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I. EKONOMIA SHQIPTARE NË
VITIN 2002.

I.1. ZHVILLIMET NË PRODHIM.

Ritmet e rritjes së ekonomisë shqiptare në
periudhën 1998-2002 konsiderohen të larta.
Megjithatë, ato kanë shfaqur një tendencë
rënëse përgjatë gjithë periudhës. Banka e
Shqipërisë vlerëson se ngadalësimi i normës
së rritjes së ekonomisë është pasojë e:

• kryerjes jo të plotë të reformave strukturore;
• nivelit të ulët të investimeve të huaja;
• koniukturave të pafavorshme

ndërkombëtare pas ngjarjeve të 11
shtatorit të vitit 2001;

• qetësimit disi të aktivitetit ekonomik pas
rritjes mjaft të lartë në vitet ’98-‘99.

Rritja ekonomike në Shqipëri për vitin 2002, prej
4.7 për qind, rrjedhojë e zgjerimit të sektorit
privat, u mbështet kryesisht nga aktiviteti në
degët e transportit, të shërbimeve dhe të
ndërtimit. Sektori publik po tkurret vazhdimisht.

Megjithatë, rritja ekonomike e vitit 2002 është
më e ulëta në krahasim me periudhën 1998-
2002 dhe me devijim 1.3 pikë përqindjeje prej
synimit të shpallur në fillim të vitit (6 për qind).
Pothuaj të gjitha degët e ekonomisë kanë
manifestuar ritme rritjeje më të ulëta se
parashikimi, sidomos bujqësia dhe industria.
Struktura e ekonomisë shqiptare, gjithashtu, po
ndryshon. Është zbehur pesha e bujqësisë dhe
e blegtorisë, sektorë të cilët tradicionalisht kanë
mbështetur zhvillimin ekonomik, dhe po rritet
kontributi i degës së tregtisë dhe të shërbimeve.
Këto ndryshime strukturore janë në harmoni me
zhvillimin që duhet të marrë një vend, i cili ka
për objektiv integrimin në Bashkimin Evropian,
por vërehet që ende nuk ka rol të rëndësishëm

FJALA E GUVERNATORIT.*

Ekonomia shqiptare në dhjetëvjeçarin e parë të tranzicionit ka shfaqur zhvillime që kanë marrë
formën e një cikli. Zhbalancimet makroekonomike të viteve ’91-92 e ’97 janë pasuar me përpjekje
për reforma dhe për rivendosjen e ekuilibrave. Si rrjedhojë e zbatimit të këtyre programeve të
stabilizimit ekonomia shqiptare ka njohur ritme relativisht të larta zhvillimi, reduktim të deficitit
buxhetor dhe qëndrueshmëri në çmime. Inflacioni mesatar vjetor për periudhën ’98-02 prej 3.5
për qind është ndjeshëm më i ulët sesa inflacioni mesatar vjetor i vendeve të Europës Lindore e
Qendrore.

dega e industrisë. Për të mbështetur rritje të
qëndrueshme afatgjatë të ekonomisë, mendojmë
se ka rëndësi që autoritetet qeveritare të shohin
me përparësi nxitjen e prodhimit industrial.

Prodhimi bujqësor për vitin 2002 u rrit me 2.1
për qind. Prej kohësh bujqësia nuk kontribuon
më me 50 për qind në ekonominë e vendit, por
ndjeshëm më pak. Duket se ritmi i rritjes së
kësaj dege nuk mund të mbështetet vetëm në
aspektin ekstensiv të saj. Është e nevojshme
që në këtë sektor të bëhen rregullime, të cilat
do të çojnë në rritje të produktivitetit. Problemet
në bujqësi kanë të bëjnë me: copëzimin e tokës
dhe me konfliktet lidhur me pronësinë mbi të,
gjë që nuk lejon investimet afatgjata në këtë
sektor; mungesën e investimeve në teknologji;
infrastrukturën e pazhvilluar rurale dhe disnivelet
e konsiderueshme nga një rajon i vendit në një
tjetër; aftësitë e kufizuara konservuese të
produkteve bujqësore dhe blegtorale; si dhe
mbështetjen jo të mjaftueshme me financime
të këtij sektori. Përveç këtyre problemeve,
sektori i bujqësisë vuajti edhe nga përmbytjet e
vjeshtës të vitit 2002. Në këtë sektor, zhvillimi
disi më i mirë i blegtorisë dhe i agroindustrisë
po kompenson problemet e degës së bujqësisë.

Prodhimi industrial për vitin 2002 u rrit me 2 për
qind duke patur ritmin më të ulët të rritjes në
krahasim me degët e tjera. Industria, më shumë
se çdo degë tjetër, ka vuajtur problemet me
energjinë elektrike, të cilat janë të pranishme prej
të paktën tre vjetësh. Tashmë është e qartë për të
gjithë, që zgjidhja e këtij problemi është jetike për
zhvillimin e vendit. Por, më duhet të theksoj që
situata është edhe më shqetësuese. Nga vrojtimet
që Banka e Shqipërisë ka bërë periodikisht pranë
bizneseve të degës së industrisë, është theksuar
se situata energjitike e vendit ka çuar në zbehje
të optimizmit të zhvillimit të bizneseve për të
ardhmen, që do të thotë se mund të vihet në rrezik
qëndrueshmëria e rritjes ekonomike.

* Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Shkëlqim Cani në Kuvendin e Shqipërisë, 29 prill 2003.
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Dega e transportit vlerësohet të jetë rritur me
10.1 për qind duke patur ritmin më të lartë të
rritjes në krahasim me degët e tjera. Ndoshta,
ky sektor do të ishte rritur sa parashikimi prej
11 për qind, nëse gjatë vitit 2002, do të ishin
realizuar në nivel më të mirë investimet.
Investimet janë realizuar në masën 79.4 për qind
të atyre të planifikuara dhe kryesisht si pasojë
e intensifikimit të tyre në tremujorin e fundit të
vitit.

Dega e ndërtimit vazhdon të ruajë ritme të larta
rritjeje. Për vitin 2002 vlerësohet që prodhimi i
kësaj dege të jetë rritur me 9.1 për qind.
Megjithatë, ndërtimi po shfaq një tendencë
ngadalësimi në zgjerimin e aktivitetit. Kjo është
një prirje e natyrshme si pasojë e ndërtimeve të
reja të shumta në 10 vitet e kaluara dhe e
plotësimit të kërkesave. Por, në periudhë
afatshkurtër do të ndikojnë edhe përpjekjet për
formalizimin e aktivitetit të ndërtimit.

Në tërësi, rritja më e ulët ekonomike për vitin
2002 ka qenë pasojë edhe e një niveli më të
ulët të investimeve të huaja dhe e tkurrjes së
shpenzimeve kapitale, por edhe e zhvillimeve
politike të cilat u shoqëruan me ndryshime disi
të shpeshta në qeveri. Investimet e huaja direkte
kanë rënë me 31 për qind në krahasim me vitin
2001. Duke patur parasysh që situata politike
dhe makroekonomike e vendit është e
ngjashme me atë të një viti më parë, rënia e
investimeve të huaja i dedikohet mungesës të
privatizimeve të objekteve strategjike, sidomos
Bankës së Kursimeve dhe Albtelekomit. Nga
ana tjetër, shpenzimet kapitale janë realizuar në
nivele më të ulëta. Konkretisht, në vitin 2002 u
kryen rreth 73 për qind e shpenzimeve kapitale
të planifikuara, kundrejt 96 për qind një vit më
parë. Shpenzimet kapitale faktike për vitin 2002
janë ulur me 13.8 për qind krahasuar me vitin e
kaluar.

