ka krijuar tejkalime në buxhet, të paktën deri në vitin 
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2003. Administrata e Kombeve të Bashkuara e Kosovës, më saktë 
“Shtylla IV: Rindërtimi dhe zhvillimi ekonomik”5 e përcaktuar nga 
BE, zëvendësuan regjimin kompleks dhe të shtrembëruar të taksave, 
të trashëguar nga ish-Jugosllavia, me një sistem të thjeshtë të bazuar 
në taksat doganore, akcizat dhe TVSH. Megjithatë, në njëfarë mënyre 
suksesi fiskal ka pasqyruar vetëm taksat doganore të aplikuara ndaj 
importeve të financuara nga ndihmat dhe “eksporteve” të tatueshme 
të krijuara nga donatorët. 

Një pikë tjetër e ndritshme është ecuria e inflacionit në Kosovë, 
duke treguar kohët e fundit vlera njëshifrore të ulëta. Provinca ishte 
de facto e euroizuar nga leja e dhënë në shtator 1999 nga administrata e 
KB, përkatësisht Shtylla IV e përcaktuar nga BE, në përdorimin e lirë 
të monedhave të huaja përveç dinarit jugosllav. Administrata i paguan 
punonjësit vetëm në euro, vendos taksat dhe kryen transaksionet 
e saj në euro. Transaksionet në monedha të tjera u nënshtrohen 
komisioneve për përpunimin. Euroja kështu është bërë vlera ligjore 
mbizotëruese, që përcakton një disiplinë financiare dhe siguron 
një shkallë qëndrueshmërie. Megjithatë, dinari përdoret akoma 
në disa zona. Sektori bankar dhe autoriteti i pagesave të Kosovës 
(BPK) u krijua në nëntor të vitit 1999 për të siguruar një sistem për 
pagesat vendase dhe për të licencuar dhe mbikëqyrur institucionet e 
kredisë. Sektori bankar privat është zhvilluar me shpejtësi, besimi në 
bankat lokale është rritur, gjë që është dëshmuar edhe nga zgjerimi 
i depozitave dhe portofolet e huave, megjithëse nga një bazë e ulët. 
Shumica e huave mbeten afatshkurtra.  

5.6. Republika e Maqedonisë
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Ekonomia maqedonase ka treguar deri tani një rimëkëmbje të 
pasigurt pas destabilizimit ekonomik të shkaktuar nga kriza etnike dhe 
e sigurisë së vitit 2001. Tensionet etnike nuk janë kapërcyer akoma. 
Pavarësisht nga transfertat zyrtare dhe private, çekuilibri i llogarisë 
korente mbetet thelbësor. Përveç pikës së ecurisë së privatizimit të 
lidhur me shitjen e operatorit kombëtar të telekomit në vitin 2001, 
FDI-të kanë treguar nivele të ulëta shqetësuese. Kjo pasqyron një 
rrezik të vazhdueshëm të lartë politik, një qeverisje të dobët, një 
sistem të dobët gjyqësor, rregullime të ngadalta strukturore dhe një 
klimë të vështirë të biznesit. Nga ana tjetër, vitet e fundit politikat 
makroekonomike kanë qenë të kujdesshme: Deficiti buxhetor është 
ulur në mënyrë të konsiderueshme dhe politika monetare e shtrënguar 
e ka mbajtur nën kontroll inflacionin.

Autoritetet monetare e lidhën dinarin maqedonas me markën 
gjermane në fillimin e viteve `90 dhe kjo varësi është mbajtur akoma, 
pavarësisht nga disa zhvlerësime që ndodhën në mesin e viteve `90. 
Gjatë krizës së vitit 2001, autoritetet mbrojtën me sukses barazinë 
me euron. Për shkak të dobësisë së vazhdueshme të eksporteve, 
kursi i këmbimit të dinarit mbeti nën presion gjatë pjesës më të 
madhe të vitit 2002. Banka qendrore iu përgjigj këtij presioni duke 
ndërhyrë herë pas here në tregun e kursit të këmbimit, që solli efekte 
kontradiktore në ofertën monetare. Pas arritjes së një Marrëveshjeje 
Mbështetëse me FMN në shkurt 2003, banka qendrore uli pak 
shtrëngimet monetare. Ajo uli normën e skontimit dhe norma e 
interesit për letrat me vlerë të bankës qendrore ra. 

Megjithatë, presioni në ulje mbi monedhën u ringrit në fund të vitit 
2003, duke sjellë ndërhyrjen e bankës qendrore në tregun valutor. 
Në fillim të vitit 2004, normat u ngritën sërish. Likuiditeti u tërhoq 
nëpërmjet ankandeve të letrave me vlerë të bankës qendrore dhe 
rritjes së depozitave në dinarë të shtetit, me autoritetet monetare. 
Gjithashtu, në fillim të vitit 2004, hynë në tregun financiar maqedonas 
bonot e thesarit. Më vonë, në gusht dhe shtator, normat u rritën 
sërish. Ndërkohë, kursi efektiv i këmbimit me bazë reale ULC nuk u 
duk se u mbivlerësua në katër vitet e fundit, duke treguar se varësia 
nominale me euron deri atëherë nuk e rrezikonte konkurrueshmërinë. 
Depozitat e bankave tregtare dhe kreditë po zgjerohen në mënyrë 
të qëndrueshme, duke pasqyruar rritjen e ndërmjetësimit dhe të 
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besimit në institucionet e kreditit. Por, ekziston një pabarazi midis 
depozitave mbizotëruese në valutë të huaj (pothuajse 2/3) dhe 
shumicës së huave në dinarë (rreth 85 për qind). Norma e papunësisë 
në Maqedoni është një nga më të lartat në rajon dhe po vazhdon të 
rritet. 

