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Të dashur lexues!

Historia e deritanishme e zhvillimit të bankingut e ka pasuruar termin “bankë” me një larmi përcaktorësh.
Dëgjojmë të flitet për banka tregtare, për banka zhvillimi, për banka agrare e rurale apo për banka
investimi e jo rrallë herë edhe për banka qendrore. Por, jo gjithmonë jemi të ndërgjegjshëm se çfarë
e dallon një bankë qendrore nga një bankë tregtare, apo siç u pëlqen bankierëve të shprehen “një
bankë të nivelit të parë” nga “një bankë e nivelit të dytë”. E pra, këtë dallim e përbëjnë qëllimi që
ka dhe funksionet që banka qendrore kryen.
Kjo broshurë modeste që keni sot në dorë synon të japë një panoramë të përgjithshme të asaj çka bën
një bankë qendrore. Keni patur rastin të mësoni për bankën qendrore nga publikime të mëparshme
të Bankës së Shqipërisë, por këtë radhë, për kurreshtjen e kënaqësinë tuaj, këtë jemi munduar ta
përcjellim jo nëpërmjet teorisë, por nëpërmjet një rrëfimi copëzash të historisë së bankave të rajonit
tonë. Nga veriu i Karpateve në jugun mesdhetaro-egjeas, nga lindja në Detin e Zi në perëndimin e
Adriatikut, ato janë të gjitha simotrat e Bankës së Shqipërisë, me të cilat ajo ka krijuar prej vitesh dhe
kultivon marrëdhënie bashkëpunimi të ndërsjelltë e frytdhënës.
Bankat tona, le të fillojmë t’i quajmë kështu, 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. Kjo broshurë është si një puzzle i madh, ku secila pjesëz
e historisë së një banke ndihmon sadopak për të formuar një megatip të bankës qendrore.
A do të ketë një element të fundit që të përfundojë puzzle-in? Përgjigjen më mirë ta mësoni pasi të
keni përfunduar së lexuari broshurën.
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“...Tre janë shpikjet më të mëdha,
që nga fillimi i kohërave: zjarri, rrota dhe banka qendrore.”
William Roger, senator amerikan.

PROFILI I BANKËS QENDRORE
Historitë e themelimit të bankave qendrore në botë janë sa të
ndryshme aq edhe të ngjashme. Të krijuara në “të ritë e tyre” nga
nevoja e shteteve për të mbuluar deficitet e bilancit apo për të
financuar bizneset e luftrat, qëllimi i tyre final është një: të nxisin
rritjen ekonomike duke ruajtur stabilitetin e çmimeve.
Kështu, nga emetimi i titujve e letrave me vlerë që kishte si qëllim
në fillim, banka qendrore “do t’i përkushtohej më vonë” emetimit
të monedhës kombëtare, duke ruajtur, me ndonjë përjashtim të
rrallë, monopolin mbi këtë të drejtë, si dhe administrimit të parasë
nëpërmjet zbatimit të regjimit të politikës monetare.
Zhvillimet e vrullshme të mjediseve ekonomiko-politiko-shoqërore
gjatë viteve, me uljet e ngritjet e tyre, me parashikimet e të papriturat,
i kanë shtuar cv-së së bankës qendrore rreshta të reja, siç janë:
• mbikëqyrja e sistemit bankar e në disa raste edhe e sistemit
financiar (përfshirë këtu kompanitë e sigurimit dhe fondet e
pensioneve);
• nxitja e sistemit të pagesave;
• zbatimi i politikës monetare duke garantuar vlerën e
monedhës nëpërmjet administrimit të rezervave valutore të
vendit dhe ndërhyrjes në tregjet valutore;
• huadhënia në radhë të fundit, nëpërmjet të cilës ajo
rregullon likuiditetin e bankave.
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A NDIKON VEPRIMTARIA E BANKËS QENDRORE NË EKONOMI?

Në fakt, po. Norma e rifinancimit drejtohet nga banka
qendrore, ndaj edhe shpesh quhet normë bazë. Kur kjo normë
ulet, agjentët ekonomikë marrin më shumë hua për të blerë,
gjë që çon në rritje të kërkesës e për rrjedhojë në një tendencë
të rritjes së çmimeve. E kundërta ndodh kur norma bazë rritet,
agjentët ekonomikë marrin hua më pak, pra blejnë më pak, e për
rrjedhojë shfaqet një tendencë në ulje e çmimeve.
Pra, nëpërmjet rritjes apo uljes së kësaj norme bazë,
banka qendrore mund të veprojë mbi ekonominë. Në librat e
makroekonomisë kemi mësuar për skemën klasike të ligjit të
kërkesës dhe të ofertës: kur kërkesa rritet, rriten çmimet dhe kur
kërkesa bie, ulen çmimet. Edhe veprimtaria e bankës qendrore
mbështetet në këtë skemë të thjeshtë.
Banka qendrore e përdor këtë skemë makroekonomike me
qëllim që paraja të ruajë një vlerë të qëndrueshme, pra një
“fuqi blerëse” të qëndrueshme. Dhe kjo fuqi blerëse vlerësohet
nëpërmjet indeksit të çmimeve. Kështu, kur çmimet rriten ose
rrezikojnë të rriten, banka qendrore rrit normën bazë të interesit.
Kjo gjë bën që të bjerë vëllimi i kredive e për rrjedhojë edhe
kërkesa për mallra e shërbime, gjë që ngadalëson rritjen e
çmimeve. E kundërta ndodh kur çmimet ulen ose shfaqin një
prirje për t’u ulur; banka qendrore ul normën bazë të interesit,
gjë që rrit kërkesën, pra ndikon në rritjen e çmimeve.

Regjimet e politikës
monetare – janë mënyra
e zbatimit të politikës
monetare. Ekzistojnë
tre regjime të politikës
monetare: shënjestrimi monetar,
regjimi i kursit të këmbimit dhe regjimi
i inflacionit të shënjestruar. Banka
qendrore në zgjedhjen e regjimit të
politikës monetare kushtëzohet nga
mjedisi ekonomik, pra nga struktura
ekonomiko-financiare, si dhe nga
natyra e mekanizmit të transmetimit
që karakterizon vendin.
Politika monetare – është një arsenal
masash që përdor banka qendrore
për të vepruar mbi ofertën e parasë
në ekonomi, e cila rezulton nga
veprimtaria kredituese e bankave
tregtare. Për t’iu përgjigjur nevojave
të tyre për rifinancim, nga pikëpamja
rregullatore, bankat e nivelit të dytë
vendosen nën mbikëqyrjen e bankës
qendrore, e cila vepron ose duke
imponuar rregulla të veçantë, pra
në mënyrë direkte, ose duke luajtur
me sasinë dhe me çmimet e parasë
(fondeve) që ajo u ofron bankave,
pra në mënyrë indirekte.
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PASAPORTA:
Emri: Banka e Italisë
Banca d’Italia
Adresa: Via Nazionale, 9 Roma
Guvernatori: Prof. Mario Draghi
Mandati: 6 vjet i rinovueshëm
Kapitali: 156,000 euro
Bilanci 2004: 159,585 milionë euro
Nr. i punonjësve: 8096
Website: www.bancaditalia.it
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Në vitin 1885, kur për ndërtimin e selisë së Bankës Kombëtare
në Mbretërinë e Italisë (Banca Nazionale nel Regno d’Italia),
ekspertëve u duhej të zgjidhnin midis projektit të përgatitur nga
Gaetano Koch dhe atij të Pio Piacentinit, ata pa ngurrim zgjodhën
propozimin e Koch. Arsyeja ishte e thjeshtë: ekspertët parapëlqyen
më mirë zgjidhjen funksionale të administrimit të sipërfaqeve të
brendshme, që ofronte projekti i parë, sesa anën monumentale
e artistike të projektit të dytë, që ruante stilin e ndërtesave të
bankierëve fiorentinë. Kështu, mëngjesin e 8 shkurtit 1888, me
një akt zyrtar nisën punimet për ndërtimin e pallatit në fjalë, të
cilat do të përfundonin në vitin 1892. Konstruksioni paraqiste një
lidhje simetrike të dy blloqeve, me nga një dalje të jashtme në
rrugën Nazionale.

Institut emisioni – është
institucioni që gëzon
monopolin e emetimit të
kartëmonedhës dhe të
monedhës metalike. Në
shumicën e vendeve, ky privilegj i
përket bankave qendrore.

Pak muaj pas përfundimit të ndërtesës, një marrëveshje e
nënshkruar midis Banca Nazionale del Regno d’Italia, Banca
Nazionale Toscana dhe Banca Toscana di Credito, tre institute
emisioni të rëndësishme të kohës, do të shënonte bashkimin
e tyre në një institut të vetëm emisioni, që do të merrte emrin
Banca d’Italia. Pallati Koch, i ndërmendur fillimisht për Bankën
Kombëtare në Mbretërinë e Italisë, do t’i shërbente devotshëm
deri në ditët tona bankës së re të porsakrijuar, duke u shndërruar
pa asnjë ekuivok në një alias të saj. Krijimi i Bankës së Italisë u
sanksionua me ligjin nr. 449 të 10 gushtit 1893.
Kapitali i Bankës së Italisë është në pronësi të bankave
italiane, të arkave të kursimit, të shoqërive aksionere që zhvillojnë
veprimtari bankare si dhe të kompanive të sigurimeve. Pra, Banka
e Italisë është një institucion i së drejtës publike që zotërohet
nga subjekte private. Ndonëse në pronësi private, ndryshimet në
statutin e Bankës që vendosen nga asambleja e jashtëzakonshme
e aksionerëve, miratohen nga Presidenti i Republikës më dekret
të veçantë, me propozim të Kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe
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të Ministrit të Ekonomisë. Aksionerët kryesorë të saj janë Gruppo
Intesa (22 %), Gruppo Unicredito Italiano (11 %), Gruppo San
Paolo Imi (8,3 %), Assicurazioni Generali (6,3%) INPS (5%),
Gruppo Capitalia (4,8 %) Banca Carige (4%) Banca Nazionale
del Lavoro (2,8%) etj..

A e dini se…?
... Lista e aksionerëve të Bankës së Italisë u publikua për
herë të parë më 20 shtator 2005; para kësaj date, burimi
i vetëm ishte një informacion i një studioje private në vitin
2003.

MOMENTET KRYESORE
Gjatë gjithë vijës së saj të jetës, që prej krijimit e deri më sot,
Banka e Italisë është pasuruar në funksione, duke ravijëzuar në
këtë mënyrë tiparet e mirëfillta të një banke qendrore.
Në vitin 1926 ajo nisi të përvijojë profilin e një banke qendrore
moderne. Fillimisht, u shndërrua në të vetmin institut emisioni; ligji
i vitit 1936 solli një zgjerim të funksioneve lidhur me mbikëqyrjen,
duke e përkufizuar Bankën si institut të të drejtës publike që
qëndron mbi bankat e tjera. Funksioni mbikëqyrës i sistemit
bankar e financiar do të merrte formë të plotë me sanksionimin
në vitin 1948, të parimit të mbrojtjes së kursimeve. Në periudhën
e pasluftës deri në fillim të viteve ’70, Banka e Italisë me politikën
e saj të qëndrueshmërisë së kursit të këmbimit të lirës ndaj dollarit,
ndikoi fuqinë blerëse të monedhës.

Funksioni mbikëqyrës
i bankës qendrore
– shumë banka qendrore
në botë gëzojnë edhe
një funksion tejet
të rëndësishëm, siç është ai i
mbikëqyrjes së sistemit bankar. Ka
vende ku ky funksion kryhet nga një
autoritet jashtë bankës qendrore
ose, kur banka qendrore përveç
sistemit bankar mbikëqyr edhe
atë financiar, që nënkupton edhe
institucionet financire jobanka,
fondet e pensioneve, kompanitë e
sigurimeve etj.. Mbikëqyrja përfshin
një sërë rregullash e veprimesh,
të cilat përmblidhen kryesisht
në synimin për parandalimin e
krizave financiare, mbrojtjen e
depozituesve dhe të investimeve
të tyre në sistemin bankar, atë
për të ndikuar në zhvillimin e
një konkurrence të ndershme
në sistemin bankar, ofrimin e
sigurisë për trajtimin e barabartë
të subjekteve të licencuara dhe të
klientëve të tyre; si dhe rritjen e
transparencës së bankave, për të
arritur forcimin e besimit të publikut
tek sistemi bankar.
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Kufizimi i kreditit – ose i
njohur ndryshe si tavani
i kredisë, është një
teknikë që përdor banka
qendrore për të kufizuar
rritjen e masës monetare, duke
reduktuar me fuqinë që i jep ligji,
kapacitetet e kredidhënies së
bankave tregtare. Ky bën pjesë
në instrumentet direkte të politikës
monetare.

Borxhi publik – kur
qeveria e një vendi kryen
më shumë shpenzime
se sa mbledh të ardhura
krijohet deficiti buxhetor.
Në këtë rast, qeverisë i lind
nevoja për financim, të cilën ajo
mund ta përmbushë në mënyra
të ndryshme. Një mënyrë është
emetimi i titujve, i bonove të
thesarit ose i obligacioneve. Pra,
qeveria merr hua nga bankat, nga
kompanitë ose edhe nga individët,
duke krijuar kështu borxhin publik.
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Në vitet ’70, kriza e naftës, rritja e borxhit publik, rënia e
fuqisë blerëse të lirës, gjeneruan një periudhë të paqëndrueshme
monetare e financiare, gjatë së cilës u rritën presionet inflacioniste.
Për ta sjellë stabilitetin e monedhës në parametrat e mëparshëm,
Banka aktivizoi të gjitha levat e politikës monetare, duke filluar
nga kufizimi i kreditit. Në këtë mënyrë, pak nga pak u frenuan
disekuilibrat në bilancin e pagesave. Pas një marrëveshjeje
me Fondin Monetar, ajo përjetoi një proces modernizimi, i cili
përfshiu organikën, strukturat dhe veprimtarinë kërkimore e
studimore.
Në vitet ’80 e ’90, Bankës iu atribua përgjegjësia për ndryshimin
e normës së skontimit dhe autonomia e pavarësia e saj u forcuan
si rrjedhojë e dhënies së përgjegjësive. Transformimi i ekonomisë
dhe i financave influencuan zhvillimin e bankës qendrore dhe
gjithashtu, çuan në ndryshime të funksioneve të saj. Autonomia
e Bankës së Italisë u rrit në sajë të një procesi, etapat kryesore të
të cilit ishin heqja e detyrimit për të financuar Thesarin dhe lejimi
i një lirie të plotë përsa i përket vendosjes së normave bazë të
interesit.
Gjithashtu, ndërsa lëvizja e kapitaleve vazhdonte, bashkëpunimi
midis autoriteteve mbikëqyrëse të vendeve industriale u
intensifikua, veçanërisht në nivelin evropian. Bankës i është
besuar gjithashtu detyra e mbrojtjes së konkurrencës në sektorin
bankar. Ishin veprimet e saj që çuan në uljen e inflacionit, duke
e ndihmuar Italinë të arrijë stabilitetin monetar dhe të jetë në
dymbëdhjetëshen e vendeve që adoptuan euron, në 1 janar të
vitit 1999.
Një sfidë tjetër të cilës duhet t’i bëjnë ballë bankat qendrore,
në cilësinë e autoritetit mbikëqyrës të sistemit bankar e financiar,
është zbatimi i Akordit II të Bazelit. Ky nuk është gjë tjetër veçse
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reforma e Akordit I, një raport ndërmjet kapitalit rregullator me
aktivet dhe zërat jashtë bilancit, të ponderuara me rreziqet që quhet
“Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit”. Pra, ky raport shpreh në
një farë mënyrë masën e mbulimit të rrezikut të kredisë me fondet
e veta. Reforma ka kaluar në disa faza që nga konsultimet e
debatet brenda profesionit e deri tek publikimi i Akordit final në
qershor 2004. Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2006, të dyja
sistemet e llogaritjeve do të bashkëekzistojnë, për të kaluar në
fund të vitit në zbatimin praktik të tij.