Në fund të vitit 2002 numri i të punësuarve arriti
në 921 mijë vetë. Në përputhje me zhvillimin e
ekonomisë dhe me ndryshimin strukturor të saj
ka ndryshuar edhe struktura e punësimit në
vend. Kështu, të punësuarit në sektorin bujqësor
përbëjnë 57 për qind të të punësuarve gjithsej
nga 71.5 për qind një vit më parë. Lëvizjet drejt
qyteteve si dhe zgjerimi i sektorit privat kanë
thithur pjesë të konsiderueshme të kësaj fuqie
punëtore. Kështu, punësimi në sektorin privat
jobujqësor zë rreth 23 për qind të punësimit

gjithsej nga 11 për qind një vit më parë.
Megjithatë, Shqipëria ende ka një normë të lartë
papunësie prej 15.8 për qind. Zgjerimi i aktivitetit
privat dhe investimet publike ende nuk janë në
ritme të ti l la që të gjenerojnë vende të
mjaftueshme pune.

Sidoqoftë, fakti që ekonomia shqiptare ka
siguruar rritje ekonomike për të pestin vit
rradhazi, ka bërë që të ardhurat për frymë po
ashtu të rriten. Për vitin 2002, të ardhurat për
frymë të llogaritura si PBB e shprehur në dollarë,
në raport me popullsinë e vendit vlerësohen
mesatarisht 1500 dollarë amerikanë. Megjithëse
ky nivel të ardhurash mbetet ndër më të ulëtit e
rajonit, përsëri mund të themi që zbatimi i
Strategjisë për Zhvillim Ekonomik dhe Social po
jep efekte. Dërgesat e emigrantëve vazhdojnë
të jenë një burim i rëndësishëm të ardhurash
për familjet shqiptare. Për vitin 2002 ato kanë
arritur në 606.8 milionë dollarë duke siguruar
mbulimin prej 52.5 për qind të deficitit tregtar.

Ecuria e ekonomisë shqiptare në vitin 2002 ka
pasqyruar edhe ndikimin e ngadalësimit të
përgjithshëm të rritjes së ekonomisë botërore,
sidomos të problemeve që kanë shoqëruar
ekonomitë e rajonit dhe të partnerëve kryesorë
tregtarë.

I.2. ZHVILLIMET NË SEKTORIN E
JASHTËM TË EKONOMISË DHE NË
KURSIN E KËMBIMIT.

Konkurrueshmëria e ekonomisë shqiptare si në
tregun e vendit ashtu edhe në atë të huaj është
ende e ulët. Deficiti tregtar ka ardhur në rritje
në tre vitet e fundit. Për vitin 2002, deficiti tregtar
rezulton sa 24.6 për qind e PBB-së. Thellimi i
deficitit tregtar është pasojë e rritjes më të lartë
të importeve krahasuar me eksportet.

Vëllimi i eksporteve shqiptare u rrit në 330.2
milionë usd. Rieksportet zënë peshën kryesore
të eksporteve shqiptare, prej 74 për qind, ndërsa
eksportet nga prodhimi i brendshëm mbeten në
nivele të ulëta. Eksportet shqiptare janë të
kufizuara në prodhim lënde të parë si pasojë e
moszgjerimit të kapaciteteve përpunuese në
vend. Në këtë mënyrë, eksportet nga prodhimi
i vendit nuk kanë mundur të shoqërohen me
zgjerim investimesh dhe me krijim vendesh të
reja pune. Përsa i përket rieksporteve, duket
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që ato kontribuojnë disi në punësim duke
shfrytëzuar krahun relativisht të lirë të fuqisë
punëtore në Shqipëri. Ky aktivitet përfaqëson
edhe investimet më të rëndësishme prej dy
shteteve fqinje: Italisë dhe Greqisë, në Shqipëri.
Megjithatë, mbetet ende e paqartë nëse të tilla
investime janë shoqëruar me investime në
teknologji të përparuar gjë që do të shërbente
si premisë për të rritur produktivitetin.

Vëllimi i importeve shqiptare arriti në 1.5 miliardë
usd. Importet përfshijnë si mallra të konsumit
ashtu edhe makineri e pajisje. Importi i
makinerive e pajisjeve përbën rreth 16 për qind
të importeve ose rreth 5 për qind të PBB-së.
Tërthorazi ky tregues na orienton se ka patur
rritje të investimeve private.

Deficiti korent u përkeqësua, duke regjistruar
nivelin 9.5 për qind të PBB-së nga 6.1 për qind
një vit më parë. Përkeqësimi i deficitit korent
erdhi si pasojë e thellimit të deficitit tregtar.
Financimi i llogarisë korente është mundësuar
kryesisht nga të ardhurat e emigrantëve si dhe
nga aktiviteti i turizmit. Deficiti korent, i cili
shënon nivelin 447.6 milionë usd është
financuar nga flukset hyrëse të kapitalit në
masën 75 për qind. Peshën kryesore në
financimin e tij e zënë investimet e huaja direkte
(135 milionë usd) dhe borxhi i jashtëm (142.7
milionë usd).

Zhvillimet jo shumë të favorshme në sektorin e
jashtëm të ekonomisë përsëri nuk kanë ushtruar
presione të forta për nënçmimin e monedhës
së vendit. Gjatë vitit 2002, kursi i këmbimit të
lekut ndaj valutave kryesore ka ndjekur kryesisht
prirjet sezonale të faktuara edhe në vitet e
mëparshme, si edhe ecurinë e valutave kryesore
në tregun ndërkombëtar të këmbimit. Krahasuar
me një vit më parë mesatarisht leku u nënçmua
me 3.03 pikë përqindjeje në raport me euron
dhe u mbiçmua 2.32 pikë përqindjeje në raport
me dollarin amerikan. Si faktor i rëndësishëm
për nënçmimin e lekut konsiderohet paniku
bankar i periudhës mars-prill, që u shoqërua me
lëkundje besimi në monedhën vendase dhe
rritje të parasë në qarkullim. Por, janë zhvillimet
në tregjet ndërkombëtare ato të cilat përcaktojnë
lëvizjen e monedhës së vendit. Ecuria e kursit
euro/usd në tregun ndërkombëtar përcaktoi
edhe nënçmimin e lekut kundrejt euros.

Në varësi nga këto zhvillime, gjatë vitit 2002,
Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë në tregun e

brendshëm të këmbimeve valutore, në dy
periudha: mars-prill-maj dhe dhjetor. Kahu i
ndërhyrjes ka qenë i ndryshëm për të dyja
periudhat. Në periudhën e parë janë shitur rreth
5 milionë dollarë amerikanë, ndërkohë që në
muajin dhjetor, janë blerë rreth 2 milionë dollarë
amerikanë.