5.7. Mali i Zi

Rimëkëmbja e Malit të Zi pas luftës së Kosovës së vitit 1999 
ka qenë e dobët dhe disi e nënvlerësuar nga statistikat zyrtare, 
përderisa ekonomia gri është vlerësuar të përbëjë rreth një të tretën 
e aktiviteteve ekonomike. Në vitet 2003 dhe 2004, filloi paksa rritja. 
Si vendet e tjera të rajonit, Mali i Zi është i mbuluar nga deficitet 
e dyfishta (buxhetit dhe llogarisë korente) dhe rënia e ndihmës së 
huaj financiare. Përqindja e madhe e eksporteve të Republikës dhe 
rreth gjysma e PBB-së së saj përbëhet nga produktet e një uzine të 
vjetër alumini (Kombinat Aluminijuma Podgorica, KAP), aftësitë e 
së cilës janë të dyshimta. Përveç një hopi në vitin 2002 (të lidhur me 
privatizimin e Jugopetrol dhe disa hoteleve), FDI-të kanë qenë shumë 
të ulëta dhe të pamjaftueshme për të mbuluar hendekun e llogarisë 
korente. Në krijimin e kësaj gjendjeje kontribuan paqëndrueshmëria 
politike, burokracia dhe korrupsioni i vazhdueshëm. 

Për t’i shpëtuar politikave inflacioniste të Beogradit dhe për t’u 
bërë më e pavarur nga regjimi i Millosheviçit, Podgorica futi markën 
gjermane si një monedhë paralele me dinarin në territorin e Malit të 
Zi, në nëntor 1999 dhe një vit më vonë tërhoqi krejtësisht dinarin. 
Kështu, Mali i Zi u euroizua zyrtarisht. Nuk ka një sistem të përbashkët 
pagesash mes Serbisë dhe Malit të Zi. Banka Qendrore e Malit të Zi 



474

filloi të fuksionojë në fillim të vitit 2001. Rezervat e saj bruto janë 
akoma të pakta. Instrumenti më kryesor i politikës monetare është 
rregullorja e rezervave të detyruara të bankave tregtare, të cilat ishin 
përcaktuar në një nivel të lartë në fillim të vitit 2002 dhe më pas 
u zvogëluan. Në vitin 2003, huatë bankare u rritën në mbi 50 për 
qind në terma realë (megjithëse nga një pikë e ulët nisjeje). Rritja e 
huave u parapri nga një përmirësim i mjedisit makroekonomik dhe 
tendencat pozitive në zhvillimin e sektorit bankar, duke përfshirë 
privatizimin.   

Ndërsa autoritetet monetare patën sukses në uljen e inflacionit 
shumë të lartë të së kaluarës, nivelet e çmimeve po rriten akoma 
me një shpejtësi që mund të rrisë shqetësimin për një ekonomi të 
euroizuar dhe të rrezikojë konkurrueshmërinë  e vogël të Malit të 
Zi. Inflacioni është rritur pjesërisht nga niveli i madh i shpenzimeve 
publike me një deficit buxhetor të madh. Në këtë situatë, përveç 
investimeve që nxisin produktivitetin, e vetmja mënyrë për të rritur 
konkurrueshmërinë mund të jenë rregullimet nominale në pagat dhe 
çmimet. 

5.8. Rumania

Pas një periudhe të zgjatur reformash të ngadalta dhe stanjacioni, 
të ndjekur nga një krizë ekonomike dhe financiare (1997-99), 
Rumania që nga viti 2001 ka shfaqur një rritje të shpejtë të PBB-së, 
e cila u përshpejtua në rreth 8 për qind në vitin 2004. Megjithatë, 
vendi deri tani ka qenë i përfshirë nga problemi i deficitit të tij të 
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dyfishtë. Ndërsa deficiti buxhetor kohët e fundit ka qenë në zbritje, 
hendeku i llogarisë korente është zgjeruar mjaft në vitin 2003 dhe 
më tej në vitin 2004. Ky përkeqësim u nxit nga një rritje e konsumit 
vendas dhe e investimeve, si rezultat i rritjes së pagave dhe zgjerimit 
të shpejtë të kredisë për sektorin privat. FDI-të, të cilat për disa vite 
mbuluan mbi dy të tretat e çekuilibrit të jashtëm dhe sollën përfitime 
të rëndësishme në rregullimet strukturore, në produktivitetin 
dhe në konkurrueshmërinë, në vitet 2003 dhe 2004 kompensuan 
diçka më shumë se gjysmën e disbalancimeve. Administrata dhe 
gjykata akoma vuajnë nga problemet serioze të transparencës dhe 
të zbatueshmërisë dhe fusha e pagesave në shumë zona lë për të 
dëshiruar. 