A e dini se…?
Akordi I i Bazelit, i quajtur ndryshe edhe norma Cook,
për nder të Drejtorit të Parë të Bankës për Rregullime
Ndërkombëtare, është vendosur në vitin 1988.
Aktualisht, Banka e Italisë si të gjitha bankat qendrore të
vendeve të Eurozonës, ka humbur një pjesë të funksioneve
kryesore të saj. Tashmë politika monetare e Sistemit Evropian
të Bankave Qendrore vendoset në Frankfurt dhe bankat
kombëtare janë thjesht zbatuese të saj. Po kështu, me kalimin në
monedhën e përbashkët euro, privilegji i origjinës, ai i emetimit
të kartëmonedhës, u transferua në Bankën Qendrore Evropiane.

FIGURA TË SPIKATURA
Ndonëse Banka e Italisë u themelua në vitin 1893, do
të duheshin plot 35 vjet që të institucionalizohej funksioni i
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Komiteti i Bazelit – është
organizëm i ngritur nga
guvernatorët e bankave
qendrore të G10, që ka
për qëllim propozimin
e ndryshimeve të nevojshme në
mbikëqyrjen e sistemit financiar
ndërkombëtar.
Akordi II i Bazelit – Reforma e
Akordit I nisi në vitin 1998 dhe
mbështetet në konfigurimet e reja
të tregjeve financiare. Institucionet
financiare dhe bankat po përjetojnë
efektet në treg, të përdorimit të
vazhdueshëm të instrumenteve
të reja financiare si dhe
domosdoshmërinë e “kualifikimit”
të një grupi rreziqesh si: rreziku
operacional, rreziku ligjor, rreziku
i reputacionit etj.. Kjo në mënyrë
të natyrshme ka sjellë dhe nevojën
për një ridimensionim të ri të
profilit të rrezikut për të siguruar
stabilitetin e nevojshëm financiar.
Në këtë kuadër, është arritur në
përfundimin se është e nevojshme
të rishikohen dhe të bëhen më
efektive politikat mbikëqyrëse
në drejtim të mjaftueshmërisë të
kapitalit për t’i bërë ballë profilit të
sotëm të rrezikut.

b
14

a

n

k

a

t

Guvernatorit. Gjatë kësaj periudhe, ky rol kryhej nga Drejtori
i Përgjithshëm, rol i cili është ruajtur deri në ditët e sotme, por
duke ndryshuar funksion. E veçanta e saj unike, krahasuar me
shumë simotra në botë, qëndron tek mandati i Guvernatorit, i
cili deri para disa muajsh ishte i përjetshëm. Këtë e tregon edhe
fakti që për mëse 77 vjet, në krye të Bankës kanë qenë jo shumë,
por 8 guvernatorë, të cilët me përkushtimin dhe kontributin
e tyre kanë lënë gjurmë jo vetëm në historinë e Bankës, por
edhe në atë të zhvillimit ekonomik të vendit. Banka e Italisë ka
patur privilegjin të drejtohet nga personalitete të shquara në
fushën ekonomike e politike. Në listën e guvernatorëve të saj,
ajo numëron dy presidentë republike.
Luigi Einaudi
Einaudi, ekonomist i shquar dhe kundërshtar i fashizmit,
akademik e publicist i njohur, politikan largpamës – për të cilin
“liria ekonomike është kusht i nevojshëm për lirinë politike…”,
qëndroi në krye të Bankës së Italisë tre vitet e para të Pasluftës
së Dytë Botërore, deri në zgjedhjen e tij si Presidenti i dytë
i Republikës në vitin 1948. Suksesi i tij në krye të Bankës u
kushtohet ndër të tjera metodave drastike që ndihmuan në uljen
e inflacionit në Italinë e pasluftës. Einaudi ka gjithashtu meritën
që zgjodhi si drejtor të përgjithshëm dikë me të cilin punonte në
sintoni të shkëlqyer e të cilit do t’i linte në vitin 1948, timonin
e Bankës. Ky ishte Donato Menichella.
Menichella
Menichella do të qëndronte në krye të institucionit gjatë viteve
’50 e përtej, vite të vrullshme e problematike të rindërtimit.
Duke vazhduar linjën e ndjekur nga Einaudi, ai kontribuoi me
vendosmëri në rritjen e ekonomisë italiane dhe në përfshirjen e
saj në kontekstin ndërkombëtar, në politikën e mbikëqyrjes dhe
në administrimin e monedhës. Me Menichellan u konsolidua një
stil, një mënyrë të punuari si dhe një frymë pa kompromis ndaj
interesit të përgjithshëm. Ai është protagonisti i Bankës së Italisë
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në çështjen e rindërtimit të vendit, me administrimin e fondeve
të planit Marshall, dhe i gjithë ekspansionit të aparatit prodhues
italian deri në prag të “mrekullisë”: një periudhë çmimesh të
stabilizuara dhe bilancesh pozitive, me një lirë që po forcohej
dita-ditës.

A e dini se…?
... Privilegjin e çmimeve Oscar nuk e ka vetëm arti i shtatë,
kinemaja, por edhe arti i bankingut. Financial Times i ka
dhënë Guvernatorit Menichella çmimin Oscar si bankieri
qendror më i suksesshëm për vitin 1960 dhe lirës italiane
çmimin Oscar si valuta më e mirë.
Carlo Azeglio Ciampi është deri tani Guvernatori që ka
qëndruar për një kohë më të gjatë, gati 14 vjet, në krye të
Bankës së Italisë, por kohëqëndrimi i tij në Bankë shtrihet larg
në kohë. Dëshmitar i karrierës së shkëlqyer 47-vjeçare prej
bankieri, si inspektor, sekretar i përgjithshëm, drejtues drejtorie,
drejtor i përgjithshëm e guvernator në 1979, ai do ta linte, në
1993, postin e kryebankierit për atë të kryepolitikanit, Presidentit
të Këshillit të Ministrave të qeverisë së tranzicionit, për të marrë
përsipër në 1999 detyrën fisnike të Kryetarit të Shtetit.
Në planin ekonomik, ngjarjet më domethënëse që kanë
shënuar karrierën e tij prej bankieri e politikani të afirmuar janë
ngritja e një kuadri institucional për luftën kundër inflacionit,
nëpërmjet marrëveshjes qeveri-parti në vitin 1993, e cila shënoi
fundin e mekanizmit të indeksimit dhe individualizoi në normën
e inflacionit që ishte programuar, parametrin e referencës në
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kontratat e reja. Në veprën e tij renditen edhe përpjekjet për
frenimin e borxhit publik italian, me qëllim respektimin e njërit
prej kritereve të Traktatit të Maastrihtit, për të garantuar kalimin e
Italisë në monedhën e përbashkët evropiane.

Kanë thënë...
“Gjatë viteve të qëndrimit tim në Bankë, nuk më është kërkuar kurrë të
bëj diçka kundër ndërgjegjes sime, nuk më është kërkuar kurrë të kryej
ndonjë kërkim që mund të më ketë stepur; ka patur gjithmonë një liri të
plotë gjykimi dhe sjelljeje, analize, interpretimi dhe vendimmarrje brenda
përgjegjësive të gjithësecilit.
Gjithëherë, një nga pikat më të forta të Bankës së Italisë është “laiciteti i
metodave”, i ushqyer nga larmia e kulturave, nga dialektika e brendshme, e
cila i edukon njerëzit të mendojnë me kokën e tyre dhe të debatojnë.“
Carlo Azeglio Ciampi, ish-Guvernator i Bankës së Italisë dhe
ish-President i Republikës Italiane

Hyrja e Italisë në Eurozonë i detyrohet ndër të tjerash edhe
stabilitetit ekonomiko-financiar të vendit, ku si një ndër faktorët
kryesorë njihet Antonio Fazio,
Fazio i cili mori stafetën e Guvernatorit
të Bankës pas Ciampit, pas mëse 40 vjet pune në institucion.
“Kalorës i reformave strukturore, duke filluar nga ajo e fondeve të
pensioneve, çoçari i hekurt, njeriu i kultivuar e lexuesi i apasionuar
pas Shën Agostinit, katoliku i devotshëm, njeriu i rrahur me
betejat” janë pjesëza të portretit mediatik të Fazios. Pas emërimit
si numri 1 i Bankës së Italisë, roli i tij merr një rëndësi gjithnjë e
më të madhe edhe në politikë. Fazio do të kujtohet si guvernatori
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i fundit i Bankës së Italisë që hodhi firmën e vet në lirën italiane
dhe për frymën e “italianitetit” në sistemin bankar italian, që do
t’i kushtonte ndërprerjen e karrierës së kryebankierit, dhe do të
bëhej shkak për rishikimin e ligjit e bashkë me të, të privilegjit të
përjetshëm të mandatit të Guvernatorit të Bankës së Italisë.
Pas stuhisë mediatike të “çështjes Fazio”, një emër i ri, por jo i
panjohur është ngjitur në pallatin Koch: 58-vjeçari Mario Draghi,
Draghi
“njeriu i veprimit”, pragmatik e konkret, zgjedhja e të cilit kishte votën
kompakte të shumicës, por edhe vlerësimin për cilësitë e tij të pakicës.
Emri i tij lidhet me një ligj të ri mbi privatizimet që njihet në historinë
e financave si ligji Draghi. “Regjisori” i stinës së privatizimeve drejtoi
në vitet ’90 shitjet e mëdha kryesore të enteve publike, gjë që i vlejti
cilësimin si “ambasadori i ekonomisë italiane në botë”, kur ishte në
postin e Drejtorit të Përgjithshëm të Thesarit, për të kaluar më pas si
Zëvendëspresident i Goldman Sachs për Evropën.
Me amendimet e muajve të fundit bërë ligjit, ai do ta drejtojë
Bankën, ndryshe nga tetë paraardhësit e tij, në kolegjialitet me
Drejtorin e Përgjithshëm dhe dy Zëvendësdrejtorët e Përgjithshëm.

Kanë thënë...
“Me zgjedhjen e Draghit në krye të Bankës së Italisë, u krye siç e kishim
dëshiruar, një zgjedhje e profilit të lartë dhe e një besueshmërie të madhe
në nivel ndërkombëtar. Guvernatori i ri, jam i sigurtë, do të dijë t’i kthejë
institucionit dinjitetin e vënë në provë nga ngjarjet dramatike që kanë
lëkundur sistemin financiar italian, e kështu do të kontribuojë për t’i
siguruar vendit prestigjin dhe rolin që meriton në arenën ndërkombëtare.“
Romano Prodi, ish-President i Komisionit Evropian dhe Kryeministër
i Republikës Italiane.
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PASAPORTA:
Emri: Banka e Greqisë
Adresa:21, E Venizelos Avenue
GR-102 50 Athens
Guvernatori: Nicholas C. Garganas
Mandati: 6 vjet
Kapitali: 66,746,019 euro
Bilanci 2004: 29,646,510,166 euro
Nr. i punonjësve: 2,980
Website: www.bankofgreece.gr
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Kanë thënë...

“Roli i një banke qendrore në sukseset dhe humbjet e një ekonomie,
dëshmohet natyrshëm nga historia e Bankës së Greqisë.
Në periudhat e turbullta, ajo ka treguar aftësi për t’u përshtatur me
ndryshimet duke luajtur shpeshherë rol drejtues
në zgjidhjen e problemeve të mprehta ekonomike të ditës.“
Lucas Papademos, ish-Guvernator i Bankës së Greqisë.

Në zgrip të viteve ’20, Greqia u përball me një gjendje të
vështirë ekonomike, e cila kërkonte medoemos një konsolidim
fiskal, qëndrueshmëri të monedhës dhe zgjidhjen e problemit të
refugjatëve të ardhur nga Azia e Vogël. Për të dalë nga situata,
vendi kërkoi një hua nga Lidhja e Kombeve dhe për të siguruar
atë, u desh që monopoli i emetimit të kartëmonedhës kombëtare
të transferohej nga Banka Kombëtare e Greqisë, asokohe banka
më e madhe në vend, në një bankë të re, e cila do të kishte
të drejtën ekskluzive për të zbatuar politikën monetare dhe atë
valutore. Lindi kështu, më 1928, Banka e Greqisë e në të njëjtën
kohë, dhrahmia u lidh me arin.
Gjatë viteve të para të ekzistencës së saj, Banka e Greqisë ishte
e detyruar të punonte në kushte shumë të vështira dhe me burime
të pakta. Vitet ’30, vitet e rënda për gjithë ekonominë botërore,
ishin dëshmitare të daljes së butë të dhrahmisë nga sistemi
i standardeve të arit dhe brenda 10 vjetëve Banka e Greqisë,
nëpërmjet thithjes së kursimeve të popullatës drejt sistemit bankar,
do të bëhej institucioni kyç në drejtimin e ekonomisë.
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Gjatë Luftës së Dytë Botërore, administrata e Bankës u shpërngul
jashtë vendit së bashku me rezervat në valutë dhe në ar, dhe
punoi me qeverinë e vendit në mërgim. Pas hiperinflacionit të
krizës së viteve ’30, Banka kontribuoi në vendosjen e stabilitetit
monetar dhe ekonomik.

A e dini se…?
... Shkatërrimi i kapitaleve dhe rënia marramendëse e
prodhimit, gjatë viteve të Luftës së Dytë Botërore, bënë
që rritja e inflacionit në Greqi të mos njihte kufij, e për
rrjedhojë dhrahmia të humbiste vlerën e saj deri në
dhimbje. Kjo pati efektet edhe në kursin e këmbimit me
monedhat e tjera; paundi britanik në raport me dhrahminë
këmbehej me:
Janar 1941: 1,200
Janar 1942: 23,400
Janar 1943: 145,500
Janar 1944: 3,202,100
Tetor 1944: 1,219,000,000,000

Fillimet e viteve ’50 ishin dramatike për inflacionin, i cili njohu
rënie të konsiderueshme, ndërkohë që dhrahmia u lidh me
dollarin për gati dy dekada me radhë.
Me gjithë stabilizimin e suksesshëm të monedhës gjatë
këtyre viteve, sistemi grek i kreditit u ndesh me vështirësi të
papërballueshme, për shkak të kufizimeve që ishin vendosur në
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Kriteret e Maastrihtit
Kriteret
- Një sërë kushtesh
ekonomike që duhet
të përmbushin vendet
anëtare të Komunitetit
Evropian para se të hyjnë në Zonën
e Euros. Këto kritere, të cilat njihen
si kriteret e Maastrihtit, synojnë
ruajtjen e një inflacioni të ulët, një
gjendje të shëndoshë të financave
publike, qëndrueshmëri të kursit të
këmbimit si dhe norma interesi të
ulëta e qëndrueshmëri të tyre. Ato
përshkruhen në Traktatin themelues
të Komunitetit Evropian, që njihet
rëndom si Traktati i Maastrihtit, dhe
në protokollet lidhur me këtë Traktat.