II. INFLACIONI DHE POLITIKA
MONETARE.

Norma vjetore e inflacionit për fundin e vitit
2002 arriti në 2.1 për qind. Zhvillimet në
çmimet e konsumit gjatë vitit 2002, shfaqën një
tendencë të ndryshme nga një vit më parë. Nëse
në vitin 2001 inflacioni mbeti në nivele relativisht
të ulëta dhe brenda objektivit, presionet për
inflacion më të lartë u rritën në dy muajt e fundit
të tij, duke bërë që norma e inflacionit në fund
të vitit të arrinte 3.5 për qind. Viti 2002 filloi me
norma të larta inflacioni, gati sa dyfishi i kufirit
të sipërm të objektivit. Normat më të larta se
objektivi ishin të pranishme pothuaj gjatë gjithë
vitit dhe u ulën ndjeshëm në dy muajt e fundit të
tij. Në përgjithësi, inflacioni për periudhën
afatmesme ka shfaqur një tendencë rritëse.
Norma mesatare vjetore e inflacionit është rritur
nga 0.4 dhe 0.1 për qind në vitet 1999 dhe 2000,
në 3.1 dhe 5.4 për qind përkatësisht në vitet
2001 dhe 2002 ai pasojë e një ambienti
ekonomik më inflacionist gjatë vitit 2002.

Në vitin 2002 kanë vepruar një sërë faktorësh
të cilët kanë diktuar zhvillimet në çmimet e
konsumit. Këta faktorë kanë vepruar në të dy
krahët: të kërkesës dhe të ofertës. Veprimi në
raporte të caktuara i këtyre faktorëve si dhe fakti
që faktorët e kahut të kërkesës vepruan në vijim
të njëri-tjetrit duke dhënë ndikime më afatgjata
bënë që Banka e Shqipërisë të reagonte me
maturi.

Ndër faktorët më të rëndësishëm që vepruan
në ecurinë e inflacionit mund të përmenden:

• rritja e parasë jashtë bankave tej
parashikimeve në periudha të caktuara
të vitit dhe rritja e peshës së agregatit
më likuid, M1 në ofertën monetare, në
gjysmën e parë të vitit;

• nënçmimi i monedhës së vendit,
gjithashtu në gjysmën e parë të vitit;

• rrit ja e çmimeve të produkteve
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ushqimore në tregjet prej nga importon
Shqipëria dhe një inflacion më i lartë
se objektivi në Eurozonë;

• rritja e çmimit të energjisë elektrike në
dhjetor të vitit 2001, e cila u mbart në
çmimet e mallrave të konsumit,
sidomos në gjysmën e parë të vitit.
Gjithashtu, situata energjitike e
pastabilizuar veproi si një faktor i
rëndësishëm për çmime më të larta;

• kushtet klimaterike, si moti i ftohtë i
fillimvitit dhe përmbytjet e vjeshtës,
ndikuan më tepër rritjen e çmimeve të
transportit dhe për rrjedhojë të
produkteve ushqimore;

• rritja spekulative e çmimeve, sidomos
në prag të festave të fundvitit.

Meqenëse intensiteti i veprimit të këtyre
faktorëve ishte më i fuqishëm në gjysmën e parë
të vitit atëherë edhe normat e inflacionit
rezultuan më të larta në këtë periudhë dhe
erdhën duke u zbutur më pas. Në reduktimin e
inflacionit ndikuan edhe kujdesi në kryerjen e
shpenzimeve buxhetore, reduktimet e çmimeve
në grupin “komunikim”, si pasojë e gjallërimit të
shërbimit të telefonisë celulare në Shqipëri si
dhe fushata që vetë Banka e Shqipërisë
ndërmori në fund të vitit, për të zbutur fenomenin
e spekulimit me çmimet.

Politika monetare e ndjekur nga Banka e
Shqipërisë në vitin 2002, gjithashtu ishte disi e
ndryshme krahasuar me vitet ’98-00. Në
përgjithësi, politika monetare e zbatuar në vitet
e fundit ka patur karakter zbutës. Në vitin 2001,
në përgjigje të presioneve për inflacion më të
lartë, politika monetare ishte neutrale, ndërsa
në vitin 2002 kaloi në politikë shtrënguese në
pjesën më të madhe të vitit. Jo vetëm kaq, por
në ndryshim nga historia dhjetëvjeçare e
veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë, për rreth
tre muaj iu dha prioritet ruajtjes së
qëndrueshmërisë së sistemit bankar. Me këtë
vendim, Banka e Shqipërisë shmangu
përhapjen e panikut bankar dhe shtrirjen e tij
për një periudhë kohe më të gjatë. Ruajtja e
qëndrueshmërisë së sistemit bankar,
megjithëse në pamje të parë duket sikur
kërcënoi arritjen e objektivit të inflacionit, në fakt
i shërben qëndrueshmërisë afatgjatë të
çmimeve. Zhvillimet deri në fund të vitit 2002
provuan se Banka e Shqipërisë mori vendimet
e duhura.

Në tërësi, politika monetare në vitin 2002 ka
qenë politikë e shtrënguar në përgjigje të
presioneve për norma më të larta inflacioni. Por,
ajo nuk ka qenë njëtrajtësisht e shtrënguar gjatë
gjithë vitit. Në përputhje me ecurinë e inflacionit
dhe të zhvillimeve monetare, politika monetare
e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2002 mund
të ndahet në tre periudha:

• Në muajt janar-shkurt u ndoq një
politikë monetare neutrale.

Normat e larta të inflacionit në fillim të vitit 2002,
të ndikuara nga faktorë të kahut të ofertës nuk
bënë të nevojshme rritjen e normës së interesit.
Në tërësi, treguesit monetarë u përmirësuan dhe
likuiditeti pati një kthim të shpejtë në sistem.
Banka e Shqipërisë tërhoqi likuiditetin e tepërt
nëpërmjet ankandeve të repos. Ajo nuk financoi
deficitin buxhetor. Normat e interesit kanë qenë
përgjithësisht të qëndrueshme.

• Në muajt mars-shtator u ndoq një
politikë monetare shtrënguese.