Autoritetet monetare rumune kanë ndjekur regjimin e luhatjes së 
menaxhueshme duke pasqyruar tendencat e zhvlerësimeve nominale 
të leut gjatë dekadës së fundit, të cilat në tërësi rritën shkallën e 
qëndrueshmërisë së kursit efektiv real të këmbimit. Në të kaluarën, 
politika monetare e bankës qendrore shpesh iu nënshtrua presioneve 
të forta nga anë të ndryshme, duke pasqyruar gjendjen e përgjithshme 
të dobët të ekonomisë. Megjithëse objektivi i saj i përgjithshëm ka 
qenë dhe është kontrolli i inflacionit, banka qendrore e ka parë 
veten të detyruar të përshpejtojë zhvlerësimin nominal të leut, për të 
zbutur problemet e konkurrueshmërisë së çmimeve të industrisë, për 
të lehtësuar kufizimet e likuiditetit të tregut të brendshëm financiar, 
për t`iu lënë  hapësirë nevojave të paparashikuara të shpenzimeve 
për deficitin nga ana e autoriteteve fiskale apo për të përmbushur 
funksionin e saj si huadhënëse e fundit për të ruajtur sistemin bankar 
nga shkatërrimi.  

Në vitin 2000 u ndoq një politikë e përgjithshme monetare e 
shtrënguar dhe e qëndrueshme. Që nga viti 2002, njësia e referencës 
për regjimin e luhatjeve të menaxhueshme ka qenë shporta e euro 
– dollarit amerikan, që nga fillimi i vitit 2005, njësia referencë ka qenë 
vetëm euro. Instrumentet më të rëndësishme të bankës qendrore 
kanë qenë rezervat e detyrueshme, ndërhyrjet në tregun valutor dhe 
operacionet në tregun e hapur si dhe politika e normave të interesit. 
Përgjatë pjesës më të madhe të vitit 2002, monedha rumune ishte 
nën presionin e mbivlerësimit, i cili u kundërshtua pjesërisht nga 
krijimi i rezervave të valutës së huaj dhe nga ndërhyrjet sterilizuese 
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(operacionet e marrjes së depozitave dhe transaksionet me letrat 
me vlerë të qeverisë). Sasi të mëdha të likuiditetit u tërhoqën nga 
operacionet në treg të hapur. Ky qëndrim i mbështetur nga politika 
koherente, e çoi inflacionin në rënie nga 41 për qind në vitin 2000 në 
14 për qind në vitin 2003 (fund viti). Në përgjigje të trendit zbritës 
të inflacionit, banka qendrore uli në mënyrë thelbësore normat e saj 
të interesit. 

Viti 2003 tregoi një rritje të shpejtë të pagës minimale në fillim të 
vitit (me 25 për qind në terma realë) dhe një zgjerim të fuqishëm 
dhe të shpejtë të kredisë (megjithëse nga një nivel i ulët nisjeje), 
të favorizuara nga situata e përmirësuar makroekonomike, rritja e 
besimit të biznesit dhe ulja e normave të interesit. Të orientuara 
kryesisht drejt kredive konsumatore dhe hipotekare, huatë për 
sektorin privat u zgjeruan me 50 për qind në terma realë deri në 
janar 2004 dhe kontribuan në rëndimin e bilanceve tregtare dhe 
të llogarisë korente, duke ndryshuar kështu situatën dhe duke ulur 
presionin mbi leun. Gjithashtu, fluksi i huave e bëri disinflacionin e 
vitit 2003 më të vështirë. Meqënëse një përqindje e madhe e vëllimit 
të kredive përbëhet nga huatë e përcaktuara në valutë, ekziston 
rreziku që huamarrësit të mund të krijojnë probleme financiare për 
bankat. 

Banka qendrore u përgjigj duke rritur në mënyrë të përsëritur 
normën e referencës (nga 17.4 për qind në prill në 21.3 për qind në 
nëntor 2003) dhe duke ndërhyrë në treg valutor për të mbështetur 
monedhën vendase. Në shkurt të vitit 2004 u forcuan procedurat 
e mbikëqyrjes bankare dhe rregulloret, dhe u paraqitën masa të 
tjera që synonin kufizimin e kredisë konsumatore. Këto përpjekje 
u duk se patën një ndikim, përderisa rritja e kredisë për sektorin 
privat u ngadalësua shumë në tremujorin e dytë të vitit 2004 
dhe huamarrja familjare mbeti në vend në muajt e parë të vitit. 
Presionet më të fundit mbivlerësuese rifilluan. Në qershor të vitit 
2004, norma e referencës u ul me një gjysmë pikë përqindjeje, e 
ndjekur nga ulje të tjera në gusht. Inflacioni ra poshtë dy shifrave 
nga fundviti 2004, gjë që përbën një veçanti që nga periudha e 
rënies së komunizmit. Nga mesi i vitit 2005 autoritetet kanë për 
qëllim të ndryshojnë politikën e tyre zyrtare nga targetim monetar 
në targetim të inflacionit. 
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5.9. Serbia (pa Kosovën)