Regjimi i kursit të
këmbimit - është
strategjia e politikës
monetare, në themel të
së cilës qëndron kontrolli
i kursit të këmbimit të monedhës
kombëtare si objektiv i ndërmjetëm.
Më konkretisht, banka qendrore
e vendit kontrollon çmimin e
monedhës së saj, në varësi me
lëvizjen që pëson monedha e
huaj që ajo ka zgjedhur si ankorë
në tregun ndërkombëtar, duke
ndërhyrë në tregun valutor.
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kreditimin e ekonomisë, ku përfituesit ishin vetëm disa sektorë.
Gjatë viteve ’80 e ’90, Banka liberalizoi gradualisht sistemin
financiar me qëllim modernizimin dhe përgatitjen e tij për t’u
përfshirë në tregun unik evropian. Për herë të parë pas periudhës
së pasluftës, bankat nisën të ushtronin funksionin e tyre tradicional:
kreditimin nëpërmjet financimit të sektorëve më prodhimtarë të
ekonomisë, sipas rregullave të ekonomisë së tregut.
Liberalizimi i sistemit bankar përkoi me zbatimin e programit
të konsolidimit fiskal dhe me regjimin e kursit të këmbimit, që
njihej si politika e “dhrahmisë së fortë” (me këtë synohej ruajtja
e një kursi këmbimi të qëndrueshëm të dhrahmisë me monedhat
përbërëse të ECU), hapa të cilët ishin të domosdoshëm për të
siguruar hyrjen në mënyrë të butë të Greqisë në Mekanizmin
Evropian të Këmbimit (ERM), në 1 janar 2001. Në të njëjtën kohë,
Greqia përmbushi detyrimet e saj kundrejt Traktatit të Maastrihtit
duke i dhënë Bankës së Greqisë më shumë pavarësi politike dhe
ekonomike, të cilat u sanksionuan në ligjin për Bankën e Greqisë
të dhjetorit 1997.
Profili i Bankës së Greqisë ka ndryshuar në mënyrë të vrullshme
dramatike gjatë 75 viteve të ekzistencës së saj, duke qenë
dëshmitar i transformimit nga një vend në zhvillim në një vend
anëtar të Bashkimit Evropian. Të njëjtin itinerar ka ndjekur edhe
dhrahmia, deri në momentin e zëvendësimit të saj me euron, në
fillim të vitit 2002.
Syri i një ekonomisti, në 75 vitet e Bankës së Greqisë mund të
shquante katër ngjarje të spikatura e domethënëse të zhvillimit
të saj:
Viti 1928,
1928 kur Banka e Greqisë u themelua nga Aleksandros
Diomidis, Guvernatori i parë i saj, dhe vendi kishte nevojë për

b
23

a

n

k

një reformë të thellë monetare, me qëllim që të stabilizohej
ekonomia pas konflikteve të fundviteve ’20. Pas një kohe të gjatë
paqëndrueshmërie ekonomike e monetare, Shteti Grek kërkon
ndihmën e Lidhjes së Kombeve për shëndoshjen e ekonomisë,
qëndrueshmërinë e monedhës dhe funksionimin e sistemit bankar.
Negociatat do të përfundonin me Protokollin e Gjenevës, një nga
termat e të cilit ishte ngritja e një banke qendrore, me të drejtën
ekskluzive për emetimin e kartëmonedhave. Banka e Greqisë
filloi aktivitetin e saj në maj 1928 dhe dy detyrat kryesore të saj
ishin sigurimi i një monedhe të qëndrueshme dhe rregullimi i
qarkullimit të parasë. Për këtë arsye, ajo, siç e parashikonte edhe
Statuti, duhej të mbante rezerva. Ndërkohë, asaj i njihej edhe
një e drejtë shumë e kufizuar e financimit të deficitit buxhetor.
Banka e Greqisë nuk mund ta niste veprimtarinë e saj në një
periudhë më të vështirë se kaq. Ishte koha kur sistemi monetar
ndërkombëtar punonte mbi bazën e standardit të këmbimit
të arit, që do të thoshte se një vend ishte i detyruar ta ruante
qëndrueshmërinë e monedhës së vet, duke ekuilibruar sasinë e
ofertës së parasë me atë të rezervave të arit të bankës qendrore.
Ky kyfizim nuk i linte shumë hapësirë asaj të zbatonte një politikë
monetare të pavarur dhe më elastike.
Standardet e arit – Pas Luftës së Parë Botërore, bankierët
qendrorë iu kthyen arit, një sjellje kjo për t’u mbrojtur nga
presionet për rritjen e ofertës së parasë. Në këtë kohë, ky
ishte objektivi primar i përgjegjësave të politikave ekonomike,
të cilët kërkonin një qëndrueshmëri të monedhës. Megjithatë,
çekuilibrat ekonomikë të pasluftës, si inflacioni, rritja e borxhit publik,
dëmshpërblimet e luftës, të cilat patën kosto të lartë, e bënë të vështirë
vendosjen e standardit të arit. Kështu, në Konferencën e Gjenovës
në prill 1922, u hodhën bazat për një standard të ri të arit, me të cilin
lidheshin disa valuta të konvertueshme, ndërkohë që bankave qendrore
iu dha më shumë autonomi për të stabilizuar vlerën e arit, nëpërmjet
bashkëpunimit ndërkombëtar.
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NGA FENIKSI TEK EURO
Mjeshtër të simboleve, grekët e
pagëzuan monedhën e shtetit të
tyre modern, me emrin e feniksit,
shpendit mitologjik që u ringjall
nga hiri i tij, për të simbolizuar
kështu rilindjen e Greqisë. Feniksi
u emetua fillimisht rreth 100 vjet
para krijimit të Bankës së Greqisë,
më 1828, si monedhë argjendi
me vlerë të barabartë me atë të
frangës franceze. Asokohe në Greqi
u shtypën vetëm 12,000 monedha
dhe shumica e veprimeve tregtare
kryheshin me valuta të huaja. Por
argjendi i pakët dhe i kushtueshëm,
e detyroi shtetin të emetonte edhe
300,000 feniksë të tjerë, kësaj here
si kartëmonedha. Fati i keq qe i
pashmangshëm: kartëmonedhat u
braktisën krejtësisht nga publiku.
Kështu në 1832, sistemi monetar u
reformua dhe vendin e feniksit e zuri
një monedhë e re, dhrahmia
dhrahmia.
Në 1868 Greqia hyri në Bashkimin
Monetar Latin dhe dhrahmia u
barazua në peshë dhe në vlerë me
frangën franceze. Gjatë pushtimit
gjerman të Luftës së Dytë Botërore,
hiperinflacioni katastrofik dhe
vjedhja e thesarit grek nga nazistët,
e shndërruan dhrahminë në një
monedhë të pavlerë. Në 1944,
dhrahmia e vjetër ia la vendin të
resë, me të cilën shkëmbehej në
raportin 1 me 50,000,000,000.
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Por, edhe monedha e re do
të pësonte fatin e pavlerë të
paraardhëses së saj; në 1953,
Greqia hyri në sistemin e Bretton
Woods-it dhe tre vjet më vonë
dhrahmia tashmë e vjetër, do t’ia
linte stafetën të resë me kursin 1,000
me 1. Nga ky moment, Banka e
Greqisë do të ndiqte regjimin e
lidhur të kursit të këmbimit, duke
u munduar të ruajë kursin 1:30 të
dollarit me dhrahminë. Për gati 25
vjet, pas shpërbërjes së sistemit të
Bretton Woods-it në 1979, kursi
zyrtar i këmbimit do të zbriste
gradualisht shkallët duke u fiksuar në
400 dhrahmi = 1 dollar.
Greqia hyri në Bashkimin Monetar
Evropian në 1 janar 2001 dhe fiks
pas një viti dhrahmia u zëvendësua
zyrtarisht me monedhën e
përbashkët, Euron, me kursin 1 me
340.75.

MË KANË MBETUR ENDE DISA
DHRAHMI. A KA MUNDËSI T’I
KËMBEJ?
Aktualisht ëshë e pamundur të
këmbesh monedha në dhrahmi,
pasi afati i fundit për këmbimin e
tyre ishte 1 mars 2004. Ka ende
shpresë për kartëmonedhat, të cilat
do të mund të këmbehen deri në 1
mars 2012 në sportelet e Bankës
së Greqisë.
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Kanë thënë...

”Sikur standardi i arit të mos kishte ekzistuar,
do të kishte qenë e nevojshme
të shpikej një gjë e ngjashme.“
Dennis Robertson, ekonomist anglez (Money, 1928).

Viti 1953
1953, kur zhvlerësimi i dhrahmisë (e më pas futja e dhrahmisë
së re) u bë preludi i qëndrueshmërisë ekonomike e monetare të
vendit, aq të kërkuar në vitet e Pasluftës së Dytë Botërore.
Viti 1979,
1979 kur Guvernatori i atëhershëm i Bankës së Greqisë
ishte Ksenofon Zolotas dhe Greqia nënshkroi në Athinë hyrjen në
Komunitetin Ekonomik Evropian për t’u bashkuar përfundimisht me
të, më 1 janar 1981, gati 20 vjet pas aplikimit për vend anëtar.
Viti 2001,
2001 kur Lucas Papademos ishte Guvernator i Bankës
së Greqisë dhe Greqia u bashkua me vendet që kishin pranuar
Euron si monedhën e tyre të përbashkët, për të formuar atë që
shpesh dëgjojmë të quhet Eurozonë ose Euroland.

ARKITEKTURA
Ndërtesa ku ndodhet selia qendrore e Bankës së Greqisë është
ndër më të rejat në rajon, jo më shumë se dyvjeçare. Nderi i
inaugurimit të saj i takoi Guvernatorit të tanishëm të Bankës,
Nicholas Garganas, më 28 janar 2004. Me një sipërfaqe të
përgjithshme prej 13,279 m2, ndërtesa numëron 16 kate, nga të
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cilat 6 nëntokë si dhe 2 kate-bazë, ku ndodhen Muzeu i Bankës
dhe një pjesë e Arkivës Historike.
2000 librat që Banka e Greqisë bleu nga historiani dhe
shkrimtari Janis Vllahojanis, përbëjnë bërthamën e bibliotekës
së bankës që numëron sot rreth 125,000 vëllime, nga të cilat
50,000 monografi dhe 75,000 vëllime të lidhura të periodikëve
vendas e të huaj, 3,500 koleksione periodikësh (gazeta, revista,
vjetarë e të tjerë).

FIGURA TË NJOHURA
Në momentet më të mprehta të historisë së saj, Banka e
Greqisë u drejtua nga ekonomisti i njohur, Ksenofon Zolotas
Zolotas,
që është Guvernatori me kohëqëndrimin më të gjatë në vite në
krye të saj, me plot 20 vjet: 1944-45, 1955-67 dhe 1974-81.
Zolotas ishte njeriu moderator, kampioni i konservatizmit fiskal
dhe i stabilitetit të monedhës.
Një tjetër figurë e respektuar është edhe Lucas Papademos
Papademos,
Guvernatori që e udhëhoqi, me plot kuptimin e fjalës, Bankën
e Greqisë drejt Sistemit Evropian të Bankave Qendrore, anëtare
e të cilit ajo është që prej 1 janarit 2001. Në një kohë kur
shumë analistë ekonomikë ndërkombëtarë i shihnin prej vitesh
me pesimizëm shanset e Greqisë për t’u përfshirë në bashkimin
monetar, Papademos arriti të evidentojë e të çojë përpara, në
mënyrë shumë mbresëlënëse, përparimet që Greqia kishte bërë
deri në fund të 1995, kur ai u zgjodh Guvernator, në drejtim të
uljes së inflacionit dhe të zbatimit të reformave strukturore. Vitet
gjatë të cilave ai qëndroi si Guvernator, konsiderohen si vitet
e konvergjencës së ekonomisë greke, ku Banka e Greqisë, me
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“politikën e dhrahmisë së fortë” arriti të përgjysmojë inflacionin,
duke ndikuar kështu në rritjen reale të PBB-së, e duke përmbushur
kësisoj kriteret e Maastrihtit. Aktualisht, Lucas Papademos është në
detyrën e Zëvendëspresidentit të Bankës Qendrore Evropiane.
Që prej qershorit 2002, Banka e Greqisë drejtohet nga
Guvernatori Nicholas Garganas,
Garganas i cili kryeson Këshillin e
Përgjithshëm, organi drejtues i Bankës. Në punën e tij Guvernatori
asistohet nga dy zëvendësa dhe nëntë këshilltarë ekzekutivë.
Guvernatori miratohet nga Presidenti i Republikës, me propozim
të Këshillit të Përgjithshëm, pas miratimit nga qeveria, për një
mandat trevjeçar me të drejtë rizgjedhjeje. Me një përvojë të
pasur në rrethet ekonomike brenda e jashtë vendit, Garganas
drejton Bankën e Greqisë, tashmë anëtare të Sistemit Evropian të
Bankave Qendrore.
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PASAPORTA:
Emri: Banka Kombëtare e Bullgarisë
Adresa: 1, Prince Alexander Battenberg Square
1000 Sofia
Guvernatori: Ivan Iskrov
Mandati: 6 vjet
Kapitali: 20 milionë lev
Bilanci 2004: 14,058 milionë lev
Numri i punonjësve: 917
Website: www.bnb.bg
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Instrumentet e politikës
monetare - Tërësia
e transaksioneve me
anë të të cilave bankat
qendrore influencojnë
paranë dhe nivelin e përqindjeve
të interesit në tregun e parasë. Si
të tillë, Banka e Shqipërisë përdor,
kryesisht repo,kredi njëditore,
depozitë njëditore, kredi lombard,
operacionet e tregut të hapur,
rezervën e detyruar, shitblerjet me
të drejta të plota.
Agjent financiar – ose agjent
fiskal është koncept teorik që
parashikon të vepruarit në bazë
të një marrëveshjeje, nga ana e
një banke ose kompanie, për një
bankë ose kompani tjetër (në rolin
dhe kapacitetin e përgjithshëm
të bankierit). Në vazhdim të këtij
koncepti, ndër detyrat kryesore
të agjentit fiskal përfshihen
disbursimi i fondeve për pagesat
e dividentëve, maturimi i bondeve
dhe i kuponave të tjerë, pagimi i
qirave etj..
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Banka Kombëtare e Bullgarisë është themeluar në vitin 1879
dhe është banka qendrore e vendit. Objektivi i saj kryesor është
të ruajë stabilitetin e monedhës kombëtare, Lev, nëpërmjet
implementimit të politikave të përshtatshme dhe një sistemi efikas
pagesash. Pas futjes së regjimit të këmbimit të quajtur Bordi
Rregullator i Monedhës në 1 korrik të vitit 1997, u reduktua numri
i instrumenteve të politikës monetare në dispozicion të Bankës dhe
u vendos kursi fiks i këmbimit. Banka Kombëtare e Bullgarisë ka të
drejtën ekskluzive për të emetuar monedha dhe kartëmonedha në
Bullgari. Ajo kryen ndër të tjera edhe shërbimin si agjent financiar
për qeverinë.

NGA PAVARËSIA . . . E HUMBUR . . . NË
PAVARËSI
Në 16 dhjetor të vitit 1878, dita e shpalljes së pavarësisë së
Bullgarisë nga Perandoria Ruse, një nëpunës i Departamentit të
Financës të Qeverisë Ruse në Bullgari përgatiti Statutin e Bankës
Kombëtare të Bullgarisë, i cili iu dorëzua Princit Dondukov-Korsakov.
Diçka më shumë se një muaj më vonë, në 25 janar 1879, statuti
u miratua nga Princi dhe data në fjalë njihet si dita e themelimit të
Bankës Kombëtare të Bullgarisë, si institucion krediti i qeverisë.

A e dini se…?
... Banka Kombëtare e Bullgarisë renditet e 13-ta ndër
bankat qendrore në botë për nga vjetërsia. Nderi i tre
vendeve të para u takon Bankës së Suedisë (1668), Bankës
së Anglisë (1694) dhe Bankës së Francës (1800).
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Në vitin 1885, u hartua Ligji i Themelimit të Bankës Kombëtare
të Bullgarisë, i cili e njihte atë si bankë shtetërore me kapital
themelor, 10 milionë leva ari të investuara nga qeveria
dhe të zotëruara nga Banka. Ky ligj i garantonte privilegjin e
bankës qendrore nëpërmjet njohjes së të drejtës së emetimit
të kartëmonedhave brenda territorit të vendit. Asokohe, Banka
gëzonte funksione tipike edhe për bankat qendrore edhe për ato
tregtare: kështu, veç kreditimit të qeverisë, ruajtjes së fondeve,
shërbimeve të cash-it, ajo ofronte depozita dhe jepte hua. Ky
dualitet do ta shoqëronte atë për disa dekada.

A e dini se…?
... Transaksioni i parë bankar i kryer nga BNB, depozitimi i
2 milionë frangave si kapital themelor i Bankës, është kryer
në 6 qershor 1879.
... Monedhat e para bullgare janë shtypur në 27 maj 1880.
... Kartëmonedhat e para bullgare janë hedhur në qarkullim
në 1 shtator 1885.