Tërheqja e depozitave nga dy bankat më të
mëdha të sistemit bankar shqiptar, që filloi në
mes të muajit mars 2002, ndryshoi rrjedhën e
zhvillimeve monetare dhe krijoi presione shtesë
për inflacionin. Përhapja e panikut ishte një
fenomen i paparashikuar. Të paktën ajo nuk u
shkaktua prej situatës së sistemit bankar.
Bankat në Shqipëri, megjithë disa probleme që
shfaqin, të cilat mbikëqyren prej Bankës së
Shqipërisë, por i bëhen të njohura edhe publikut
nëpërmjet deklaratës së kërcënimit për sistemin
financiar, paraqisnin situatë të shëndoshë
financiare. Sistemi bankar shqiptar nga viti në
vit ka ardhur duke u konsoliduar. Pra, paniku
nuk mund të kishte nxitje apo bazë në situatën
e sistemit bankar. Paniku u vlerësua se u
shkaktua prej acarimit të situatës politike në atë
periudhë, prej keqinterpretimit të ligjit “Për
sigurimin e depozitave” si dhe prej informimit të
pamjaftueshëm të depozituesve. Për pasojë,
nga sistemi bankar u tërhoqën 23.4 miliardë lekë
depozita, 73 për qind e të cilave përfaqësonin
tërheqjen e depozitave në lekë. Këto tërheqje
përfaqësonin 8.3 për qind të depozitave të
vendosura në sistemin bankar shqiptar.
Tërheqja e depozitave krijoi vështirësi për
likuiditetin afatshkurtër të bankave dhe për
financimin e deficitit buxhetor nëpërmjet tregut
primar të bonove të thesarit. Kjo vështirësi u
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rëndua edhe më tepër në kushtet kur u bë e
qartë se procesi i privatizimit në vitin 2002 nuk
do të ecte me ritmet e parashikuara. Treguesit
monetarë devijuan prej programit. Paraja jashtë
bankave në këtë periudhë u rrit me 16.4 miliardë
lekë. Vetëm në muajin prill norma vjetore e rritjes
së këtij treguesi ishte 35.6 për qind, që është
norma më e lartë e rritjes gjatë pesë viteve të
fundit. Nga ana tjetër, leku u nënçmua kundrejt
dy valutave kryesore dhe njëkohësisht u forcuan
presionet për rritjen e inflacionit. Për pasojë,
sistemi bankar kaloi në mungesë likuiditeti nga
pozicioni me tepricë prej 1.6 miliardë lekësh në
muajin shkurt.

Strategjia e Bankës së Shqipërisë për të
kapërcyer situatën konsistoi në:

• lejimin e devijimit prej programit
monetar dhe plotësimin e nevojave të
bankave me likuiditet. Duke injektuar
likuiditetin e nevojshëm në treg bankat
patën mundësi të plotësonin kërkesat
për tërheqje të depozituesve dhe në
këtë mënyrë kjo shërbeu si masë për
të frenuar përhapjen e panikut. Përveç
kësaj, duke patur likuiditet bankat
vepruan normalisht në tregun primar të
bonove të thesarit;

• financimin e Qeverisë për të siguruar
vijueshmëri normale të shpenzimeve.
Por, duke qenë se presionet për
inflacion ishin forcuar, Banka e
Shqipërisë kërkoi dhe gjeti
mirëkuptimin e Qeverisë Shqiptare për
të qenë maksimalisht e kujdesshme në
kryerjen e shpenzimeve. Objektivat
sasiorë fiskalë u respektuan rigorozisht.
Këshill i Mbikëqyrës i Bankës së
Shqipërisë mori vendimin që Qeveria
të financohej deri në 8 për qind të të
ardhurave mesatare buxhetore për tre
vitet e fundit. Por, përmirësimi i situatës
më shpejt sesa pritej nuk e bëri të
nevojshëm zbatimin e kësaj mase;

• rritjen e normës bazë të interesit me 1.5
pikë përqindjeje për të nxitur rritjen e
normave të interesit për depozitat. Kjo
masë siguroi fitime reale më të larta për
depozituesit dhe i nxiti ata për të kthyer
paratë në banka. Përveç kësaj, u synua
thellimi i diferencës me interesat në
valutë me qëllim që të ushtrohej presion
për të mos lejuar nënçmimin e lekut;

• sqarimin e publikut për gjendjen reale
të sistemit bankar si dhe për efektet dhe
dobitë e ligjit “Për sigurimin e
depozitave” me qëllim që të zbutej
efekti psikologjik negativ që u krijua.

Masat e marra siguruan shuarjen e tërheqjes
së depozitave në fund të qershorit 2002 dhe
rekuperimin e plotë të situatës brenda vitit 2002.

• Në muajt tetor – dhjetor u ndoq një
politikë monetare neutrale.

Duke marrë parasysh kthimin e likuiditetit në
sistem, i cili solli një përmirësim të kushteve
monetare, një qëndrueshmëri relative në normat
e interesit dhe zbutjen e presioneve inflacioniste,
Banka e Shqipërisë ka zbatuar një politikë
monetare të kujdesshme, me tendencë zbutëse,
në dy muajt e fundit të vitit. Në muajin nëntor,
ajo adoptoi një qëndrim neutral ndaj normave
të interesit. Në muajin dhjetor, karakteri neutral
i qëndrimit të politikës monetare u përforcua më
tej me ndryshimin e formës së ankandit, nga
ankand me shumë të përcaktuar në ankand me
shumë të papërcaktuar dhe me normë interesi
fikse. Ky ndryshim përfaqëson një ulje të
ndjeshme në koston e huamarrjes së bankave.

Për pasojë, objektivat sasiorë të detyrueshëm
për zbatim nga Banka e Shqipërisë u
respektuan. Mjetet e brendshme neto rezultuan
7.97 miliardë lekë më pak se objektivi i sipërm i
tyre; mjetet valutore neto rezultuan 3.55 milionë
dollarë më shumë se kufiri i poshtëm objektiv.
Në përputhje me regjimin aktual të politikës
monetare, Banka e Shqipërisë synon kontrollin
e likuiditetit në ekonomi, duke e parë atë të lidhur
ngushtë me nivelin e çmimeve. Gjendja e
likuiditetit dhe e treguesve monetarë në ekonomi
kontrollohet nëpërmjet respektimit të këtyre
objektivave sasiorë.

III. FINANCAT PUBLIKE.

Ecuria e treguesve të buxhetit për vitin 2002 u
kushtëzua nga mungesa e të ardhurave të
privatizimit; nga tërheqjet e depozitave si dhe
nga ulja e parashikimit për rritjen ekonomike gjë
që do të thoshte më pak të ardhura për buxhetin.
Prandaj, për të ruajtur ekuilibrin e këtyre treguesve
dhe për të respektuar objektivat sasiorë, u veprua
me një kontroll rigoroz në kryerjen e shpenzimeve.
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Deficiti buxhetor arriti 6.2 për qind ndaj PBB-së
ose 2.4 pikë përqindjeje më i ulët se një vit më
parë. Konsolidimi i financave të Shtetit Shqiptar
ka rezultuar në përvijimin e një tendence të
pastër të reduktimit të deficitit buxhetor për
periudhën 1999-2002. Reduktimi i deficitit
buxhetor u sigurua prej rritjes së të ardhurave
me ritëm më të lartë se shpenzimet.

Reduktimi i deficitit buxhetor u sigurua prej rritjes
së të ardhurave me ritëm më të lartë se
shpenzimet. Të ardhurat buxhetore u rritën me
11.4 për qind krahasuar me një vit më parë.
Megjithatë, niveli i planifikuar u realizua në
masën 95 për qind. Shpenzimet u rritën me 3.2
për qind krahasuar me një vit më parë dhe niveli
i realizimit të planit ishte 90 për qind.