Rimëkëmbja ekonomike e Serbisë nga viti 1999 ishte më e fortë 
se ajo e Malit të Zi, por të paktën deri në vitin 2004 mbeti pasive nga 
pikëpamja e thellësisë në të cilën ishte shtyrë vendi gjatë viteve ̀ 90 nga 
një sërë luftrash, sanksionesh ndërkombëtare dhe keqadministrimi 
politik dhe ekonomik. Reformat reale dhe rimëkëmbja filluan vetëm 
pas ndryshimit të regjimit në fundin e vitit 2000. Ashtu si vendet e 
tjera të rajonit, Serbia vuajti nga deficitet e dyfishta, veçanërisht nga 
një deficit i lartë i llogarisë korente. Kohët e fundit u regjistruan disa 
përmirësime lidhur me sferat fiskale dhe bankare.   

Në vitin 2003 reformat e taksave fuqizuan administratën fiskale 
dhe FDI-të u rritën, të nxitura nga pak privatizime të mëdha 
e të suksesshme. Në vitin 2003 u shitën edhe shumë firma të 
vogla. Megjithëse privatizimet dhe FDI-të u ngadalësuan vitin 
më pas, rezultatet e marra nga ndërmarrjet e privatizuara kohët e 
fundit, kontribuan në përshpejtimin e rritjes. Zhvillimi i kuadrove 
mbikëqyrëse dhe rregullatore përmirësoi  ecurinë financiare të 
institucioneve të kreditit. Për shkak të borxhit të jashtëm të vendit 
akoma shumë të lartë dhe detyrimeve të saj të borxhit, të cilat  janë 
planifikuar të rriten në vitet e ardhshme, rënies gjatë dekadës të 
industrive të saj dhe nevojave të mëdha për arritje strukturore, dukej 
më e rëndësishme që Serbia të motivohej në tërheqjen e FDI-ve. 
Për shkak të dobësisë së vazhdueshme të ligjit, kjo nuk do të jetë e 
lehtë.
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Autoritetet monetare serbe kanë kontribuar në përmirësimin e 
klimës së dobët të investimeve, duke iu larguar politikave monetare 
të paarsyeshme dhe normave shumë të larta të inflacionit të së 
kaluarës. Në fund të vitit 2000, banka qendrore lançoi regjimin e 
luhatjeve të menaxhueshme të dinarit duke iu referuar marke/euro 
si ankora nominale e jashtme. Kjo i uli shumë pritjet inflacioniste 
dhe shkaktoi rritjen e kërkesës për para dhe një rimonetizim të 
ekonomisë. Megjithëse inflacioni është ulur, në dy vitet deri në fund 
të vitit 2002 dinari u mbivlerësua me rreth 50 për qind në terma 
efektivë realë (por nga një bazë e nënvlerësuar).

Për të administruar më mirë kufizimet e jashtme të ekonomisë 
serbe dhe për të parandaluar një përkeqësim të mëtejshëm të 
konkurrueshmërisë së saj të çmimeve, banka qendrore vendosi të 
lehtësojë luhatjen e dinarit në fillim të vitit 2003. Gjatë vitit, monedha 
serbe u zhvlerësua në terma nominalë me rreth 11 për qind kundrejt 
euros (dhe u mbivlerësua në terma nominale me rreth 7 për qind 
kundrejt dollarit amerikan), por kursi efektiv real i këmbimit të 
dinarit mbeti në përgjithësi i pandryshuar. Ky zhvillim vijoi gjerësisht 
në vitin 2004. Prandaj, në arritjen e një ekuilibri midis inflacionit 
dhe konkurrencës së jashtme, autoritetet monetare i kanë dhënë më 
shumë peshë objektivit të jashtëm. 