Por identitetin e saj si bankë qendrore, ajo do ta formësonte
në 1926 me një ligj që i shtoi funksionit emetues dhe atë
rregullator, si dhe e liroi Bankën nga varësia ndaj qeverisë, të
cilës mund t’i jepte hua vetëm sipas kushteve të përcaktuara
qartë në ligj.
Periudha e Depresionit të Madh, kriza e viteve 1929-30, pati
efekte të rënda jo vetëm mbi ekonominë dhe sistemin financiar
botëror, por edhe mbi kontekstin ekonomik bullgar. Ajo e detyroi
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Currency
rrency board
(Bordi i monedhës)
– Një mënyrë e të bërit
politikë monetare, ku
banka qendrore merr
angazhimin që do të rrisë ofertën
e parasë për atë shumë që
korrespondon me kundërvleftën e
shumës me të cilën shtohet rezerva
e saj valutore.
Huadhënësi i fundit në rr
rradhë
adhë
– shprehje që karakterizon situatën
e bankës qendrore, e cila nuk
mundet që t’i refuzojë rifinancimin
një banke të nivelit të dytë, pasi kjo
mund të shkaktonte pështjellime në
tregun bankar. Në këtë rast themi se
banka qendrore ndodhet në situatën
e huadhënësit të fundit në radhë.
Pesë kriteret e Maastrihtit:
1. Normë
ormë inflacioni jo
më e lartë se 1,5 % e
normës së tre vendeve
me rezultatet më të mira.
2. Ruajtja e një kursi të këmbimit
që të respektojë marzhet normale
të luhatjeve të parashikuara në
mekanizmin evropian të këmbimit.
3. Një normë interesi nominal
afatgjatë, që të mos jetë më e lartë
brenda një viti se 2 % e performancës
së tre vendeve më të mira.
4. Një deficit vjetor jo më i lartë se
3 % ndaj PBB-së.
5. Një borxh publik jo më i lartë se
60 % ndaj PPB-së.
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Bankën të zbatonte masa administrative kufizuese mbi tregtinë
e jashtme. Më pas, periudha 40-vjeçare socialiste do t’i bjerrte
pavarësinë, duke e vënë Bankën nën ombrellën e partisë-shtet.
Gjatë kësaj kohe u ndërmorën tre reforma monetare, dy prej të
cilave kishin karakter konfiskues në lidhje me kursimet e publikut.
Ndërsa reformat e viteve ’60 e ’70, nuk patën ndonjë efekt në
thelbin e tyre.
Vetëm në 25 qershor 1991, Banka Kombëtare e Bullgarisë
rifitoi të drejtat e humbura të pavarësisë, me ligjin që sanksionoi
statusin e një banke qendrore moderne me shkallë të lartë
autonomie. Gjashtë vjet më vonë, sistemi monetar u riorganizua
dhe u adoptua regjimi i kursit të këmbimit currency board, sipas
të cilit Banka përpiqej që të ruante një kurs këmbimi të caktuar
të levit me markën gjermane (1000 levë = 1 markë gjermane).
Ndërkohë, ajo u lirua edhe nga detyrimi për të financuar qeverinë
dhe privilegjin e huadhënësit të fundit në radhë e ruajti për bankat
e nivelit të dytë, në rast mungese likuiditeti në sistemin bankar.
Në 25 prill 2005, Bullgaria nënshkroi Traktatin me Bashkimin
Evropian dhe parashikohet që t’i bashkohet familjes së madhe
në 2007. Kjo ngjarje ishte frut i punës dhe i përpjekjeve të
bashkërenduara të qeverisë, Bankës dhe të gjitha institucioneve në
vend. Hyrja në Bashkimin Evropian presupozon edhe bashkimin
monetar, që do të thotë kalimi në monedhën e përbashkët euro.
Kjo arrihet me plotësimin e kritereve të Maastrihtit, që është edhe
një nga sfidat e bankave qendrore të vendeve që aplikojnë për
hyrjen në BE.
Në vorbullën e integrimit BNB është binjakëzuar me dy
banka qendrore të BE-së, me Bankën e Francës dhe me Bankën
e Holandës. Ambicioz dhe i gjerë, pasi përmbante rreth 11
module të ndryshme, që shkonin nga sistemi i pagesave tek
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përshtatja e procedurave kontabël, duke kaluar nga statistikat
e nga mbikëqyrja bankare, binjakëzimi mobilizoi një numër të
konsiderueshëm ekspertësh nga të dyja bankat e BE-së.

Kanë thënë...
“Nëse objektivat janë arritur, suksesi i takon angazhimit të plotë të
drejtuesve dhe stafit të Bankës Kombëtare të Bullgarisë, motivimit të
tyre të madh dhe shkallës së lartë të profesionalizmit të tyre. Punonjësit
e tre institucioneve tona kanë punuar si një skuadër e vetme. E pra, ky
rezultat është ogurmbarë, sepse shpirti i skuadrës është në qendër të
funksionimit të SEBQ dhe një nga kyçet e suksesit.”
J.-P. Redouin, Zëvendësguvernator i Bankës së Francës, në ceremoninë e
mbylljes së binjakëzimit, shtator 2004, Sofie.

MONEDHA
Levi është monedha kombëtare e Bullgarisë, por jo edhe për
shumë kohë. Kalimi në monedhën e përbashkët, euro, në një të
ardhme jo shumë të largët, mund t’i bëjë paksa nostalgjikë bullgarët,
të cilët deri më sot kanë përdorur katër lloje të levit. I pari u hodh
në qarkullim në 1881 dhe ishte i barabartë me frangën franceze. I
dyti zëvendësoi të parin në 1952 me kursin 100:1. Në 1962, i treti
pasoi të dytin me kursin 10:1. Gjatë viteve ’90, kursi i këmbimit të
levit me markën gjermane u fiksua në 1000:1.
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A e dini se…?
... Etimologjia e fjalës “lev“ daton në shekullin XIX dhe
kishte asokohe kuptimin “luan“.

FIGURA
Ivan Iskrov është Guvernatori aktual i Bankës Kombëtare të
Bullgarisë që prej tetorit 2003. Periudha e mandatit të tij përkon
me dy ngjarje historike të rëndësishme: hyrja e Bullgarisë në BE,
në 2007 dhe kalimi në monedhën e përbashkët, në 2009.

Kanë thënë...
“Dëshiroj të nënvizoj tre fjalë kyçe, të cilat do të doja të përkufizonin
punën time si Guvernator i Bankës Kombëtare të Bullgarisë:
pavarësi, transparencë, largpamësi.“
Ivan Iskrov, Guvernator i Bankës Kombëtare të Bullgarisë, në
ceremoninë e 125-vjetorit të Bankës.
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PASAPORTA:
Emri: Banka Qendrore e Republikës Turke
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Adresa: Istiklal Caddesi No 10 TR - 06100 Ulus/Ankara
Pronësia: shoqëri aksionere (Thesari i Shtetit 54.73 %)
Guvernatori: Durmuş Yilmaz
Mandati: 5 vjet i rinovueshëm
Kapitali: 25,000 lira të reja
Bilanci 2004: 76,631,918,898 lira të reja
Nr. i punonjësve: 4770
Website: www.tcmb.gov.tr
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Banka Qendrore e Republikës Turke është shoqëri aksionere
ku shumicën e aksioneve e zotëron Thesari i Shtetit. Ajo drejtohet
nga Bordi, organi vendimmarrës i Bankës, i cili përbëhet nga
Guvernatori dhe gjashtë anëtarë të zgjedhur nga asambleja
e aksionerëve. Guvernatori emërohet me dekret të Këshillit të
Ministrave për një mandat 5-vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje
dhe në veprimtarinë e përditshme asistohet nga katër
zëvendësguvernatorë.
Historia e bankingut qendror në Turqi ka ndarë dy periudha të
rëndësishme me historinë e Shtetit Turk, periudhën osmane dhe
atë republikane.
Gjatë Perandorisë Osmane, veprimet e thesarit, transaksionet
monetare dhe të kreditit si dhe tregtia në ar e në valutë kryheshin
prej Thesarit, argjendarëve, fajdexhinjve, fondacioneve dhe
shoqërive të ndryshme.

Skontimi i bonove të
thesarit – operacion që
konsiston në transferimin
e një titulli (bono thesari)
nga zotëruesi tek një
bankë, e cila bëhet pronare e këtij
titulli, duke i paguar zotëruesit të
parë të bonos shumën me të cilën
ka blerë bonon, minus interesin e
huasë ose të skontos.

Në vitin 1847, Qeveria Osmane lejoi bankierët e Gallatës të
krijonin “Bankën e Dersaadet”, dhe i njohu asaj të drejtën për
të kryer pagesat me jashtë të Perandorisë Osmane, për herë të
parë. Tetë vjet më vonë, në vitin 1856, nga bashkimi i kapitaleve
franceze e angleze, u krijua “Banka Osmane”, e cila në 1863
kaloi në pronësi shtetërore dhe mori pjesërisht funksionet e një
banke qendrore të përkohshme dhe u quajt “Banka Osmane
Perandorake”.
Si bankë qendrore, ajo gëzoi të drejtën ekskluzive të lëshimit të
kartëmonedhave, pasi qeveria hoqi dorë nga kjo e drejtë brenda
një periudhe të shkurtër e madje nuk ia njohu këtë të drejtë asnjë
institucioni tjetër. Ky status i privilegjuar i lejoi bankës të luante
rolin e Thesarit të Shtetit, të mblidhte të ardhurat e tij, të kryente
pagesat dhe të skontonte bonot e thesarit. Në atë kohë, kapitali
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i bankës përbëhej nga 135,000 aksione, nga të cilat 80,000 u
sollën nga grupi anglez, 50,000 nga francezët, ndërsa 5,000 iu
caktuan osmanëve.
Veprimtaria e Bankës vazhdoi edhe në vitet e Revolucionit
Xhonturk. Administrata republikane, ndërkohë që e kishte
shtyrë periudhën e privilegjit të Bankës Osmane deri në 1935,
kishte nisur që në 1926, përgatitjet për themelimin e një banke
qendrore, të cilat u kurorëzuan me ligjin nr. 1715 “Për Bankën
Qendrore të Republikës së Turqisë” të 11 qershorit 1930. Banka
qendrore u themelua në 3 tetor 1931 dhe u hap zyrtarisht në 1
janar të vitit tjetër. Që në krijimin e saj, Bankës iu njoh e drejta
për emetimin e kartëmonedhave për një periudhë 30-vjeçare.
Në vitin 1955, periudha e privilegjit u shty përsëri për 44 vjet
dhe që nga viti 1994, për një periudhë pa afat. Në bazë të ligjit
nr.1715, misioni kryesor i Bankës ishte mbështetja e zhvillimeve
ekonomike të vendit, ndërsa detyrat e tjera kishin të bënin me
kryerjen e veprimeve të Thesarit, rregullimin e tregut monetar dhe
mbrojtjen e vlerës së lirës turke.
Planet e zhvillimit ekonomik rreth viteve ’60 që ndërmori
Turqia, e bënë të nevojshëm përmirësimin e ligjit për bankën
qendrore. Kështu në 1970, ligjvënësi miraton një ligj të ri që
ridimensionoi detyrat dhe përgjegjësitë e Bankës, duke i caktuar
si mision zbatimin e politikave monetare dhe të kreditit në kuadër
të planeve të zhvillimit.
Gjatë veprimtarisë së saj, Banka Qendrore e Republikës Turke
ka ofruar imazhin e një banke dinamike, që formulon politikat e
veta jo vetëm duke ndjekur, por edhe duke u paraprirë zhvillimeve
të vendit. Gjatë gjysmës së dytë të viteve ’80, u krijuan tregu
ndërbankar monetar, tregu valutor dhe Banka filloi të përdorë
operacionet e tregut të hapur për zbatimin e politikës monetare.
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Interesante ka qenë strategjia e politikës monetare të ndjekur
gjatë dy dhjetëvjeçarëve të fundit, kur Banka mbështeti kryesisht
strategjinë e rritjes të drejtuar nga eksportet, duke kontrolluar
kursin e këmbimit dhe normat e interesit.

JETË TË GJATË, LIRA TURKE E RE!
Në 1 janar 2005, një monedhë e re u ngjit në skenën ekonomike
të Turqisë, Lira Turke e Re. Monedha vendase u rivlerësua, duke
u ekuivalentuar kështu me 1,000,000 lira të vjetra. Lira e Re u
emetua si kartëmonedhë me prerjet 1, 5, 10, 20, 50 dhe 100
dhe si monedhë me prerjet 1, 5, 10, 20, 50 kurush dhe 1 lirë. Po
çfarë e bëri kaq të nevojshme lindjen e kësaj monedhe?
Vitet ’70 - ’80, njihen në Turqi si vitet e inflacionit kronik që
çoi në zhvlerësime të papara të Lirës Turke. Por, pavarësisht
normave të larta të inflacionit krahasuar me vendet e zhvilluara,
Turqia asnjëherë nuk kaloi në hiperinflacion. Në fund të 2004,
Lira Turke ishte 18,000 herë më e zhvlerësuar ndaj dollarit në
krahasim me të njëjtën periudhë të 20 vjetëve më parë.

A e dini se…?
... Jo pak, por plot 49 vende në botë, kanë qenë të
detyruara të fshijnë zerot pas monedhës së tyre. Dhe këtë
veprim mund ta kenë përsëritur disa herë: Brazili gjithsej
18 zero në 6 herë, Argjentina 13 në 4 herë, Izraeli 9 në 4
herë, Polonia 4 dhe Greqia 3 zero.
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Shifrat ekonomike rreshtonin zerot deri në rendin e
miliardësheve, të trilionëve e të kuadrilionëve dhe për gati 20 vjet
rresht, banka qendrore detyrohej ta shuante etjen për para cash
të ekonomisë, duke shtypur në çdo dy vjet kartëmonedha të reja
me prerje të madhe (deri në 20,000,000 lira). Zerot e panumërta
ishin kthyer teknikisht në “vargonj” edhe për regjistrimet në
librat e kontabilitetit, për statistikat, sistemin e pagesave, për
arkat e deri te taksimetrat e benzinatat. “Turpi i kombit” siç do
ta quante kryeministri turk këtë “reaksion zinxhir” të bjerrjes së
besueshmërisë së Lirës, duhej luftuar. “Pika e moskthimit” ishte
arritur dhe Lira Turke duhej të rilindte. Pra, monedha e re ishte
bërë tashmë një nevojë psikologjike dhe teknike.
në 000/Lira

Rritja galopante e kursit të këmbimit lira/dollar.
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A e dini se…?
… edhe monedhat mund të përfshihen në Librin e Rekordeve
Guinness. Lira Turke e ka patur këtë “privilegj” në dhjetor
2004, kur u rendit si monedha me më pak vlerë e rruzullit
dhe në atë kohë duheshin 1,350,000 lira për 1 usd. Me
futjen e Lirës së Re, titullin famëkeq e fitoi Leu Rumun
(27,500 për usd), por edhe ky deri në korrik 2005, për t’ia
lënë stafetën e fundklasifikimit monedhës mozambikase.
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Inflacioni kronik - i
quajtur ndryshe edhe
inflacion galopant,
është një fenomen që
karakterizohet nga një
rritje shumë e lartë e çmimeve,
me një normë vjetore që shkon
zakonisht nga 10 në 30 % në
vendet e industrializuara, por
edhe 100 % e më tepër në vendet
në zhvillim. Ky lloj inflacioni ka
tendencë të ruhet për kohë të gjatë
dhe çon në rënien e prodhimit dhe
të investimeve, në përkeqësimin e
pozicionit valutor, në shkatërrimin
e kursimeve, në dollarizimin e
ekonomisë, e në shumë fenomene
të tjera negative. Në formën e tij
më të skajshme, ky lloj inflacioni
shndërrohet në …
… hiperinflacioni - është inflacioni
i dalë “jashtë kontrollit”. Shpesh
ekonomistët e konsiderojnë
si “një cikël inflacioni që nuk
paraqet ndonjë tendencë për t’u
stabilizuar”. Ndërkohë që çmimet
rriten me shpejtësi marramendëse,
monedha sa vjen dhe e humbet
vlerën e saj. Rëndom përkufizohet
me një normë inflacioni mujore 50
% e përtej.
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Beteja kundër “vargonjve” të zerove nisi në dhjetor 2003, kur
Parlamenti Turk miratoi ligjin për heqjen e 6 zerove nga Lira dhe krijimin
e një monedhe të re, që do të quhej Lira Turke e Re. Në fakt, zëvendësimi
i monedhës është një proces i tërë që kryhet nga banka qendrore dhe
ndokush mund të mendojë se mjafton një e rënë e lapsit dhe çdo
gjë të quhet e përfunduar. Në këtë fushë, si në Turqi edhe në vendet
e tjera që kanë ndjekur eksperienca të tilla, sfida ishte shumëfishe:
ekonomike:: pasi u parapri nga një program stabilizimi i ekonomisë.
ekonomike

A e dini se…?
... vetëm pas 35 vjetësh, në sajë të programit të stabilizimit
makroekonomik dhe të futjes së Lirës së Re, Turqia kaloi në
inflacionin me një shifër.
teknike
eknike:: sepse u përfshinë të gjithë aktorët e jetës ekonomike,
qeveria, Thesari, banka qendrore, sistemi bankar, bizneset, njësitë
tregtare dhe u rikonfiguruan programet kompjuterike, kasat
regjistruese, bankomatet, programet e kontabilitetit, sistemet e
transferimit të fondeve, makinat e përpunimit të kartëmonedhave,
bankat e të dhënave statistikore, sistemet e shlyerjes së pagesave etj.,
etj.. Në shkallë vendi bëhej fjalë për gjithsej: 875,000 POS, 14,000
ATM, 26 milionë karta krediti dhe 43 milionë karta bankare.