Niveli i realizimit të planit të të ardhurave
buxhetore është ndikuar prej realizimeve në
masën 92 e 91 për qind të planit të të ardhurave
tatimore dhe doganore. Niveli i realizimit të të
ardhurave buxhetore është e qartë që mbetet
ende i ndikuar negativisht nga evazioni fiskal,
nga niveli i korrupsionit dhe i kontrabandës në
vend. Për këtë arsye, forcimi i masave kundër
këtyre fenomeneve është i lidhur drejtpërdrejt
me përmirësimin e pozicionit fiskal.

Përsa i përket shpenzimeve, vërehet që
shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 73
për qind ndërkohë që shpenzimet korente zunë
81 për qind të shpenzimeve gjithsej, nga 74.6
për qind që ishte parashikuar.

Viti 2002, gjithashtu, nuk i shpëtoi dot fenomenit
të zakonshëm të përqendrimit të shpenzimeve
në muajin dhjetor. Niveli i shpenzimeve të muajit
dhjetor tejkaloi planin buxhetor. Të paktën prej
vitit 1997 po ruhet e njëjta situatë gjë që bën të
nevojshëm shtimin e vëmendjes në
harmonizimin e ritmit të shpenzimeve.

IV. ZHVILLIMET NË SISTEMIN
BANKAR.

Gjendja e sistemit bankar shqiptar për vitin 2002
vlerësohet e shëndetshme. Aktiviteti i sistemit
bankar është zgjeruar me rreth 21 miliardë lekë
ose 3.4 për qind në terma realë. Fitimi i rezultuar
është 3.9 miliardë lekë. Pozicioni i kapitalit është
forcuar më tej dhe norma e mjaftueshmërisë

së kapitalit ka arritur në 31.5 nga 12 për qind që
është norma minimale e lejuar.

Sistemi bankar shqiptar është zgjeruar me
subjekte të reja dhe ka shtrirë më tej rrjetin e tij.
Në vitin 2002 iu dha licenca Bankës së Kreditit të
Shqipërisë. Aktualisht, veprojnë 14 banka tregtare,
të cilat e zgjeruan rrjetin e tyre me 9 degë dhe 1
agjenci të reja. Përveç bankave, po krijohen dhe
po licencohen edhe subjekte të reja financiare, të
cilat do të ndikojnë në zhvillimin e sistemit financiar
në Shqipëri dhe do të çojnë në reduktimin e
peshës së sistemit bankar në të. Kështu, në vitin
2002 janë licencuar 1 subjekt financiar jobankë;
20 zyra këmbimi valutor; 113 shoqëri të kursim-
kreditit dhe 2 unione të këtyre shoqërive.

Rritja e numrit të subjekteve financiare dhe
zgjerimi i aktivitetit të tyre do të rrisë shkallën e
ndërmjetësimit financiar në Shqipëri. Megjithë
zhvillimet pozitive në vitet e fundit, përsëri
ndërmjetësimi financiar është në nivele të ulëta,
madje më të ulëta sesa rajoni. Raporti i
depozitave me afat është rreth 40.1 për qind të
PBB-së nga rreth 50 për qind që është niveli
mesatar për vendet e Evropës Lindore e
Qendrore. Ndërkohë, kredia e brendshme është
rreth 35.1 për qind e PBB-së, por kredia për
ekonominë është vetëm 7.2 për qind nga rreth
40 për qind mesatarisht në vendet e Evropës
Lindore dhe Qendrore. Diferenca midis treguesit
të kredisë së brendshme dhe kredisë për
ekonominë, përfaqëson kreditimin e sektorit
bankar për qeverinë. Kërkesa ende e lartë në
raport me nivelet e vendeve më të zhvilluara, e
Qeverisë Shqiptare për të financuar deficitin
buxhetor mban disi të deformuar dhe aktivitetin
kreditues. Megjithatë, zhvillimet në vitet e fundit
kanë qenë pozitive. Reduktimi i vazhdueshëm i
deficitit buxhetor ka rritur mundësinë e bankave
për të kredituar ekonominë. Raportet e kredisë
së brendshme dhe të kredisë për ekonominë
ndaj PBB-së një vit më parë kanë qenë 45 dhe
4.6 për qind përkatësisht.

Pozitiv është fakti që zgjerimi i aktivitetit bankar
është pasojë e një aktiviteti më intensiv të
bankave private dhe të atyre me kapital të
përbashkët. Në këtë mënyrë, po krijohen
premisa edhe për reduktimin e vazhdueshëm
të pozicionit dominues të Bankës së Kursimeve.

Megjithatë, në krahasim me një vit më parë,
ritmet e zgjerimit të aktivitetit bankar dhe
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treguesit e rentabilitetit kanë një përkeqësim të
lehtë. Të ardhurat neto të shprehura në raport
me aktivet mesatare dhe fondet e veta të
bankave, për vitin 2002, kanë rezultuar 1.2 dhe
19.1 për qind nga 1.5 dhe 21.6 për qind që ishin
një vit më parë. Kjo situatë pasqyron ndikimin
që pati në sistemin bankar paniku i shkaktuar
në muajt mars – prill të vitit 2002. Për pasojë,
Banka e Shqipërisë konkludon që sistemi
bankar është i shëndoshë, por qëndrueshmëria
e tij mbetet ende e brishtë.

Me ritme të kënaqshme është zhvilluar aktiviteti
i kreditimit të bankave për ekonominë e vendit.
Kredia e re e lëvruar nga bankat ka qenë 62.6
miliardë lekë nga 40.6 miliardë lekë në vitin
2001. Teprica e kredisë për sistemin bankar, në
fund të vitit 2002, rezulton 47.4 miliardë lekë
ose 16.6 për qind e depozitave të këtij sistemi.
Në tërësi, treguesit e kredisë janë përmirësuar.
Në periudhën 1993-2000 sistemi bankar ka
dhënë kredi në masën 79.5 miliardë lekë. Për
vitet 2001-2002, kredia e re e dhënë arrin në
103.2 miliardë lekë. Kjo do të thotë që kreditimi
mesatar vjetor për këto dy vite është rreth 5 herë
më shumë sesa për periudhën 1993-2000.
Zgjerimi i rrjetit të bankave dhe i aktivitetit të
tyre na bën të jemi optimistë për rritjen e
kreditimit në të ardhmen.

Përveç bankave, zgjerimi i skemave të
mikrokredive dhe institucioneve financiare
jobankare është një tjetër zhvillim i dobishëm, i
cili do të çojë në rritje të kreditimit të ekonomisë.
Vlerësohet se prej këtyre institucioneve janë
dhënë rreth 4 miliardë lekë kredi gjatë vitit 2002.
Skemat e mikrokredive kanë përparësinë se
shtrihen edhe në zona ku nuk ka degë bankash,
sidomos në zonat rurale të vendit si dhe krijojnë
mundësi kreditimi për biznesin e vogël. Këto
janë dhe arsyet që në tërësi vlerësohet se
kreditimi joformal po vjen duke u tkurrur.

Kredia e dhënë nga sistemi bankar edhe në vitin
2002 ka ruajtur karakteristikat e saj strukturore.
Kështu, ajo është 67 për qind në valutë; 100
për qind për sektorin privat dhe 71 për qind
afatshkurtër. Përveç kësaj sektori i tregtisë
vazhdon të jetë i preferuar në kreditim.