Tani autoritetet e konsiderojnë kursin e këmbimit më shumë 
një ankorë reale sesa nominale. Kur bashkimi i Serbisë dhe Malit 
të Zi zëvendësoi Republikën Federale të Jugosllavisë (FRY) në 
shkurt 2003, Banka Kombëtare e Jugosllavisë (NBY, e cila tashmë 
ka humbur kontrollin e Malit të Zit të euroizuar në vitin 2000) u 
riemërua Banka Kombëtare e Serbisë (NBS). Instrumentet më të 
rëndësishme të politikës monetare të bankës qendrore janë: rezerva 
e detyruar, transaksionet e tregut të hapur me letrat me vlerë të 
NBS dhe norma e skontimit si normë kyçe e interesit për NBS. Për 
shkak të një teprice të mjeteve likuide në sistemin bankar në vitet 
2002 dhe 2003, forma mbizotëruese e operacioneve në tregun e 
hapur e përdorur nga autoritetet monetare ishin ankandet e shitjes 
së letrave me vlerë. Kështu, zgjerimi i ofertës monetare u pezullua. 
Me inflacionin në rënie, banka qendrore uli normën e skontimit disa 
herë (16.4 për qind në fillim të vitit 2002 në 8.5 për qind në janar 
2004). 
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Megjithatë, në tremujorin e parë të vitit 2004 presionet në zbritje 
mbi dinarin rifilluan, duke e nxitur bankën qendrore të ndërhyjë në 
tregun valutor dhe të ngrejë normat e letrave me vlerë të NBS për të 
mbështetur monedhën vendase. Megjithëse rezervat valutore mbetën 
në një nivel relativisht të lartë, pozicioni i jashtëm i përgjithshëm 
vazhdoi të ishte i dobët. Pas rënies në 8 për qind në vitin 2003, 
inflacioni u rrit përsëri në rreth 13 për qind në vitin 2004, i shtyrë 
nga disa rregullime të forta në pagat reale të sektorit publik, rritjet e 
çmimit të naftës dhe zhvlerësimit të monedhës. Në vjeshtën e vitit 
2004, NBS rriti rezervën e detyruar dhe ndërhyrjet në treg të hapur. 
Mbështetja e FMN-së dhe e donatorëve të huaj mbetën thelbësore 
për Serbinë. 

5.10. Turqia

Në dekadën e fundit, ekonomia turke është karakterizuar nga 
periudha të shkurtra rritjeje të shpejtë, të cilat u ndoqën nga rënie të 
shpejta. Autoritetet nuk arritën ta kontrollonin inflacionin. Humbjet 
fiskale ishin një nga rrënjët kryesore të paqëndrueshmërisë monetare. 
Kohët e fundit, ka patur një varg programesh stabilizimi, i fundit nga 
të cilët ishte më premtuesi dhe nga i cili ishin vjelë disa rezultate të 
papritura. Zhvillimet e përgjithshme të paqëndrueshme në vitet e 
mëparshme u ndoqën nga lançimi i një programi për disinflacionin 
në fillim të vitit 1998, i cili mbështetej në targetimin monetar dhe në 
rritjen e normave të interesit, ndërkohë që lira luhatej. Por, programi 
u shfaq i paaftë për të ulur deficitet e larta fiskale dhe për të ecur me 
reformat strukturore serioze. 
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Në fund të vitit 1999, vendi nisi një strategji të re ambicioze, të 
mbështetur në ankorën e normës së fiksuar të këmbimit (crawling peg 
exchange rate anchor) me një shportë reference të përbërë nga dollari 
amerikan dhe euro. Programi kontribuoi në rimëkëmbjen e shpejtë 
në vitin 2000. Por dobësia e sektorit bankar, qeverisja e dobët dhe 
praktikat administruese, ndjeshmëria e besimit nga jashtë në një 
zgjerim të deficitit të llogarisë korente dhe në përgjithësi, mjedisi i 
dobët strukturor krijuan kushtet për shpërthimin e një krize të ashpër 
të sektorit bankar e më pas të monedhës, në fund të vitit 2000 dhe në 
fillim të vitit 2001, duke shkaktuar dështimin e programit të bazuar 
në kursin e këmbimit. 

Lira u lëkund në shkurt 2001. Kursi i këmbimit të monedhës 
turke pati rënie të menjëhershme me rreth një të tretën dhe së 
fundi me rreth dy të tretat kundrejt dollarit amerikan dhe euros, 
para rimëkëmbjes së fundit. Gjatë vitit 2001 u hartua një program 
i ri, i cili pati mbështetjen e FMN-së në vjeshtën e këtij viti. Fondi 
Monetar mbetet i angazhuar financiarisht me Turqinë edhe tani 
(janar 2005). Programi i ri është  fokusuar më thellësisht se të 
parët në sektorin publik, në reformat fiskale dhe të taksave, në 
formimin e sektorit bankar dhe në reformat e tregut të punës dhe 
të prodhimit. Politika monetare iu kthye targetimit të rritjes së 
parasë, ndërsa mbahej një regjim i kursit të lirë të këmbimit (loosely 
managed float) të lirës. 