“Lira Turke e Re është simbol i arritjes së një stabiliteti ekonomik të
qëndrueshëm, të ëndërruar prej kohësh dhe që ka kërkuar përpjekje të mëdha.”
Sureyya Serdengeçti, ish-Guvernator i Bankës Qendrore të Republikës Turke.
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komunikimi
omunikimi:: u shoqërua me një fushatë informimi aktive për
publikun e gjerë, që synonte njohjen e publikut me kartëmonedhat
e reja, karakteristikat e tyre, procedurat e daljes nga qarkullimi,
afatet.

A e dini se…?
Gjatë fushatës informative për futjen e Lirës Turke të Re, që
zgjati rreth 11 muaj, u përdor një arsenal i tërë mjetesh e
dokumentesh didaktike, ku numëroheshin:
500 mijë etiketa
2 milionë broshura
1 milion kalendarë xhepi
10 mijë postera dygjuhësh
700 mijë panele reklamash
400 mijë broshura publicitare
5 mijë libra specialë për të verbërit
50 mijë libra publicitarë në gjuhë të huaj

… Para zëvendësimit, numëroheshin rreth 1,3 miliardë
copë kartëmonedha të vjetra në qarkullim, nga të cilat 83
% e zinin prerjet prej 20,000,000 lirash. Vlera e përgjithme
shkonte 13,500,000,000,000,000 lira, pesha 1600 tonë
dhe vëllimi sa një kub me brinjë 12,3 m.
… Deri në 15 janar 2005, u emetuan rreth 15 miliardë
copë kartëmonedha Lira të Reja dhe 587 milionë monedha,
të gjitha me një peshë gati 763 tonë.
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JU KANË MBETUR
KARTËMONEDHA TË VJETRA NGA
HERA E FUNDIT QË KENI QENË
NË TURQI ? DO TË SHKONI
PËRSËRI PËR PUSHIME APO PËR
BIZNES? Kartëmonedhat e vjetra
mund t’i këmbeni brenda 10 vjetëve
në çdo qytet në të gjitha degët e
Bankës Qendrore, e aty ku nuk ka
të tilla, mund t’i këmbeni në degët e
Bankës Ziraat.
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FIGURA TE SPIKATURA
Në vitet e saj më të vrullshme, Banka Qendrore e Republikës
Turke u drejtua nga ekonomisti Süreyya Serdengeçti. Bagazhi 20vjeçar i përvojës së punës në Bankën Qendrore ishte një garanci
për mandatin e Guvernatorit që qeveria e koalicionit i besoi
në mars të vitit 2001. Shpatullat e tij nuk do të mbanin thjesht
një mandat, por edhe përgjegjësinë e mbështetjes së programit
ekonomik që filloi Qeveria Turke në atë kohë dhe përgjegjshmërinë
e të qenit në krye të një institucioni, të cilit ligjvënësi sapo i kishte
njohur autonominë. Privilegj i një Guvernatori, në krahasim me
paraardhësit e vet, për të kontrolluar më mirë ekonominë turke
të zhytur në krizë e inflacion.
I vlerësuar shumë, por edhe i kritikuar për qëndrimin e tij të
rreptë e pa lëshime ndaj politikës së Bankës, mund të thuhet
pa frikë se me Guvernatorin Serdengeçti nisi era e ndryshimeve:
stabilizim i kursit të këmbimit të lirës me dollarin, kalim në
inflacionin me një shifër, ulje e normës së interesave, vendosje e
regjimit të kursit të luhatshëm të këmbimit, përgatitje e inflacionit
të shënjestruar dhe lançim i Lirës së re Turke. Me mbarimin e
mandatit të Guvernatorit, kjo trashëgimi duket se ka rënë në duar
të sigurta.
Një tjetër figurë do të njësohet këtej e tutje me Bankën Qendrore,
ajo e ekonomistit veteran me edukim britanik, Durmuş Yılmaz
Yılmaz.
25 vjet eksperiencë në Bankën Qendrore, do të mjaftonin t’i
siguronin atij kompromisin midis qeverisë dhe presidentit të
vendit, reagimin pozitiv të ekspertëve ekonomistë e financiarë
dhe shpresën si “Guvernator i shkëlqyer” të faktorit financiar
ndërkombëtar. I vendosur në vazhdimin e rrugës së mbarë ku ka
hyrë vendi, ai u zotua në prill të vitit 2006, në daljen e tij të parë në
publik si Guvernator, se do të përkrahte një politikë të shtrënguar
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monetare, në përputhje me angazhimet që kishte marrë Turqia
në kuadrin e ndihmës ekonomike nga Fondi Monetar.

Kanë thënë…
“Turqia ka një shans të artë të shpëtohet nga shkatërrimi i inflacionit
30-vjeçar. Procesi i disinflacionit është thuajse përfunduar me sukses.
Objektivi i radhës është të arrijmë dhe të ruajmë stabilitetin e çmimeve.
Kjo është ndihmesa më e madhe që banka qendrore mund të japë për
rritjen potenciale të vendit”.
Durmu Yilmaz, Guvernator i Bankës Qendrore të Republikës Turke
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PASAPORTA:
Emri: Banka Kombëtare e Rumanisë
Banca Na ional a României
Adresa: Strada Lipscani 25
030031 – Bucharest
Guvernatori: Prof. Dr. Mugur Isarescu
Mandati: 5 vjet i rinovueshëm
Kapitali: 16,139 milionë leu
Bilanci 2004: 527,588 milionë leu
Website: www.bnro.ro
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Banka Kombëtare e Rumanisë është themeluar në 1880 dhe
është banka qendrore e vendit. Ajo është institucion publik i pavarur
dhe ka monopolin e emetimit të monedhës kombëtare, leut.
Banka Kombëtare e Rumanisë ka privilegjin ta ketë selinë e vet
në truallin e Hanul Serban Voda, njërës prej ndërtesave më të
njohura të Rumanisë, e cila për mëse dy shekuj para se të lindte
Banka, kishte ndryshuar parreshtur destinacionin e vet që nga pubi, hoteli e deri te konvikti. Pas dy zjarreve shkatërrimtare, më 1883,
trualli i Hanit të famshëm të Serban Vodës do të nivelohej e mbi të
do të merrte udhë projekti për Bankën Kombëtare të Rumanisë i dy
arkitektëve francezë, Bernard Cassien dhe Albert Galleron.
Disa vjet më vonë, punimet do të kurorëzoheshin me një
ndërtesë të frymës neo-klasike franceze, me holl qendror
gjigand e fasadë kolonadash të stilit korintik, me katër statuja që
përfaqësonin secila Bujqësinë, Industrinë, Drejtësinë e Tregtinë;
një ansambël që do të qëndronte i tillë për gati gjysmë shekulli
deri në vitin 1937, kur u hodh guri i parë për themelet e krahut të
ri të ndërtesës. Punimet për ndërtimin e pjesës së re të Bankës, që
e kishte fasadën nga rruga Doamnei, do të kryheshin gjatë viteve
të Luftës së Dytë Botërore, nën drejtimin e arkitektëve vendas Ion
Davidescu, Radu Dudescu dhe N.Cretoiu. Edhe shtesa e re është
emblematike në stilin neo-klasik me ndikime racionaliste, tepër
në modë gjatë periudhës midis dy luftrave. Ajo të impresionon
me shkallët prej graniti, me kolonadën korintase dhe mermerin e
bardhë që vesh pjesën e brendshme të hollit.
Mendimi liberal rumun për krijimin e një sistemi të qëndrueshëm
të kreditit është në origjinë të krijimit të Bankës Kombëtare të
Rumanisë më 23 prill 1880. Guvernatori i parë i saj u bë Ministri
i atëhershëm i Financave, Ion Campineanu. Kapitali themeltar i
Bankës ishte 30 milionë lei, nga të cilat 1/3 zotërohej nga Shteti
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Rumun. Pas gati 10 muajsh jetë, qeveria tërhoqi pjesën e vet nga
kapitali për t’ia kaluar atë aksionerëve dhe Banka u shndërrua
kështu në një institucion të privilegjuar me kapital privat. Në
dhjetor 1920, Bankës Kombëtare të Rumanisë iu dha për dhjetë
vjet e drejta e emetimit të kartëmonedhës vendase.
Vitet e Luftës së Parë Botërore ishin mjaft të vështira për
Bankën. Për arsye sigurie, në 1916 Thesari i Bankës u transferua
në Jassy e pastaj u dërgua në Rusi nën mbrojtjen dhe garancinë
e Qeverisë Ruse të atëhershme. Pas dy vjetësh, në përfundim të
Luftës, Qeveria Rumune, Banka Kombëtare dhe institucionet e
tjera qendrore kthehen në Bukuresht dhe në ato vite të vështira,
Banka u bë e vetmja mbështetëse e qeverisë për rimëkëmbjen e
ekonomisë së dëmtuar nga lufta dhe unifikimin e qarkullimit të
monedhës.
Viti 1924 do të sjellë ndryshime në Bankën Kombëtare të
Rumanisë (BKR), të cilat do të finalizoheshin me një riorganizim
të përgjithshëm: ligji i ri i vitit 1925 i njohu të drejtën e emetimit të
kartëmonedhës edhe për 30 vjet të tjera, si dhe miratoi një rritje
të kapitalit të Bankës, nga 30 në 100 milionë lei. Nga ana tjetër,
shteti rifitoi pjesën e vet në kapital.
Gjatë periudhës së krizës së viteve ’30, për disa vite me radhë,
BKR do të luante një rol aktiv në jetën e vendit nëpërmjet kreditimit
të qeverisë për financimin e buxhetit; roli dhe hapësirat e saj në
fushën financiare do të rriteshin duke i shtuar listës së funksioneve
të saj rreshta të rinj, si kontrolli i veprimtarisë bankare, i qarkullimit
të valutës, i organizimit të politikave monetare e financiare të
vendit.
Pas 1945, BKR ra në duart e regjimit komunist në kuptimin e
plotë të fjalës: nga njëra anë, partia-shtet ushtronte presionin e saj
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nëpërmjet emërimeve të anëtarëve të Bordit Drejtues të Bankës,
dhe nga ana tjetër, mbyllte bankat dhe institucionet e kreditit
duke lënë vetëm BKR dhe Arkën e Kursimeve, nën zotërimin e
shtetit.
Fushat e humbura në 1946, Banka Kombëtare e Rumanisë do
t’i rifitonte vetëm gjatë viteve ’90 të tranzicionit.

MUZEU I BANKËS KOMBËTARE TË RUMANISË
Ideja e ngritjes së një muzeu të Bankës Kombëtare është po aq
e vjetër sa edhe vetë Banka. Një institucion prestigjoz si ajo duhej
të kishte edhe “vitrinën“ e vet. Që me themelimin e saj, Eugen
Carada, njëri prej “baballarëve themelues“ të Bankës, kishte
mbledhur një koleksion të tërë pikturash, tapicerish e skulpturash,
si dhe një bazë të mirë monedhash, kartëmonedhash, medaljesh,
vulash e gjithëfarëlloj objektesh numizmatike.
Tre tentativa për hapjen e muzeut dështuan nga viti 1942 deri
në vitin 1952, nga të cilat e fundit mund të quhet sot me plot
të drejtë reminishencë e epokës komuniste: Banka Kombëtare
e Rumanisë, e vënë nën autoritetin e Ministrisë së Financave
nuk mundi të kishte miratimin e kësaj të fundit për hapjen e një
muzeu numizmatik në mjediset e Pallatit të Vjetër të Bankës.
Kështu, 72,000 objektet që përbënin vlera të pakontestueshme,
si monedha ari, argjendi e metalesh të tjera, sende arkeologjike
prej ari e argjendi, terrakota, medaljone, objekte dekorative,
kartëmonedha etj., së bashku me një arsenal të tërë librash
e revistash të bibliotekës së Muzeut me 300 objekte artistike
(piktura, skulptura, tapiceri etj.) u transferuan në Akademinë e
Rumanisë për t’u bërë pjesë e Muzeut Kombëtar.
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Vetëm pas viteve ’90 mori jetë ideja e kahershme e krijimit
të Muzeut të Bankës Kombëtare të Rumanisë. 3 maji 1997 do
ta gjente BKR me muzeun e saj, i cili zë hijshëm katin përdhes
të ndërtesës së vjetër dhe asaj të re. Filli që përshkon muzeun
është historia e qarkullimit të parasë në territorin e Rumanisë nga
lashtësia deri sot, ku një pjesë jo të vogël zë historia e Bankës.

A e dini se…?
Monedhat e para që kanë qarkulluar në territorin e
Rumanisë së sotme datojnë në periudhën e bronzit të
hershëm. Më e hershmja është dhrahmia e Istrias e shek.
V p.e.s, por veç saj në trevat e tribuve geto-dake kanë
qarkulluar edhe monedha ari e argjendi të shtypura nga
Filipi II i Maqedonisë, Aleksandri i Madh, Lizimaku, si dhe
monedha nga Apollonia, Dyrrahu etj..