Aktiviteti kreditues i bankave, pavarësisht nga
përshpejtimi në vitet e fundit, nuk është
shoqëruar me përkeqësim të cilësisë së
portofolit të kredive. Kreditë me probleme

përfaqësojnë 5.6 për qind të portofolit të kredive
nga 6.9 për qind që ishte ky tregues një vit më
parë. Gjithashtu, struktura e kredive me
probleme nuk ka pësuar ndryshime duke mos
shfaqur shqetësime për rritje të kategorisë me
rrezik më të lartë, që është kategoria e huave
të klasifikuara si të humbura.

V. MBIKËQYRJA BANKARE.

Funksioni i mbikëqyrjes bankare përbën shtyllën
e dytë të rëndësishme të veprimtarisë së
Bankës së Shqipërisë. Misioni i Bankës së
Shqipërisë si autoritet rregullator është:

• të sigurojë qëndrueshmërinë e sistemit
bankar dhe të mbrojë interesat e
depozituesve dhe të publikut të gjerë;

• të sigurojë një sistem bankar të
shëndoshë, aktiviteti i të cilit të jetë
transparent dhe i udhëhequr drejt
ekonomisë së tregut;

• të rrisë besimin e investuesve dhe të
depozituesve nëpërmjet mbështetjes
së zhvillimit të industrisë bankare dhe
efikasitetit të saj.

Objektivi kryesor strategjik është ai i shpallur
nga Komiteti i BIS Bazelit për mbikëqyrjen
bankare: “Asnjë njësi të mos i shpëtojë
mbikëqyrjes dhe mbikëqyrja të jetë e
mjaftueshme” si dhe respektimi i 25 parimeve
bazë të këtij Komiteti për mbikëqyrje bankare
të kujdesshme.

Aktiviteti i mbikëqyrjes bankare, në vitin 2002,
është përqendruar në plotësimin dhe në
rishikimin e kuadrit rregullativ, në analizimin dhe
në inspektimin e aktivitetit të bankave dhe të
subjekteve të tjera që mbikëqyren prej Bankës
së Shqipërisë. Në kuadrin rregullator u hartuan
një sërë rregullash të reja, të cilat synojnë të
mos lënë jashtë mbikëqyrjes aktivitete të
subjekteve të caktuara.

Gjatë vitit 2002 u realizuan 13 inspektime të
plota dhe 11 të pjesshme dhe u vu re se:

• Zgjerimi i aktivitetit kreditues është
shoqëruar me një përmirësim të
portofolit të kredisë, ndonëse
evidentohen akoma disa mangësi si:
fillimi i aktivitetit kreditues pa siguruar



12

më parë një ekip të përgatitur;
mosmbështetja në politika dhe në
procedura të plota dhe të sakta.

• Është rikthyer besimi i publikut në
sistemin bankar pas panikut që
mbizotëroi në muajt mars – prill të vitit
2002.

• Drejtimi i lartë i bankave, në përgjithësi,
ka reaguar pozitivisht ndaj problemeve
të ngritura në ekzaminimet e kryera, por
nuk ka treguar kujdesin e duhur për:
përmirësimin e politikave dhe të
procedurave të aktivitetit të bankës;
plotësimin e kuadrit rregullativ të
aktivitetit të bankës; zbatimin e
planbiznesit të bankës.

Gjatë inspektimeve të kryera janë konstatuar
shkelje të natyrave të ndryshme. Në tërësi, këto
shkelje janë vlerësuar jo të rëndësishme dhe
me pasoja jo të rënda për bankat. Në varësi të
shkeljeve të evidentuara, janë përcaktuar masat
korrektuese ose ndëshkimore, mbështetur në
dispozitat e ligjit “Për bankat në Republikën e
Shqipërisë” dhe në aktet nënligjore të Bankës
së Shqipërisë si: rekomandime apo sugjerime
për të korrigjuar parregullsitë e vogla; kërkesa
për të paraqitur në Bankën e Shqipërisë një
program masash për rregullimin e gjendjes së
bankës, në rast të ndeshjes së parregullsive,
duke përcaktuar edhe afatet përkatëse; masa
ndëshkuese ndaj administratorëve që kanë të
bëjnë me shkeljet e konstatuara ndaj kuadrit
ligjor dhe rregullativ në fuqi.

Duke patur parasysh rëndësinë që ka funksioni
i mbikëqyrjes bankare, në bashkëpunim me
Bankën Botërore, është hartuar plani i zhvillimit
afatmesëm të mbikëqyrjes bankare me efekt
deri në vitin 2004. Zbatimi i këtij plani ka për

qëllim të rrisë shkallën e sigurisë së sistemit
bankar në Shqipëri, nëpërmjet zbatimit me
efikasitet të standardeve për një veprimtari
bankare të shëndoshë dhe të sigurtë.

Forcimi i aftësive mbikëqyrëse është
konsideruar si një detyrë e rëndësishme me
qëllim që të parandalohen problemet dhe të
minimizohen rreziqet kundrejt të cilave
ekspozohet sistemi bankar. Rëndësia e kësaj
ndërmarrjeje rritet edhe më shumë përballë
përpjekjeve dhe zbatimit të masave për
liberalizimin e mëtejshëm të ekonomisë dhe për
rritjen e shkallës së integrimit të saj.

VI. SITUATA FINANCIARE E
BANKËS SË SHQIPËRISË.

Për vitin 2002, opinioni i kontrollorëve të pavarur
është se pasqyrat financiare të Bankës së
Shqipërisë paraqesin në mënyrë të drejtë, në
të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar
të Bankës dhe rezultatet e aktiviteteve të saj,
ndryshimeve në kapitalin e vet dhe të fluksit të
parasë për fundin e vitit dhe të gjitha këto janë
në përputhje me Standarded Ndërkombëtare të
Kontabilitetit.

Totali i bilancit të Bankës së Shqipërisë rezultoi
213 miliardë lekë ndërsa fitimi neto arriti në 9.7
miliardë lekë ose 8.9 për qind më i lartë se një
vit më parë.

Rezerva valutore përbën një burim të
rëndësishëm të të ardhurave në valutë për
Bankën e Shqipërisë. Në fund të vitit 2002, rezerva
valutore arriti në 838.9 milionë dollarë amerikanë
ose 13.8 për qind më shumë se një vit më parë.
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I. ROLI I BANKAVE NË
EKONOMI

Të dashur studentë,

Një numër i konsiderueshëm nga ju ose
përgjithsisht prindërit tuaj, kanë një llogari në
bankë, ku kanë derdhur një shumë të caktuar
të hollash në lekë, në euro apo në dollarë si
kursime për të cilat marrin një normë të caktuar
interesi (i). Nga ana tjetër, biznesmenët në
veçanti dhe konsumatorët në përgjithësi, marrin
nga banka kredi me interes (i+x) %. Në këtë
mënyrë, bankat tregtare luajnë rolin e
ndërmjetësit mes publikut që kërkon të
depozitojë para dhe huamarrësve. Ky është
misioni themelor i një banke.