Tashmë është arritur një shkallë suksesi. Situata makroekonomike 
u stabilizua më shpejt sesa pritej. Në vitin 2002 ekonomia arriti 
të përballojë rënien e madhe që kaloi në vitin 2001 dhe vazhdoi 
zgjerimin e saj të shpejtë në vitin 2003, madje duke u përshpejtuar në 
vitin 2004. Forcat kryesore drejtuese ishin konsumi dhe investimet 
në sektorin privat. Formimi i kapitalit u përtëri nga gjysma e parë e 
vitit 2004, duke kontribuar në trendin zbritës të kursit efektiv real 
me bazë ULC gjatë tre viteve të fundit. Pavarësisht nga tepricat 
e mëdha të para, deficitet buxhetore kanë qenë tradicionalisht 
shumë të mëdha në Turqi, duke parë normat shumë të larta të 
interesit dhe pagesat e shërbimit të borxhit (rreth 15 – 20 për 
qind të PBB-së vjetore në vitet e fundit). Kjo e fundit rrjedh nga 
një borxh shumë i madh publik i trashëguar dhe normat e larta të 
interesit.  
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Pas pikut të krizës së vitit 2001, çekuilibri fiskal u ul disi gjatë 
viteve 2003 dhe 2004. Pavarësisht nga përpjekjet e habitshme për 
një konsolidim fiskal, ka akoma vend për përmirësime. Duke marrë 
parasysh rritjen e shpejtë ekonomike të vitit 2004, deficiti i llogarisë 
korente është në ngritje. Megjithëse FDI-të janë nxitur pak kohët e 
fundit, niveli i përgjithshëm i tyre duket se është problematik. Kjo 
mund të pasqyrojë një hap jo shumë të kënaqshëm në privatizimin e 
ndërmarrjeve si dhe në drejtim të burokracisë, të sistemit joeficient 
gjyqësor, të korrupsionit dhe pritjes së investitorëve të huaj. Ndërsa 
rehabilitimi i bankave ka bërë një progres të konsiderueshëm dhe 
praktikat mbikëqyrëse janë shtrënguar, nevojitet më shumë punë, 
veçanërisht në lidhje me privatizimin e bankave dhe me reformat 
ligjore. 

Një nga faktorët kryesorë që kontribuan në stabilizimin e shpejtë 
dhe në rikrijimin e besueshmërisë ishte rregullimi mbresëlënës i 
inflacionit dhe rivendosja e besimit në lirën. IÇK zbriti poshtë 9 për 
qind në fillim të vitit 2005. Ky është niveli më i ulët i inflacionit që 
ka patur Turqia që prej fillimit të viteve `70. Pritjet inflacioniste u 
ulën, kërkesa për para u rrit dhe rimonetizimi mori hov. Kjo u arrit 
ndërkohë që u fituan kosto të mëdha fiskale dhe u caktuan mjetet 
totale financiare prej 30 miliardë dollarësh (domethënë 15 për qind e 
PBB-së) për rregullimin e sektorit bankar. Banka qendrore ndoqi me 
rreptësi objektivin bazë monetar, ndërsa u angazhua intensivisht në 
operacionet në treg të hapur, për thithjen e tepricës së likuiditetit për 
të stabilizuar sektorin. 

Pas ngritjes së shpejtë të fundvitit 2001, normat e interesit ranë 
gradualisht. Duke parë mjedisin inkurajues të inflacionit, banka 
qendrore e ndërpreu ndërhyrjen e saj në normën e depozitës 
njëditore dy herë nga 200 pikë bazë në 22 për qind në mars 2004 
dhe më pas përsëri me të njëjtën sasi në 20 për qind, në shtator. 
Rënia e normave të interesit dhe e shpenzimeve ndihmoi në mënyrë 
vendimtare në uljen e deficiteve fiskale. Por, inflacioni mund të mos 
ishte ulur në atë nivel, pasi lira nuk u mbivlerësua shumë kundrejt 
dollarit amerikan në muajt e fundit të vitit 2003 dhe në vitin 2004. 
Njëkohësisht, morën hov aktivitetet bankare dhe norma e kredisë 
për sektorin privat u përshpejtua nga 10 për qind në dhjetor 2002 
(e përvitshme) në 45 për qind në dhjetor 2003. E mbështetur nga 
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hyrjet e kapitalit në portofol, kohët e fundit lira është mbivlerësuar 
kundrejt euros duke rritur shqetësimin rreth konkurrueshmërisë së 
Turqisë. 

Megjithëse banka qendrore ka planifikuar orientimin së shpejti 
drejt targetimit të inflacionit, për momentin kjo shfaqet hezituese 
në bërjen e ndryshimit, të paktën derisa qeveria të ketë vendosur 
një regjistër më të gjatë të disiplinës fiskale dhe të jetë ndërtuar një 
mjedis më i qëndrueshëm (një luhatje më e vogël e kursit të këmbimit, 
sistem më i fortë bankar). Banka qendrore po bën akoma përgatitje 
teknike në fushën e kërkimeve, të informimit dhe të komunikimit në 
lidhje me inflacionin. 

6. PAMJE KRAHASUESE DHE PËRFUNDIME

Gjatë kohës së shkurtër të shqyrtuar (2001-2004) shumë nga 
vendet dhe territoret e analizuara shfaqën disa ngjashmëri, të paktën 
në sferën makroekonomike. Pavarësisht nga dobësitë në matjen e 
të dhënave, zhvillimi ekonomik (rritja mesatare e PBB-së mbi 4 për 
qind) në shumicën e vendeve ka qenë i fuqishëm dhe është forcuar 
më tej në vitin 2004. Ai ka qenë më pak dinamik në Republikën 
e Maqedonisë, në Mal të Zi dhe në Kosovë. Zhvillimi ekonomik 
i Evropës Juglindore në tërësi e kalon atë të Evropës Qendrore, 
pa folur për pjesën perëndimore të kontinentit tonë. Pa dyshim që 
Evropa Juglindore ka akoma shumë hapa për të bërë. Ndërkohë që 
mbështetet në rritjen e eksporteve, vitet e fundit zhvillimi ekonomik 
në shumë vende të rajonit është orientuar nga kërkesa private. 
Rritja e formimit të kapitalit ka kontribuar disi në ristrukturimin e 
industrive. 