ASGJË NUK HUMBET, ASGJË NUK FITOHET,
ÇDO GJË THJESHTËSOHET!
Kjo frazë nuk është gjë tjetër veçse motoja e fushatës informative
për leun e ri. Që nga 1 korriku 2005, Rumania do të ketë një
monedhë tjetër, leun e ri, të barabartë me 10,000 leu të vjetër.
Ndërkohë, leu i vjetër do të vazhdojë të ketë kurs ligjor deri në
fund të dhjetorit 2006.
Të printuara në material polimeri për t’i qëndruar kohës dhe
dëmtimeve fizike, kartëmonedhat e leut të ri paraqesin të njëjtin
konfigurim, pamje e ngjyrë si të vjetrat dhe kanë përmasa të

ÇDO TË BËHET ME
KARTËMONEDHAT E VJETRA?
Duke filluar nga 1 janari
2007 këmbimi i monedhave e
kartëmonedhave të vjetra me të
rejat mund të bëhet vetëm pranë
degëve të Bankës Kombëtare të
Rumanisë që kryejnë pagesa, si
dhe pranë sporteleve të bankave
që do të jenë të autorizuara prej
saj për këmbimin. Periudha për
këmbim do të jetë e pakufizuar në
kohë.
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Baza monetare – quhet
ndryshe edhe paraja e
bankës qendrore, dhe
nënkupton paranë në
qarkullim dhe llogaritë
e bankave të nivelit të dytë në
bankën qendrore. Është kjo para,
mbi të cilën banka qendrore ka
autoritet të plotë, që mundëson
zbatimin e politikës monetare me
anë të instrumenteve indirekte.
Paraja gjithsej – është sasia e
parasë që qarkullon në ekonomi.
HISTORIA E POLITIKËS
MONETARE.
Në dhjetë vitet e para të tranzicionit
(1992-2002) , Banka Kombëtare
e Rumanisë zbatonte një politikë
të shënjestrimit monetar, pra
përcaktonte dhe ndiqte objektiva
operacionalë (baza monetare) dhe
të ndërmjetëm (oferta e parasë)
sasiorë. Strategjia monetare që
ajo ndoqi, çoi në një proces
dezinflacioni gradual, pra të uljes
graduale të inflacionit. Kështu,
për një periudhë rreth 7-8-vjeçare
norma e inflacionit ra nga nivelet
rekord të gati hiperinflacionit
me 295.5 % në 1993, në nivele
më të buta në 2001 me 30,0 %.
Kuptohet që rezultate të tilla më
mirë se kushdo tjetër i ndjenin
xhepat e qytetarëve, dhe ato nuk
e rendisnin Rumaninë në vendet
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njëjta me kartëmonedhat euro, ndërsa monedhat e reja kanë të
njëjtin kompozim si monedhat euro, por ndryshojnë në përmasa
dhe në peshë. Prerja e re më e madhe e kartëmonedhave është
500 leu, e barabartë kjo me 5,000,000 leu të vjetër.

MOMENTE TË RËNDËSISHME
Banka Kombëtare e Rumanisë ka tiparet e mirëfillta të një banke
qendrore moderne. Ligji nr.312/2004 sanksionoi objektivin primar
të saj që është sigurimi dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Por, si
çdo bankë tjetër qendrore, përveç këtij objektivi dhe monopolit të
emetimit të monedhës kombëtare, BKR ka edhe funksione të tjera
që lidhen me përcaktimin dhe zbatimin e politikës monetare dhe
të politikës valutore, me licencimin, rregullimin e mbikëqyrjen e
bankave, me nxitjen e funksionimit të sistemit të pagesave me
qëllim sigurimin e qëndrueshmërisë së sistemit financiar dhe me
administrimin e rezervave valutore të vendit.

Kanë thënë...
“Midis çekuilibrave makroekonomikë dhe ristrukturimit të
pamjaftueshëm të ekonomisë,
zgjidhjet kanë provuar gjithnjë se kanë qenë thika me dy presa,
të cilat heqin një të keqe, por hapin një tjetër.“
Mugur Isarescu, Guvernator i Bankës Kombëtare të Rumanisë.
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Banka Kombëtare të Rumanisë drejtohet nga Bordi i Drejtorëve,
i cili përbëhet nga 9 anëtarë që zgjidhen nga Parlamenti, për një
mandat 5-vjeçar të rinovueshëm. Kryetari i Bordit është Guvernatori
i Bankës, aktualisht Prof. Mugur Is rescu
rescu, ekonomist dhe profesor
i financës në Akademinë e Ekonomisë së Bukureshtit. Drejtor në
Bankë që prej vitit 1990, ai zgjidhet në postin e kryeministrit në
vitet 1999-2000, për të kaluar sërish në fund të vitit 2000 në atë
të kryebankierit. Ndonëse për një kohë të shkurtër në postin e
kryepolitikanit, Is rescu mori një seri masash për rimëkëmbjen e
ekonomisë rumune, startoi procesin e reformave dhe nisi bisedimet
me Bashkimin Evropian, të cilat përfunduan në 2004. Suksesi edhe
në mandatin e dytë si kryebankier, i ka vlejtur Is rescut epitetin e
“kryeministrit në hije” i vendit.

A e dini se…?
Mugur Is rescu ka marrë çmimin Oscar Capital si Bankieri
i Dhjetëvjeçarit për kontributin e shquar për reformat
ekonomike dhe atë në sistemin bankar, si dhe çmimin e
artë “Mr.RON”.
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më të mira të Evropës Qendrore
e Lindore, të cilat kishin kaluar në
këtë periudhë në inflacionin me
një shifër. Megjithatë, rezultatet
mbeten të kënaqshme, po të kemi
parasysh se procesi i dezinflacionit
në Rumani pati disa shkëputje,
siç ishte ajo e vitit 1997 kur shkoi
151.4 %, apo ajo e vitit 1999 me
54.8 %. Pra, e mira e këtij regjimi
ishte vendosja dhe ruajtja e një
disipline buxhetore.
Gjatë viteve ’90, shqetësimi
kryesor në botën e bankingut
qendror ishte stabiliteti i çmimeve
si një nga parakushtet për një rritje
ekonomike të qëndrueshme. Kjo
i bëri shumë banka qendrore të
vendosnin për një strategji të re të
politikës monetare, shënjestrimin
e inflacionit. Kështu, në programin
ekonomik për fazën paraaderimit
në BE që hartoi Qeveria Rumune
në 2001, u hodh si opsion kjo
strategji e re monetare, që duhej të
ndiqej gjatë viteve 2003-04. BKR e
vlerësoi këtë strategji, për kushtet e
Rumanisë, si më të përshtatshmen
dhe zgjidhjen më të drejtë për ta
çuar normën e inflacionit në nivelet
e vendeve të BE-së. Paskësaj,
në gusht 2005 nisi zbatimi i saj,
që për BKR do të thotë njoftim
i objektivave të inflacionit dhe
komunikim më i mirë me publikun,
duke rritur kështu besueshmërinë si
autoritet monetar.
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Bankat qendrore në vijim janë përgjithësisht relativisht të reja, madje shumë më të reja në moshë se
paraardhëset e tyre. Kjo për shkak të zhvillimeve historike që kanë përjetuar vendet e tyre. Pesë bankat e
mëposhtme janë banka qendrore të shteteve apo të strukturave të krijuara pas shpërbërjes së Jugosllavisë,
kanë rrënjë të njëjta dhe histori të përbashkët. Ato janë produkt i erës së tranzicionit që po përjetonin
vendet e Ballkanit, por të lindura në një periudhë konsolidimi të bankingut qendror, të gjitha kanë gëzuar
që në fillim tiparet dhe atributet e mirëfillta të një banke qendrore.
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PASAPORTA:
Emri: Banka Kombëtare e Serbisë
Narodna Banka Srbije
Adresa: 12, Kralja Petra St,
11000 Belgrade Serbia
Guvernatori: Radovan Jelasić
Mandati: 5 vjet i rinovueshëm
Kapitali: 3,319 milionë CSD
Bilanci 2004: 329,630 milionë CSD
Nr. i punonjësve: 4081
Website: www.nbs.yu
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Është pak e zakonshme që një bankë të ndryshojë emrin e saj,
dhe e rrallë ta ndryshojë atë… jo pak, por 7 herë. Ky është rasti i
Bankës Kombëtare të Serbisë. Në fakt, nuk bëhet fjalë për ndonjë
tekë politikanësh a skrupolozitet bankierësh, por thjesht për
faktin se ajo ka pasqyruar në fund të fundit ndryshimet politikoekonomike të vendit të vet.

7 EMRAT E BANKËS KOMBËTARE TË SERBISË
1. Në gjysmën e dytë të shekullit XIX, me përfundimin e
dominimit osman, vendi kishte nevojë për një institucion
që do të përballonte krizën monetare. Kjo do të realizohej
me ligjin e parë të Bankës Kombëtare të miratuar nga
Krajl Milani në 6 janar 1883, i cili sanksiononte ngritjen
dhe funksionimin e Bank
Bankëës Komb
Kombëëtare ttëë Privilegjuar ttëë
Mbretëëris
Mbret
risëë së Serbis
Serbisëë. Ajo u ngrit mbi modelin e Bankës
Qendrore të Belgjikës, me një përvojë mbi 30-vjeçare, e
cila atë kohë ishte etaloni i një institucioni modern bankar.
E themeluar si shoqëri aksionere, Banka do të qëndronte e
tillë deri në vitin 1945.
2. Pas Luftës së Parë Botërore, me ligjin e 26 janarit 1920,
ajo ndryshoi emrin në Banka Komb
Kombëëtare e Mbret
Mbretëërisë
risë së
Serbisëë.
Serbis
3. Pas dy ndryshimeve të ligjit të mësipërm, kur trevat
e sllavëve të jugut u bashkuan në një shtet të ri të
porsaformuar, banka mori emrin Banka Komb
Kombëëtare e
Mbretëëris
Mbret
risëë së Serb
Serbëëve, Kroat
Kroatëëve dhe Sllovenë
Sllovenëve
ve. Pas
këtyre ndryshimeve, ajo u njoh ligjërisht si institucioni
kryesor i kreditimit në vend.
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4. Tetë vjetë më vonë, në vitin 1929, vendi do të ndryshonte
emrin e bashkë me të edhe banka, në Banka Komb
Kombëëtare e
Mbretëëris
Mbret
risëë së Jugosllavis
Jugosllavisëë. Përgjegjësitë kryesore të saj do
të ishin zbatimi i politikës monetare kombëtare dhe i asaj
të kreditit, ndërsa objektivi primar ruajtja e integritetit dhe
e vlerës së monedhës kombëtare.
5. Ndërkohë, emri do të mbetej i pandryshuar deri nga mesi i
janarit 1946, kur hynë në fuqi ndryshimet që i ishin bërë ligjit
15 vjet më parë, dhe banka mori emrin Banka Komb
Kombëëtare
e Republikë
Republikës Popullore Federative të
të Jugosllavis
Jugosllavisëë.
6. Me ndryshimet në Kushtetutën e vitit 1963 të RPFJ, banka
e ndryshoi emrin në Banka Kombë
Kombëtare e Jugosllavisë
Jugosllavisë, për
ta ruajtur atë për gati 40 vjet.
7. Zhvillimet e reja gjeopolitike në RPFJ gjatë dhjetëvjeçarit
të fundit të shekullit XX që u finalizuan me shpërbërjen e
Jugosllavisë, kërkonin një emër të ri të bankës, e cila me
ligj të miratuar nga Asambleja Kombëtare mori në korrik
2003 emrin që ka dhe sot, Banka Komb
Kombëëtare e Serbis
Serbisëë.

Kanë thënë...
Banka Kombëtare mbijetoi dhe vazhdon të ekzistojë edhe sot në
120-vjetorin e saj edhe pse iu desh të largohej nga vendi gjatë dy luftrave
botërore, edhe pse iu desh të ndërronte shtatë herë emrin për t’iu përshtatur
ndryshimeve të emrit të vendit, territorit, të regjimeve dhe ideologjive.
Andrej Mitrovic, akademik, Kryetar i Bordit Botues të
“Banka Kombëtare 1884 – 2004“
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ARKITEKTURA
Selia qendrore e Bankës Kombëtare të Serbisë u ndërtua në
vitet 1888-1890. Ajo u projektua nga arkitekti vjenez Konstandin
Jovanovic, mjeshtër i stilit dhe i dizajnit, me ndikim të fortë të
Rilindjes Italiane. Projekti i bllokut të ndërtesës reflekton stilin
akademik të neo-rilindjes, ndërsa interieri kompleks me pikturat
e ornamentet murale, mban vulën e piktorit të njohur Pasko
Vuçetiç.
Mbresëlënës në tërësinë e vet, ambienti i brendshëm ofron
një kombinim të kujdesshëm të materialeve natyrore me teknikat
dekorative të larmishme. Hollet dhe korridoret kryesore shpalosin
kolona mermeri të një roze të lehtë, të cilat lidhen me kubétë
ornamentale ku mbizotëron gama e bezhës. Stili elegant është
i pranishëm edhe në korridoret anësore të dy kateve të para,
dekoret murale të të cilave harmonizohen butësisht me kubetë e
holleve kryesore.
Hapësira qendrore e ndërtesës mbi hollin kryesor është e
projektuar në formën e një kupole xhami të ngjyrosur, e cila së
bashku me dritaret e katit të dytë të ndërtuar nga i njëjti material,
formon një ansambël qelqor shumëngjyrësh. Ndriçimi sigurohet
nga shandanë masivë bakri të punuar me finesë, ku janë skalitur
simbolet e stilizuara të Bankës Kombëtare të Serbisë. Tavani
impresionant i sallës kryesore, i punuar në dru lisi të gdhendur,
harmonizohet me muret e veshura pjesërisht me dru lisi e cohë të
kuqe. Ky interier, i shquar për punimet e holla e me mjeshtëri, e
ka bërë ndërtesën e Bankës Kombëtare të Serbisë një nga më të
famshmet në Evropë.
Era e ndryshimeve politike që fryu në Jugosllavinë e
fillimviteve `20 të shekullit XX, me krijimin e një shteti
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të përbashkët të sllavëve të Jugut, nuk kishte si të mos
pasqyrohej edhe me rritjen e përgjegjësive të Bankës, duke i
dhënë zgjerimit të infrastrukturës një karakter shumëplanësh.
Për rrjedhojë, në vitet 1923-25 ndërtesa iu nënshtrua një
rikonstruksioni e zgjerimi, projektin e të cilit e realizoi i njëjti
arkitekt. Ky ndoshta është një fakt që ka siguruar një shkrirje
harmonike në stil e arkitekturë të të dyja ndërtesave, aq sa ato
të formojnë një tërësi të pandashme. Sot, ndërtesa e Bankës
Kombëtare të Serbisë numëron gjashtë kate nga të cilat dy
nën tokë.

JETA E TRAZUAR E DINARIT
Dëshmitë e para të shkruara të “dinarit serb“ janë gjetur
në dokumente arkivore të vitit 1214. Fillimisht monedhat
shtypeshin në ar, por gjatë Mesjetës, ato do të bëheshin pjesë
e një dukurie tepër karakteristike të Evropës së asaj kohe,
zëvendësimit me monedha argjendi. Preferenca evropiane për
këto të fundit nuk shkoi më larg se shekulli XVII, kur të dyja llojet
e monedhave dolën jashtë qarkullimit, për t’u zëvendësuar me
kartëmonedhat.
Kartëmonedhat e para në Principatën e Serbisë u shtypën në
vitin 1876, si para të Thesarit, për të financuar Luftën SerboTurke, por ato asnjëherë nuk u hodhën në qarkullim.
Tetë vjet më vonë, me ngritjen e Bankës Kombëtare të
Privilegjuar të Mbretërisë së Serbisë, u krijuan kushtet për emetimin
e kartëmonedhës së parë 100 dinarëshe, të pagueshme në ar, të
cilës do t’i duhej kohë të fitonte besimin e popullatës, tashmë të
mësuar me monedhat e arta e të argjendta.
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Historia e dinarit e ka ndjekur thuajse hap pas hapi historinë
e krijimit dhe të zhvillimit të Shtetit Serb, duke u lëshuar vendin
monedhave të vendeve të tjera apo duke u rishfaqur sa herë që
kishte ose jo pushtime. Ecejaket e shumta të dinarit përfunduan
me Luftën e Dytë Botërore, kur autoritetet e dala nga kjo
luftë nisën reformën monetare dhe zëvendësuan monedhën e
pushtuesit me njësinë monetare të shtetit të ri. Prej këtej, gjysma
e dytë e shekullit të Pasluftës së Dytë Botërore do të rendiste
për Jugosllavinë 12 seri kartëmonedhash me rreth 67 prerje të
ndryshme.
Por nuk ishte e thënë që dinari të gjente paqe; vitet e periudhës
socialiste e sidomos ato të shpërbërjes së Jugosllavisë do ta
shkundnin atë në kuptimin e vërtetë të fjalës. Dhe këtu, banka
qendrore do të dorëzohej përpara politikës.
Nën udhëheqjen e Titos, Jugosllavia për të financuar deficitin
buxhetor “vinte në punë makineritë e printimit të kartëmonedhave”,
pra inkurajonte krijimin e parasë për të financuar veprimet e
qeverisë dhe të ekonomisë socialiste. Rezultatet do të ishin të
shtrenjta: normë inflacioni galopante prej 15 deri në 25% në
vit.
Pas Titos, partia në pushtet ndoqi politika ekonomike edhe më
të paarsyeshme, të cilat bashkë me ndarjen e Jugosllavisë çuan
në varësi akoma më të madhe nga shtypja e kartëmonedhave të
reja, derisa ta kthenin atë në një ortek të vërtetë.
Viti 1993 në Serbi njihet si viti i hiperinflacionit. Arsyeve
të mësipërme iu shtuan edhe embargoja ekonomike që iu
imponua Serbisë nga bota dhe varfërimi ekonomik. Vrapi i
dinarit drejt rrëzimit nuk njihte shpejtësi dhe po kështu, vlera
e tij.
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A e dini se…?
... Gjatë periudhës së hiperinflacionit në vitin 1993,
Republika Federative e Jugosllavisë emetoi seri
kartëmonedhash me vlerën nominale më të lartë që kishte
njohur ndonjëherë historia, ku rekordin e mbante ajo me
prerjen 500,000,000,000 dinarë.