A mund të ekzistojë një ekonomi pa banka. Në
teori kjo është e mundshme. Siç mundet për
shembull, të financohet një shtëpi me ndihmën
e familjarëve të saj ose siç mundet që një
ndërmarrje të marrë hua nga ndërmarrjet e tjera
pa patur nevojë për një bankë. Por bankat kanë
në dorë “aset” vendimtare të lojës në ekonomi.
Ato kanë shumat e nevojshme të parave, që u
vijnë nga kursimet e qytetarëve, ato kanë aftësi
profesionale dhe më së fundi ato kanë mundësi
për t’i dhënë kredi një numri të madh personash.

Prandaj, me shumë siguri mund të themi se një
ekonomi moderne pa bankat as nuk mund  të
imagjinohet.

Bankat përmenden shpesh në jetën e
përditshme. Të shumtë janë njerëzit që kanë
marrë një kredi bankare për ndërtim shtëpie ose
për fillim biznesi apo zgjerim të aktivitetit
ekzistues.

Pranimi i depozitave dhe dhënia e kredive janë
dy nga veprimtaritë tipike të bankave. Bankat

SISTEMI BANKAR DHE BANKA QENDRORE1

LEKSIONI I GUVERNATORIT CANI NË FAKULTETIN EKONOMIK TË UNIVERSITETIT
“LUIGJ GURAKUQI”, SHKODËR,  4 PRILL 2003.

luajnë rolin e ndërmjetësit midis individëve që
duan të depozitojnë paratë e tyre dhe
huamarrësve që kanë nevojë për para. Por ne
nuk shkojmë tek banka vetëm si kursyes apo si
huamarrës, ne shkojmë tek banka për t’i kërkuar
asaj që të kalojë para nga llogaria jonë në atë
të një tjetri; për të shitur ose për të blerë
monedha të huaja ; ose edhe thjesht për t’u
këshilluar.

Aktivitetet kryesore të bankave janë : pranimi i
depozitave dhe dhënia e kredive. Gjithashtu ato
përgjigjen për transaksionet pa para në dorë.

Tërësia e llojeve të  ndryshme të bankave me
lidhje të ndërsjellta dhe me funksione të
caktuara përbën sistemin bankar  të një vendi.

Sistemi bankar mund të jetë njënivelor dhe
dynivelor. Në sistemin bankar njënivelor ose
në sistemin bankar monobankar funksionon
vetëm  një bankë, e cila luan disa nga rolet e
një banke qendrore (që emeton monedhën  dhe
kartëmonedhën kombëtare) si dhe disa  nga
rolet e një banke  tregtare duke pranuar depozita
dhe  duke kredituar ekonominë ose publikun.

Sistemi bankar njënivelor është karakteristikë
për ekonomitë e planifikuara  dhe të
centralizuara të modelit socialist të ekonomisë.
Në sistemin bankar dynivelor ekzistojnë dy
lloj bankash.

Në nivelin e parë, funksionon jo mbi baza
tregtare, banka  qendrore e cila ushtron politikën
monetare dhe funksionon si bankë emetuese
e parasë, si bankë e bankave dhe si bankë të
themi e qeverisë.

Në nivelin e dytë, funksionojnë mbi baza tregtare
një tërësi  institucionesh financiare që kryejnë
veprimtari bankare dhe në to vendin kryesor e
zënë bankat tregtare.

1 Leksioni i Guvernatorit Cani në Fakultetin Ekonomik të Universitetit “Luigj Gurakuqi”, Shkodër, më 4 prill 2003.
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Bankat  janë nga institucionet financiare më të
rëndësishme për zhvillimin e ekonomisë së një
rajoni të veçantë. Fjala bankë përdoret sot
gjerësisht për të përshkruar një shumëllojshmëri
institucionesh financiare.

Por, si paraqitet sistemi bankar në  Shqipëri, në
mars të vitit 2003 :

Pra, në Shqipëri operojnë 15 banka tregtare apo
banka të nivelit të dytë. E fundit prej tyre është
Banka Credins, e cila vetëm para pak ditësh,
më 26 mars 2003, mori licencën përfundimtare
nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,
për të filluar veprimtarinë bankare.

Roli i komunitetit privat në zhvillimin ekonomik
të Shqipërisë është i padiskutueshëm dhe në

këtë kuadër, ky do të përbënte “kilentelën e
shëndoshë” të bankave dhe do të kontribuonte
në suksesin e të dyja palëve.  Siç dihet, funksioni
themelor i sistemit bankar është kanalizimi i
kursimeve apo i mjeteve të lira të njësive suficitare,
drejt njësive ekonomike deficitare. Kredia bankare
përbën kështu mekanizmin më të rëndësishëm
në financimin e aktivitetit ekonomik të

sipërmarrjeve, ndërsa bankat shërbejnë si
instrumenti i realizimit të këtij qëllimi të fondeve.
Sigurimi i financimit nëpërmjet kredisë bankare
është një nga problemet më të mprehta, me të
cilat ndeshet aktualisht biznesi në vendin tonë.

Megjithatë, mund të thuhet që bankat kanë bërë
përmirësime në drejtim të krijimit të lehtësive të
duhura ndaj biznesit shqiptar si për fillimin e një
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veprimtarie të re biznesi, ashtu dhe për zgjerimin
e atyre ekzistuese.

Banka e Shqipërisë ka si detyrë ligjore edhe
politikën e kreditimit. Aktiviteti kreditues i
bankave është një ndër kanalet e transmisionit
të politikës monetare dhe, për këtë arsye, Banka
e Shqipërisë është e interesuar ta nxisë atë.

Cili është niveli i kreditimit të ekonomisë
shqiptare gjatë viteve të fundit?

Është fakt që në Shqipëri, gjatë viteve 2000 –
2002, është rritur qëndrueshmëria
makroekonomike dhe është shtuar numri i
bizneseve serioze dhe të besueshme, duke bërë
që edhe kreditimi i tyre nga ana e bankave të
jetë më i lartë. Në vitet 1993 – 2002 sistemi
bankar ka dhënë gjithsej 79.5 miliardë lekë
kredi, kurse vetëm në dy vitet e fundit 2001-
2002 ka dhënë 103.3 miliardë lekë. Ose vetëm
në vitin 2002 është dhënë afërsisht kredi sa 2/3
e gjithë periudhës 1993 – 2000 së bashku.

Kështu, procesi i kreditimit në vitet 2000-2002,
përfshiu identifikimin më intensiv dhe më të plotë
të klientëve të rinj që kanë nevojë për fonde dhe
theksoi rëndësinë që kanë bankat për zhvillimin
e biznesit.

Çdo punonjës banke, që nga arkëtarët, të cilët
janë në kontakt të drejtpërdrejtë për t’i shërbyer
klientelës, deri në bordin e drejtorëve, janë
përgjegjës për zhvillimin e biznesit të bankës
së tyre dhe indirekt edhe të biznesit të vendit.
Punonjës të specializuar marrin kontakte të
rregullta me klientë të mundshëm, duke
realizuar fushata marketingu të drejtpërdrejta
me klientë të vjetër apo të rinj. Pika normale
për fillimin e përpjekjeve të zhvillimit të biznesit
të bankës është kërkimi për tregun dhe studimi
i tij.