Të gjitha vendet/territoret e analizuara me përjashtim të Bullgarisë, 
të Kosovës, të Maqedonisë dhe të Rumanisë shënuan deficite të larta 
buxhetore (> 3 për qind e PBB-së, para ndihmave). Megjithëse u 
përmirësua, buxheti i Turqisë mbeti i thellë. Praktikisht, të gjitha 
vendet e rajonit u ngarkuan me deficite të larta ose shumë të larta 
të llogarisë korente. Shqipëria, Bosnje dhe Herzegovina, Kosova, 
Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia mbetën të varura në ndihmat 
nga jashtë dhe asistenca financiare për të mbuluar ose të paktën për 
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të zvogëluar buxhetin dhe hendekun e llogarisë korente. Por, kjo 
mbështetje nuk është në trend zbritës. Në tërësi, shumica e vendeve 
mbeti e ngarkuar me deficite të dyfishta.

FDI-të janë të dobëta në shumicën e rajonit, me përjashtim të 
Shqipërisë, Bullgarisë, Kroacisë dhe Rumanisë, ku ato mbulojnë 
më shumë se gjysmën e deficitit të llogarisë korente. Janë shumë 
të dobëta edhe në Turqi. Totali i borxhit të jashtëm në përgjithësi 
nuk është i lartë në Evropën Juglindore dhe duket se është në rënie 
(si përqindje e PBB-së) në shumicën e vendeve. Përjashtimi më i 
çuditshëm është Kroacia, ku borxhi i jashtëm është i lartë edhe në 
rritje, megjithëse pjesa më e madhe e tij është privat. Në Serbi është 
i lartë dhe është subjekt i negociatave për ristrukturim, në Bullgari 
dhe në Turqi është i lartë, por në rënie. Më përjashtim të Rumanisë, 
papunësia është në vlera dyshifrore në të gjithë rajonin. Ajo duket 
e lartë (rreth 30 për qind) sidomos në Bosnje dhe Herzegovinë, 
Kosovë dhe Maqedoni. Lidhur me këtë, fatkeqësisht në shumicën 
e vendeve nuk shihet ndonjë rezultat. Ristrukturimet serioze kanë 
akoma shumë rrugë për të bërë, para se të arrihet një progres në 
tregun e punës. 

Nga ana tjetër, inflacioni ka qenë në një trend zbritës në rajon, 
megjithë një ngritje të vogël që u regjistrua në disa vende në vitin 
2003 dhe në disa të tjera në vitin 2004. Në vitin 2003 u arritën kudo 
vlera njëshifrore të tij, me përjashtim të Rumanisë dhe të Turqisë. Në 
vitin 2004 përjashtimi i vetëm ishte Serbia. Ulja e inflacionit duket 
se lidhet me zvogëlimin/ngadalësimin e përgjithshëm të rritjes së 
parasë, gjë që ka mundësuar rënien e normave të interesit. Oferta 
monetare është kontrolluar nga ndërhyrjet në treg të hapur dhe në 
tregun valutor, ndryshimet në normat e interesit dhe rregullimet 
në rezervën e detyruar. Në shumë raste, ecuria e inflacionit mund 
të shpjegohet nga ndikimi stabilizues i kursit të këmbimit si një 
ankorë e jashtme nominale (nëse i referohemi bordit të monedhës, 
regjimit të luhatshëm ose fiks të kursit të këmbimit). Në të vërtetë, 
të gjitha vendet me regjim hard pegs kanë shënuar kohët e fundit vlera 
njëshifrore. Në Serbi, humbja e regjimit të luhatjes së menaxhueshme 
në vitin 2003, kontribuoi në ndërprerjen e tendencës zbritëse të 
zhvlerësimit të dinarit në vitin 2004, por nuk ishte shkaku kryesor 
për ndërprerjen. 
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Nga ana tjetër, Shqipëria me një regjim të kursit të lirë të këmbimit, 
ka shfaqur rritje të vogla të çmimeve. Ndërsa Turqia ka qenë e 
suksesshme në uljen e vazhdueshme të inflacionit të lartë për një 
kohë të shkurtër me një regjim të ngjashëm. Prandaj, besimi dhe 
efekti nxitës i stabilitetit i hard pegs, duket se kanë sjellë sukses në 
shumicën e vendeve të analizuara; por kjo nuk i përjashton strategjitë 
e tjera monetare (targetimin e rritjes së parasë dhe të kursit të lirë), 
të aplikuara në një pakicë vendesh, nga të qenit efektive. Ruajtja dhe 
besueshmëria e politikës së përgjithshme monetare dhe ekonomike 
mund të jenë çelësi i suksesit këtu. Disa vende po planifikojnë të 
lëvizin së shpejti drejt targetimit formal të inflacionit; megjithatë kjo 
kërkon krijimin e një mjedisi makroekonomik të qëndrueshëm dhe 
të një kuadri të fortë institucional.