PERSONALITETE TË NJOHURA
Në gati 120 vjet të jetës së saj, Banka Kombëtare e Serbisë
numëron rreth 29 guvernatorë, nga të cilët më i riu i emëruar
ndonjëherë në këtë post ishte 36-vjeçari Mladan Dinkić
Dinkić. Emërimi i
tij si Guvernator simbolizonte një shkëputje nga e kaluara politike
dhe ekonomike. Jo vetëm se zgjedhja e tij në postin e kryebankierit
në nëntor 2000, përkonte me periudhën e pasrevoltave që
rrëzuan Milosheviçin, por edhe për faktin se ai, i angazhuar në
jetën politike të Jugosllavisë, njihej si ...ekonomisti e universitari
dyzetvjeçar që flet hapur e që është njeriu më i përshtatshëm për të
qenë mediatori i opozitës1. Profesor në Universitetin e Beogradit,
ai themeloi dhe drejtoi G-17 Plus, një organizatë joqeveritare e
grup presioni, e përbërë nga rreth 17 ekonomistë e teknokratë me
prirje liberale, ish-anëtarë të Opozitës Demokratike të Serbisë, që
lobonin për reforma ekonomike, për një jetë më të mirë dhe për
anëtarësim në BE. G-17 Plus funksionoi si e tillë që nga 1997,
për t’u shndërruar në 2002 në parti politike.
Pasardhësi i Dinkićit, Radovan Jelasi
Jelasićć, simpatizant i G-17
Plus është Guvernatori aktual i Bankës. Me një karrierë më të
gjatë në Bankë se paraardhësi i tij, Jelasić ka punuar fillimisht si
zëvendësguvernator që prej vitit 2000, i ngarkuar me zhvillimin dhe

1

Sipas një artikulli të Courrier International,
nr.462, 09.09.1999.
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Norma bazë e interesit
- Instrumenti kryesor që
përdoret për të përçuar
sinjalet e politikës
monetare dhe aplikohet
në marrëveshjet e riblerjes dhe
marrëveshjet e anasjellta të
riblerjes me afat njëjavor. Norma
e interesit e aplikuar nga banka
qendrore në këto operacione
luan rolin e normës bazë të
interesit në ekonomi. Kjo normë
përcakton edhe normën e interesit
të depozitave dhe të huave
njëditore të bankës qendrore. 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.
Rezerva e detyruar - Shuma e
parave dhe e aktiveve likuide,
në lekë dhe në valutë, që bankat
tregtare duhet të mbajnë në formën
cash ose në formën e depozitës
në bankën qendrore. Zakonisht,
kjo shumë është një përqindje e
caktuar mbi totalin e depozitave pa
dhe me afat dhe zakonisht njihet
me emrin përqindja e rezervës.
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zbatimin e ristrukturimit të sektorit bankar, reformën e proceseve
të mbikëqyrjes bankare, negociatat me Fondin Monetar, Bankën
Botërore dhe Bashkimin Evropian lidhur me sektorin financiar si
dhe organizimin e mirëfunksionimin e Bankës. Posti i guvernatorit
në mars 2004, ka shtruar para tij një nga sfidat më të mëdha të
bankave qendore në tranzicion, atë të drejtimit të institucionit në
klimën e reformave strukturore dhe të përgatitjes për integrimin
evropian.

Kanë thënë...
”Sikur cilësia dhe shpejtësia e reformave të mateshin me fjalë,
ne do të kishim hyrë në Bashkimin Evropian
me kohë.“
Radovan Jelasi , Guvernator i Bankës Kombëtare të Serbisë,
në 120-vjetorin e Bankës, 16 mars 2005.

Së fundmi, Banka Kombëtare e Serbisë ka ndjekur një politikë
monetare të shtrënguar me objektiv kontrollin e inflacionit dhe
stabilizimin e kursit të këmbimit. Politikat e saja të përgjegjshme
gjatë tre viteve të fundit kanë rezultuar në rritjen e besimit tek
dinari dhe në sistemin bankar. Jelasić duke ndërmarrë politika
antiinflacioniste dhe Banka duke parë ritmet e rënies së inflacionit,
ka ulur normën bazë të interesit nga 9 në 8,5%, në fund të vitit
2004. Nga ana tjetër, ajo u ka kërkuar bankave që të rritin
rezervën e detyruar pranë saj nga 18 në 21%, duke frenuar disi
krijimin e parasë.
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Një tjetër sfidë me të cilën është përballur Banka, e ka emrin
ristrukturimi i sistemit bankar. I keqadministruar, i detyruar të
financonte Milosheviçin dhe të kryente operacione të paligjshme
e transferta parash, ai kishte humbur çdo notë besimi dhe në
vitin 2000 konsiderohej praktikisht në paaftësi paguese. Reforma
e ndërmarrë nga NBS çoi shumë syresh në rehabilitim, por edhe
në falimentim. Ndërkohë, me qëllim frenimin disi të hyrjes së
bankave të reja në tregun bankar, Banka rriti kapitalin minimal
të kërkuar për çeljen e aktivitetit bankar nga 5 në 10 milionë usd
vitin e kaluar.

A e dini se…?
... termat e mirëfilltë ekonomiko-bankarë nuk janë pronë
vetëm e fushës përkatëse. Impakti i tyre është aq i fortë
saqë induktimi mund të kapërcejë edhe caqet e sferës
profesionale. Kjo ndoshta e ka shtyrë ish-Guvernatorin e
Bankës Kombëtare të Serbisë, Mladan Dinkić, ta quajë
bandën e vet të rokut, një nga hobet e tij më të dashur,
Monetary shock (shok-u monetar).
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PASAPORTA:

Emri: Banka Kombëtare e Kroacisë
Hrvatska Narodna banka
Adresa: Trg hrvatskih velikana 3,
10002 Zagreb
Guvernatori: Željko Rohatinski
Mandati: 6 vjet
Kapitali: 2,500,000,000 kuna
Bilanci 2004: 53,474,925 mijë kuna
Nr. i punonjësve: 541
Website: www.hnb.hr
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Banka Kombëtare e Kroacisë është banka qendrore e
Republikës Kroate, e sanksionuar me ligjin e saj organik dhe me
nenin 53 të Kushtetutës, të miratuar më 21 dhjetor 1990. Ligji
për Bankën Kombëtare të Kroacisë i 4 nëntorit 1992, përcaktoi
detyrat, përgjegjësitë dhe misionin kryesor të saj që është ruajtja
e stabilitetit të çmimeve.
E re, por largpamëse dhe përballuese sfidash, Banka
Kombëtare e Kroacisë ka marrë nga madhështia e ndërtesës ku
ndodhet: pallati i ish-Bursës së Zagrebit, i ndërtuar në 1927,
vepra më e rëndësishme e arkitektit Viktor Kovacevic, pararendës
i arkitekturës moderne kroate.

SFIDAT E BANKËS KOMBËTARE TË
KROACISË
Kroacia fitoi pavarësinë politike nga ish-Jugosllavia në
fillim të viteve 1990, por pavarësia monetare e saj erdhi në
dimrin e vitit 1991 dhe puna e parë ishte që vendit t’i jepej
një monedhë e përkohshme, dinari kroat. Ajo çka Kroacia
trashëgoi nga e kaluara e afërt ishte një ekonomi e vogël, e
shkatërruar dhe në krizë jo vetëm nga lufta, por edhe për shkak
të rënies ekonomike të sistemit të mëparshëm. Rezultati: një
hiperinflacion galopant.

A e dini se…?
... norma e inflacionit në Kroacinë e vitit 1993, arriti në
1000 %.
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Qeveria në bashkëpunim me bankën qendrore nisën zbatimin
e një programi stabilizimi në tetor 1993, i cili pati efekte të
prekshme: për pesë vjet inflacioni ra në 4 % dhe kursi i këmbimit
të kunës me markën gjermane u stabilizua.
Por, historia e Kroacisë është shembulli tipik që tregon se si
ndikon në sjelljen e njerëzve historiku i ecurisë së monedhës.
Eksperiencat e hidhura me inflacionin e lartë dhe rënien e vlerës
së monedhës së tyre para 1990, kishin bërë që kroatët të ngrinin
në “kult” valutat e huaja, ndonëse kuna kishte 5-6 vjet që ishte
stabilizuar; ndaj një pjesë të mirë të kursimeve e ruanin në
valutë, madje edhe bilancet e shumë institucioneve financiare e
ndërmarrjeve indeksoheshin me valutën e huaj.
Kjo qe një nga arsyet pse banka qendrore, ndonëse nuk kishte
shpallur zyrtarisht regjimin e këmbimit valutor, ndërhynte here
pas here në tregun valutor, për të stabilizuar kursin e kunës me
markën gjermane.

Kanë thënë...
”Për momentin, mbështes regjimin e tanishëm të këmbimit. Por, kjo është
si puna e martesës. Nganjëherë thua me vete se mbase do të të kishte dalë
më mirë po të ishe martuar me dikë tjetër.”
Marko Skreb, ish-Guvernator i BKK (1996-2000),
Intervistë dhënë Central Banking.
Fundi i viteve ’90 do ta përballte Bankën Kombëtare të Kroacisë
me një sfidë tjetër, krizën bankare. Shkakun kryesor ekonomistët e
gjejnë nga njëra anë në administrimin e keq të bankave, të cilat
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RIKTHIMI I KUNËS
Origjina e fjalës kuna i ka
rrënjët në Lashtësi, në kohën
e Perandorisë Romake kur në
krahinat e Panonisë së epërme
dhe të poshtme (Hungaria dhe
Sllavonia kroate) taksat paguheshin
me gëzofë kunadhesh, shumë të
çmuara për kohën. Në Mesjetë, në
këto treva nisi të shtypej aty nga
viti 1018 e më pas në vitet 12601380, një monedhë argjendi, që
kishte të gdhendur në faqen e
parme të saj një kunadhe, prej
nga mori dhe emrin kuna. Me
kalimin e Kroacisë nën Perandorinë
Austro-Hungareze dhe humbjen e
autonomisë, kuna do të dilte pak
nga pak nga skena ekonomike.
Ajo u rishfaq në 1939, kur Kroacia,
tashmë nën kurorën jugosllave,
vendosi të shtypë monedhën e saj.
Aventura e kunës nuk e hodhi dot
çlirimin, sepse në fronin monetar
hypi dinari, monedha e përbashkët
e Jugosllavisë Federative.
Me fitoren e pavarësisë së Kroacisë
në 1991, pas një faze tranzicioni
monetar rreth dyvjeçare, gjatë së
cilës u përdor përkohësisht dinari
kroat për të zëvendësuar atë
jugosllav, kuna u hodh përsëri në
qarkullim, kësaj here me të drejta
legjitime që nga 30 maji 1994.
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Parimet bazë për një
mbikëqyrje efektive
- janë 25 parime të
përpunuara nga Komiteti
i Bazelit në bashkëpunim
me autoritetet mbikëqyrëse të
vendeve të G10, si dhe një grup
pune me përfaqësues të shumë
vendeve të tjera. Parimet janë të
këshillueshme për të siguruar një
sistem rregullator sa më efikas,
dhe zbatohen në veprimtarinë
mbikëqyrëse të autoritetit.
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rritën në mënyrë të pajustifikuar interesat e depozitave për të thithur
sa më shumë klientë, por nuk ditën t’i administronin siç duhet këto
burime, dhe nga ana tjetër, në dobësitë e mbikëqyrjes nga ana e
bankës qendrore. Rezultati: falimentimi i gjashtë bankave private.
Në këto kushte, të cilat e vunë në pikëpyetje besueshmërinë e
sistemit bankar, Banka Kombëtare e Kroacisë reagoi nëpërmjet
një ligji të ri bankar, që ridimensionoi detyrimet e bankave ndaj
autoritetit mbikëqyrës, rriti standardet e mbikëqyrjes duke vendosur
e zbatuar parimet bazë për një mbikëqyrje efektive të Komitetit
të Bazelit, riorganizoi funksionin e saj mbikëqyrës sipas një plani
strategjik zhvillimi të asistuar nga organizmat ndërkombëtarë.

FIGURA TË SPIKATURA
Në vitet e sfidës bankare, Banka Kombëtare e Kroacisë u drejtua
nga Marko Škreb
kreb, guvernatori më i ri që kishte patur ndonjëherë
autoriteti monetar i Shtetit të ri Kroat. Ekonomist i mirënjohur në rrethet
akademike të vendit, ai vinte në postin e kryebankierit pas atij të
këshilltarit të Presidentit të Republikës. Rezultatet e tij do t’i vlenin Urdhrin
e Princit Banimir për kontributin në ngritjen e pozitës ndërkombëtare
dhe reputacionit të Republikës së Kroacisë, si dhe Urdhrin Kroat të Yllit
të Mëngjesit, për arritje të jashtëzakonshme në ekonomi.

A e dini se…?
Në 1997, Guvernatori i atëhershëm i Bankës Kombëtare
të Kroacisë, Marko Škreb fitoi çmimin për bankierin
qendror më të mirë të Evropës Qendrore dhe u shpall nga
Euromoney si bankieri qendror më i mirë i Evropës Lindore.
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Aktualisht Banka drejtohet nga Guvernatori Zeljko Rohatinski,
Rohatinski
në këtë pozicion që prej vitit 2000, i cili asistohet nga katër
zëvendësguvernatorë. Mandati i tij përkon me një fazë të re të
ekzistencës së Bankës Kombëtare të Kroacisë: integrimi evropian.
Me nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit me
Bashkimin Evropian, Kroacia ka ndërmarrë një demarsh thelbësor
për përafrimin e legjislacionit dhe plotësimin e parakushteve për
integrimin në BE.
Në këtë kuadër, ligjit organik të BKK iu bënë përmirësime që
u pasqyruan në ligjin e 5 prillit 2001, i cili i dha një vend të
rëndësishëm pavarësisë institucionale, financiare dhe personale
të Bankës Kombëtare të Kroacisë dhe ofroi një kuadër operacional
që e përafron atë me Bankën Qendrore Evropiane.
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PASAPORTA:

Emri: Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë
Narodna banka na Republika Makedonija
Adresa: Kompleks banki bb,
1000 Skopje
Guvernatori: Petar Goshev
Mandati: 7 vjet
Website: www.nbrm.gov.mk
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Republika e Maqedonisë fitoi pavarësinë pas shpërbërjes së
Republikës Federative të Jugosllavisë. Më 8 shtator 1991, u shpall
pavarësia politike, ndërkohë që ajo monetare do të vinte vetëm
7 muaj më vonë, me hyrjen e Denarit Maqedonas, monedhës
kombëtare.
Gjatë periudhës janar-prill 1992, Republika e Maqedonisë nuk
kishte një politikë makroekonomike të vetën, pra ajo ishte ende
pjesë përbërëse e zonës së dinarit jugosllav. Në prill, Parlamenti
Maqedonas me tre ligje përkatësisht mbi bankën qendrore, mbi
monedhën kombëtare dhe mbi përdorimin e monedhës kombëtare,
i kishte dhënë vendit pavarësinë ekonomike dhe të drejtën për
hartimin dhe ndjekjen e politikave makroekonomike të pavarura.