Për shkak të progresit dhe regjistrimeve në rrugën e stabilitetit të 
çmimeve, pavarësisht nga pengesat rastësore, besimi në monedhën 
dhe politikat monetare vendase ka qenë në ngritje dhe është 
pasqyruar në zgjerimin e monetizimit në shumicën e ekonomive, gjë 
që ka lehtësuar politikën monetare. Në të njëjtën kohë, euroizimi 
jozyrtar dhe afrimi i popullsisë me valutën e huaj, veçanërisht me 
euron, mbeten të larta dhe janë ngritur nga rritja e dendësisë së 
marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike të rajonit me Zonën e Euros 
dhe të BE-së. Investimet e huaja, veçanërisht nga Zona e Euros dhe 
vendet e BE-së, kanë kontribuar në ndryshimin e strukturës dhe 
në modernizimin e sektorëve bankarë të Evropës Juglindore dhe 
ndërhyrjes financiare, megjithëse nga pika të dobëta nisjeje. 

Aktivitetet bankare kanë përfituar gjithashtu nga mjedisi i 
përmirësuar makroekonomik dhe nga kalimi në euro i periudhës 
2001/2002, i cili siguroi një sasi likuiditeti në sektor dhe pasqyroi 
kështu rritjen e besimit të publikut në institucionet e kreditit. 

Duke parë një potencial të pashfrytëzuar deri tani në investimet 
dhe konsum, rritja e shpejtë e depozitave dhe përmirësimi i situatës 
së përgjithshme kontribuan në bumet e kredisë në të gjitha vendet 
e rajonit, pa përjashtim, edhe pse në disa raste mund të flitet për 
“minibume”. Duke pasqyruar kujdesin e autoriteteve, bumet ishin 
shpesh të shoqëruara nga hapat për përmirësimin e mbikëqyrjes 
bankare. Zgjerimi i kredisë shtyu importet dhe ushtroi presion 



485

mbi llogarinë korente. Bankat qendrore reaguan me një shtrëngim 
monetar të kujdesshëm – i cili ishte në disa raste – por jo në të gjitha 
– i ndjekur nga një ngadalësim i rritjes së kredisë. 

Si përfundim, duke u përpjekur të japim një vështrim të shkurtër 
drejt së ardhmes: Përveç ndonjë pengese të madhe politike, është 
shumë e mundur që kufijtë e integrimit ekonomik dhe institucional 
ndërmjet vendeve të Evropës Juglindore dhe Bashkimit Evropian të 
fuqizohen më tej. Rumania dhe Bullgaria janë tashmë vende që po 
aplikojnë për të aderuar në BE, aplikimi i Kroacisë është pranuar, 
edhe pse akoma nuk ka një datë të caktuar për fillimin e negociatave 
të hyrjes. Aplikimi i Republikës së Maqedonisë po shqyrtohet, Turqia 
është kandidate. Marrëveshjet e Asociim – Stabilizimit (SAA) janë 
nënshkruar me Kroacinë dhe Maqedoninë. Një marrëveshje e tillë po 
shqyrtohet edhe me Shqipërinë dhe Komisioni ka hartuar studimet e 
mundësive mbi hapjen e negociatave të SAA me Bosnje-Herzegovinën 
dhe Serbinë e Malin e Zi. Të gjitha vendet kanë shprehur dëshirën për 
të hyrë në BE herët apo vonë. Kjo përbën pa dyshim ankorën e jashtme 
politike më të madhe, mbase kryesore, për reformat në rajon. 

Sapo hyjnë në BE, shtetet e reja anëtare angazhohen të adoptojnë 
euron pasi të kenë përmbushur të gjitha dispozitat, në veçanti 
kriterin e Maastricht. Ka mjaft strategji të politikës monetare dhe të 
kursit të këmbimit që përputhen me “Maastricht route”. Edhe bordet 
e monedhës, të shqyrtuara rast pas rasti, mund të përputhen (shih 
shembujt e Estonisë dhe Bullgarisë). 

Por, euroizimet zyrtartare apo de facto konsiderohen në kundërshtim 
me marrëveshjen. Ajo që mund të ndodhë me regjimet monetare 
në Kosovë dhe në Mal të Zi në rastin kur këto territore hyjnë në 
Bashkimin Evropian dhe janë akoma të euroizuara, mbetet për 
t`u parë dhe për t`u vendosur. Duke marrë në konsideratë nivelin 
shumë të ulët ekonomik të të dyja territoreve dhe faktin që euroizimi 
ndodhi në situata historike të jashtëzakonshme (rezultat i luftës së 
Kosovës, konfliktit me regjimin e Millosheviçit dhe politikave të tij 
inflacioniste), ndoshta mund të gjenden zgjidhje pragmatike – pa u 
nevojitur përcaktimi i një precedenti.
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