A e dini se…?
... Hiperinflacioni i Serbisë, preku edhe Maqedoninë pak
para pavarësisë monetare: norma mujore e inflacionit kapi
shifrën 85 %, ndërsa në tregun informal kursi i këmbimit u
rrit 300 %.
Denari nisi jetën e re si monedhë me kurs ligjor në territorin e
Republikës së Maqedonisë në 27 prill 1992, duke u këmbyer me
dinarin jugosllav me kursin 1:1. Banka Kombëtare me ligj u vesh me
funksionet monetare, që nënkuptonin ruajtjen e stabilitetit të denarit
dhe sigurimin e një niveli likuiditeti optimal për pagesat me brenda dhe
me jashtë. Për t’i paraprirë përkeqësimit të treguesve makroekonomikë
në momentin e ndërrimit të dy monedhave, Parlamenti Maqedonas
miratoi një paketë antiinflacion, e cila parashikonte disa masa lidhur
me fiksimin e kursit të këmbimit të denarit me markën gjermane në
360:1, një politikë monetare të shtrënguar me uljen e ofertës së

b
71

a

n

k

parasë dhe ruajtjen e normave pozitive të interesit, uljen e konsumit
dhe ngrirjen e pagave e të çmimeve.

A e dini se…?
... kartëmonedhat e para kombëtare të shtypura në Republikën
e Maqedonisë, në momentin e shkëputjes nga Jugosllavia,
nuk kanë të shkruar në faqen e tyre emrin e njësisë monetare,
pasi ato ishin shtypur në kushtet e një konfidencialiteti ekstrem
për shkak të situatës, e madje para se të miratohej ligji që do
të përcaktonte edhe emrin e monedhës kombëtare.

SFIDAT E KAPËRCYERA
Gjatë 10 viteve të ekzistencës së saj, Banka Kombëtare e Republikës
së Maqedonisë ka arritur të ruajë një fuqi blerëse të qëndrueshme të
denarit, duke ruajtur stabilitetin e çmimeve. Që nga 1995, inflacioni
nuk e ka kaluar një shifër dhe nga kjo pikëpamje Banka mund të
renditet ndër bankat në tranzicion më të suksesshme.
Ajo ka ruajtur një kurs stabël të këmbimit të denarit me valutat
e tjera, nëpërmjet ndërhyrjeve si në krahun e kërkesës edhe në atë
të ofertës, duke ndikuar në qëndrueshmërinë e fuqisë blerëse.
Rritja e interesit të investitorëve të huaj për të hyrë në sistemin
bankar të vendit gjatë periudhës 10-vjeçare është një dëshmi e
soliditetit dhe e performancës së sistemit bankar.
E fundit, por jo më pak e rëndësishmja është arritja e një
niveli të kënaqshëm profesional të stafit, nëpërmjet programeve
kualifikuese të mbështetura në strategjitë e zhvillimit.
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FIGURA TË NJOHURA
Barra e kalimit në pavarësinë monetare u mbajt nga shpatullat
e Bankës Kombëtare dhe të Ministrisë së Financave. Ekspertë të
fushës ekonomike, akademikë e shkencëtarë u angazhuan në
grupin e punës që ngriti qeveria për hartimin e programeve
ekonomike, strategjive e kuadrit ligjor. Një nga pjesëmarrësit
në këto grupe ishte edhe ish-Guvernatori i Bankës, studiuesi
Ljube Trpeski.
Trpeski Doktor në filozofi, Trpeski erdhi në krye të
Bankës pas postit të Ministrit të Financave që mbante në kohën
e shkëputjes. Gjatë mandatit të tij të drejtuar me dorë të fortë,
Banka ka regjistruar hapa cilësorë në drejtim të përmbushjes së
objektivave të saj.

Kanë thënë...
”Nëse nisesh për 20 km maratonë dhe mbrrin në kilometrin e 19-të, mos
harro se je ende në gjysmë të rrugës.“
Ljube Trpeski, ish-Guvernator i Bankës Kombëtare
të Republikës së Maqedonisë.

Guvernatori aktual i Bankës është Petar Goshev.
Goshev Ministër i
Financave të vendit nga 2002-2003, ai njihej për integritetin e
tij. Prioriteti i tij, lufta kundër korrupsionit nëpërmjet reformave
strukturore e ligjore. Pas sfidave të pavarësisë monetare e
stabilizimit të paraardhësit të tij në Bankë, Goshev do të përballet
me një sfidë edhe më të vështirë, por po aq të rëndësishme, atë
të drejtimit të institucionit drejt hyrjes në BE.
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PASAPORTA:

Emri: Banka Qendrore e Bosnjës dhe Herzegovinës
Centralna banka Bosne i Herzegovine
Adresa: Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo
Guvernatori: Kemal Kozarić
Mandati: 6 vjet
Website: www.cbbh.ba
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Historia e përballi Bosnjë-Herzegovinën e dalë nga lufta me një
tranzicion të trazuar. Asaj i duhej të kalonte nga lufta në paqe, nga
ekonomia e komanduar socialiste, e dominuar nga shteti, në një
ekonomi të iniciativës së lirë, të drejtuar nga tregu dhe nga ekzistenca
e të qenit pjesë e një kombi të madh në një vend të pavarur, me
institucionet e tij vendore dhe administrative. Në këtë amulli, asaj i
nevojitej një mbështetje, që ishte një monedhë e qëndrueshme dhe
institucioni që do të kujdesej për këtë qëndrueshmëri.
Kështu, u themelua Banka Qendrore e Bosnjë-Herzegovinës,
në përputhje me ligjin e miratuar nga Parlamenti Boshnjak në
20 qershor 1997. Ajo filloi veprimtarinë e saj në 11 gusht të
po atij viti. Ndonëse e krijuar rishtazi, Banka e nisi aktivitetin
pa asnjë kapital, ndërsa sot ajo zotëron 243 milionë marka të
këmbyeshme. E filloi aktivitetin me rezerva valutore që mbulonin
një javë importi, ndërsa tani ato janë 5-mujore. Inflacioni i BosnjëHerzegovinës, në ndryshim nga viti 1997, tashmë është i ulët dhe
i qëndrueshëm, dhe vendi ka një sistem pagesash modern dhe të
besueshëm prej publikut. Në vitin 1997, qytetarët nuk përdornin
bankat dhe përgjithësisht punonin në valutë të huaj, ndërsa sot
kjo situatë ka ndryshuar krejtësisht.
Misioni kryesor i Bankës është hartimi, zbatimi dhe kontrolli
i politikës monetare të Bosnjë-Herzegovinës. Këtë politikë
ajo e zbaton nëpërmjet regjimit të currency board, i cili është
përcaktuar në ligjin për Bankën dhe në Marrëveshjen e Dejtonit.
Ligji përcakton se banka qendrore nuk duhet të përfshihet në
asnjë operacion në tregjet e parasë dhe të kapitalit dhe se ajo nuk
duhet t’i japë kredi asnjë sektori, përfshirë edhe sektorët bankarë
dhe qeveritarë. Zgjedhja e këtij regjimi ka dy arsye: së pari, ai
ofron një ankorë nominale të qëndrueshme në formën e kursit
të këmbimit, dhe nga kjo pikëpamje, kjo gjë është konsideruar
kritike për gjendjen ekonomike të pasigurt të Bosnjës së pasluftës;
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nga ana tjetër, në varësi të mjedisit politik kompleks të vendit, ky
regjim merr parasysh vështirësitë në ngritjen e institucioneve dhe
vendimmarrjen politike.
Përqasja e currency board në politikën monetare ka arritur
synimin që iu kërkua të arrinte: qëndrueshmëri financiare në
Bosnjë-Herzegovinë. Kjo i ka sjellë përfitime të konsiderueshme
ekonomike dhe sociale ekonomisë dhe qytetarëve. Banka
qendrore vlerëson se currency board duhet të vazhdohet, pasi
është e rëndësishme ruajtja e qëndrueshmërisë së sektorit
financiar, e cila nuk është një synim që arrihet një herë për të
kaluar më pas tek një tjetër, por një objektiv i vazhdueshëm.
Grupi drejtues i Bankës Qendrore të Bosnjë-Hercegovinës
quhet Bordi Drejtues, është i përbërë nga 4 anëtarë. 3 anëtarë
janë nga kombet që jetojnë në Bosnjë-Hercegovinë (serb, kroat,
boshnjak), ndërsa anëtari, i cili nuk është nga Bosnjë-Hercegovina,
është Kryetari i Bordit Drejtues.
Një nga etapat e spikatura në historinë e Bankës Qendrore
të Bosnjë-Herzegovinës ishte kalimi nga katër monedha në një
monedhe të vetme, Markën e Këmbyeshme. Fillimisht, ky proces
pati disa probleme, por ato u kapërcyen.

A e dini se…?
... Dy ndarjet administrative në Bosnjë, Federata dhe
Republika Srpska, përdorin kartëmonedha të ndryshme,
pra me dizajne të ndryshme, por të të njëjtit stil; pavarësisht
kësaj, ato janë të këmbyeshme në të gjithë vendin. E vetmja
kartëmonedhë e përbashkët është prerja 200 KM.
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Banka Qendrore e Bosnjë-Hercegovinës kryen edhe disa
funksione të tjera shtesë në sektorin financiar të vendit. Ajo
operon me sistemin e kleringut dhe të shlyerjeve për sistemin e
pagesave jo-cash. Ofron shërbime bankare për qeverinë dhe për
institucionet financiare ndërkombëtare, si dhe luan rol ndërlidhës
në mbikëqyrjen bankare.
Godina e Bankës Kombëtare të Bosnje - Herzegovinës gjendet
në Sarajevë në rrugën “Marshalli Tito”. Ajo daton në vitin 1929
dhe arkitekti i saj është Milan Zlokovic. Ndërtesa ka qenë burim
i shumë polemikave, për shkak të frymës së përgjithshme të
periudhës kur është ndërtuar. Në atë kohë mbizotëronte arkitektura
moderne dhe ndërtesat e administratës publike pëlqeheshin më
shumë modeste dhe pa detaje monumentale. Në vitin 1930,
u shpall ankandi për restaurimin e ndërtesës, i cili u fitua nga
Vladimir Zgodinjak. Dy shenjat kryesore të ndërtesës janë statujat
prej bronxi që ndodhen në hyrjen kryesore të saj. Restaurimi më i
fundit i saj është kryer në gusht të vitit 2001.

FIGURAT
Banka Qendrore e Bosnjë – Herzegovinës ka patur shumë
figura të spikatura ndër vite. Midis tyre ka qenë edhe Serge
Robber, i cili ishte Guvernatori i parë, megjithëse për një kohë
Robber
të shkurtër. Pas tij vlen të përmendet Peter Nicholl,
Nicholl i cili ishte
Guvernatori i Bankës për 7 vjet me radhë.
Pasardhësi i tij ishte Kemal Kozarić
Kozarić, i cili u zgjodh si Guvernator
në 1 janar 2005. Karrierën profesionale, Kozarić e ka nisur në
sektorin bankar, ku ka punuar për disa vjet deri në 1996, para
se të emërohej Ministër i Financave.
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PASAPORTA:
Emri: Autoriteti për Banka dhe Pagesa i Kosovës
Adresa: Rr.Garibaldi, Nr.33 Prishtinë
Drejtori Ekzekutiv: Michel Svetchine
Kapitali: 17,513,000 Euro
Bilanci 2004: 350,667,000 Euro
Nr. i punonjësve: 130
Website: www.bpk-kos.org
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NJË STATUS SPECIFIK PËR NJË SITUATË SPECIFIKE
Autoriteti Bankar dhe i Pagesave i Kosovës (BPK) renditet
i parafundit në listën e gjatë të bankave qendrore në botë
për nga data e krijimit. Me kalimin e territorit të Kosovës
nën kontrollin e Misionit të Administratës së Përkohshme të
Kombeve të Bashkuara (UNMIK), nisi ngritja dhe organizimi
i institucioneve qendrore vendore me ndihmën e faktorit
ndërkombëtar. Një nga këto institucione është BPK, i cili është
një entitet i veçantë me atributet e një autoriteti licencues,
rregullator dhe mbikëqyrës të sistemit financiar në Kosovë,
por ndryshe nga bankat e tjera, ai mbulon bankat, kompanitë
e sigurimeve, fondet e pensioneve dhe institucionet e tjera
financiare.
Akti i themelimit të BPK-së është rregullorja nr. 1999/20, datë
15 nëntor 1999 ”Mbi Autoritetin Bankar dhe të Pagesave të
Kosovës” e UNMIK-ut. Nga një krahasim i shpejtë me bankat
e mësipërme, do të vërejmë se në rastin e BPK, spektri i të
drejtave dhe përgjegjësive që gëzon një bankë qendrore është
më i ngushtë. Fillimisht, në nëntor të vitit 1999, objektivat më
të rëndësishëm të BPK ishin mbikëqyrja bankare dhe kushtet e
shërbimeve të pagesave, të cilat përfshinin furnizimin me një
sasi të mjaftueshme të kartëmonedhave dhe monedhave. Më
vonë, roli i BPK-së u rrit dhe u zgjerua, duke përfshirë licencimin,
mbikëqyrjen dhe rregullimin e të gjitha institucioneve financiare
(së bashku me sigurimin dhe fondet e pensioneve).
Ndërkohë kompetencat e tij mbulojnë edhe formulimin e
zbatimin e masave për organizimin dhe mbikëqyrjen e sistemit
të pagesave, shërbimin si agjent bankar dhe fiskal për UNMIKun, mbajtjen e depozitave në valutë të huaj të UNMIKU-ut dhe
bankave, shërbimin e cash-it etj…
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DREJTIMI I AUTORITETIT
Në Autoritetin Bankar dhe të Pagesave të Kosovës, funksionet
ekzekutive dhe vendimmarrëse janë të ndara, në kuptimin që ato
kryhen nga persona të ndryshëm. Në veprimtarinë e përditshme,
Autoriteti drejtohet nga Drejtori Ekzekutiv, ndërsa vendimet
merren në Pleqësinë e tij, e cila kryesohet nga një Kryetar.
Drejtori Ekzekutiv aktual i Autoritetit është Michel Svetchine.
Svetchine Me
një karrierë të gjatë në sistemin bankar, ku fillimisht ka punuar në
Bankën e Francës, në Komisionin Bankar (autoriteti mbikëqyrës
francez) dhe në Komisionin e Operacioneve të Bursës (autoriteti
mbikëqyrës i tregut financiar në Francë), erdhi në krye të BPK në
vitin 2000.

A e dini se…?
... Kryetari i Pleqësisë të Autoritetit Bankar dhe të Pagesave
të Kosovës është Ajri Begu, një personalitet i njohur kosovar
i fushës së letrave.

MONEDHA
Në përputhje me rregulloren e UNMIK-ut nr.1999/4, euro
(“EUR”)është adoptuar si valutë zyrtare në Kosovë nga 1 janari
2002. Ajo zëvendësoi markën gjermane (“DEM”), e cila ishte
valutë matëse dhe raportuese në territorin e Kosovës. Sot, euro
është valutë që përdoret plotësisht në Kosovë.
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Këtë publikim mund ta gjeni edhe në formë elektronike në adresën:
www.bankofalbania.org
Nëse dëshironi të keni kopje të
shkruara të tij mund t’i kërkoni në adresën:
Sheshi “Skënderbej” Nr.1 Tiranë Shqipëri,
Tel.: +355-(0)4-222152;
Faks: +355-(0)4-223558
ose duke dërguar një e-mail në adresën:
public@bankofalbania.org
Tirazhi: 3000 kopje
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