Në disa banka, administrimi i aktivitetit ka
vendosur objektiva për përbërjen e huave dhe
për identifikimin e zonave të mundshme të
biznesit. Kërkimi mundet që në rrugë formale,
të analizojë kushtet ekonomike, tendencat
lokale demografike dhe intervistimet me
klientelën. Për klientë me një historik të rregullt
në marëdhënie me bankën, për marrje kredie,
zbatohen dhe interesa preferencialë. Nepërmjet
fletëpalosjeve që ofron çdo bankë, publiku njihet
me mundësitë e kreditimit.

Një mjet i rëndësishëm është bërë edhe reklama
në median e shkruar dhe elektronike.

Pjesa më e madhe e bankave private,
pjesëmarrjen në tregun e huadhënies, e
shikojnë si një nga format më fitimprurëse të
investimit për vetë bankën dhe, njëkohësisht,
një kontribut në zhvillimin ekonomik të vendit,
duke i kushtuar një rëndësi të veçantë dhe
shtrirjes së degëve të tyre në shumë rrethe të
tjera të vendit.

Në përgjithësi, vërejmë se janë përmirësuar
zyrat e konsulencës, për huadhënien dhe është
rritur numri i oficerëve të kreditit. Çdo klient, kur
hyn në ambientet e çdo banke gjen të afishuara
në stenda përkatëse, të dhëna për kushtet e
lëvrimit të një kredie. Më pas, kushdo që
interesohet për kredi gjen informacionin e duhur
në zyrën e konsulencës. Dhënia e ndihmës  ndaj
përfaqësuesve të bizneseve që kërkojnë kredi,
nëpërmjet asistencës në hartimin e
planbizneseve, si një element i ndërmjetësimit
financiar, është një mënyrë tjetër në ndihmë të
bizneseve.

Në një vrojtim të kryer nga Banka e Shqipërisë
gjatë vitit 2002 mbi aktivitetin kreditues e
depozitues, nga tërheqja e opinioneve të
specialistëve të kreditit rezultuan këto
përfundime kryesore:

Faktorët më të rëndësishëm në përcaktimin e
normës së interesit për kredinë janë norma e
fitimit dhe niveli i rrezikut.

• Preferenca për kredinë afatshkurtër,
rrjedh nga shkalla e ulët e rrezikut si
dhe nga mundësitë për një monitorim
më të mirë të kredisë.

• Aktiviteti i shërbimeve dhe ai i tregtisë
kanë qenë aktivitetet më të preferuara
për kreditim gjatë kësaj periudhe.

Pakësimi i disa procedurave burokratike dhe
rritja e shkallës së gatishmërisë së bankave në
shërbim, përfaqësojnë pikat më të rëndësishme,
mbi të cilat bankat duhet të reflektojnë, në
mënyrë që klientët të jenë më të prirur drejt
shërbimeve bankare (apo zyrtare), se sa drejt
atyre jozyrtare.

Tregu i huadhënies bankare akoma nuk ka një
normë të qëndrueshme interesi dhe tendencë
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të pastër të ecurisë. Diferenca e interesit
mesatar të ponderuar për kreditë dhe depozitat
në lekë vazhdon të mbetet e lartë.

Gjatë periudhës dhjetor 2001- shtator 2002
sektori i tregtisë vazhdon të mbetet sektori më i
preferuar për kreditim. Ndërsa, preferenca për
ndërtimin ka shfaqur një rritje të lehtë në
tremujorin e tretë të vitit 2002, në një kohë që
në pjesën e parë të vitit 2002 kërkesat për kredi
në këtë sektor u vlerësuan në rënie. Tendencë
rritjeje ka patur kreditimi për blerje pasurish të
patundshme.

Pra, tendenca e bankave për të kredituar tregtinë,
ndërtimin dhe blerjen e pasurive të patundshme
tregon që këta janë edhe sektorët më fitimprurës
të ekonomisë dhe njëkohësisht edhe më të
besueshëm për sistemin bankar shqiptar.

Privatizimi i Bankës së Kursimeve dhe rritja e
konkurrencës në tregun ndërbankar, do të rriste

efektivitetin e sistemit bankar në tërësi si dhe
do të fuqizonte bizneset shqiptare.

I.1. BANKA E SHQIPËRISË SI BANKA
QENDRORE E REPUBLIKËS SË
SHQIPËRISË.

Ky status sanksionohet në nenin 161 të
Kushtetutës dhe me ligjin nr. 8269, datë
27.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i cili
përcakton objektivat, detyrat, marrëdhëniet me
sistemin bankar dhe me shtetin, organizimin dhe

drejtimin, pronësinë mbi kapitalin, pasqyrat
financiare dhe shpërndarjen e fitimit. 

Banka e Shqipërisë u krijua gjatë procesit të
tranzicionit me kalimin në sistemin bankar
dynivelor dhe me krijimin e hapësirës së
nevojshme ligjore për një bankë qendrore, e cila
u zyrtarizua me miratimin e ligjit nr. 7559 “Për

Grafik 2. Teprica e kredisë sipas degëve të ekonomisë.

Grafik 1. Diferenca e interesit mesatar të ponderuar në lekë për depozitat e pranuara dhe kreditë
e akorduara, në pikë përqindjeje.
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Bankën e Shqipërisë”, datë 22 prill 1992.
Rishikimet e mëvonshme që iu bënë këtij ligji u
hartuan sipas modeleve të vendeve
perëndimore e rekomandimeve të organizmave
ndërkombëtarë.

Banka e Shqipërisë është bankë me kapital
tërësisht shtetëror dhe përgjigjet përpara
Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

Në cilësinë e autoritetit monetar e mbikëqyrës
të vendit, Banka e Shqipërisë gëzon të gjitha
funksionet e mirëfillta të një banke qendrore
klasike:

• Harton, miraton dhe zbaton politikën
monetare të vendit, për realizimin e
objektivave të së cilës ajo përdor
instrumentet e duhura monetare;

• Ka të drejtën ekskluzive të nxjerrjes e
të qarkullimit të kartëmonedhës dhe
monedhës kombëtare;

• Mban dhe administron rezervat valutore
të Republikës së Shqipërisë;

• Harton, miraton e zbaton regjimin e
këmbimit valutor si dhe politikën e kursit
të këmbimit;

• Licencon ose revokon licencën për
ushtrimin e veprimtarisë bankare si dhe
mbikëqyr aktivitetin bankar me qëllim
sigurimin e stabilitetit të sistemit bankar;

• Shërben si bankier, këshilltar e agjent
fiskal i Republikës së Shqipërisë;

• Shërben si bankë e bankave të nivelit
të dytë;

• Nxit funksionimin normal të sistemit të
pagesave.

Banka e Shqipërisë drejtohet nga Këshilli
Mbikëqyrës, i cili kryesohet nga Guvernatori.
Brenda kompetencave të përcaktuara me ligj,
ajo është e pavarur nga çdo pushtet tjetër për
realizimin e objektivit kryesor të veprimtarisë së
saj, si dhe në ushtrimin e detyrave të ngarkuara.
Çdo subjekt është i detyruar të respektojë
pavarësinë e Bankës së Shqipërisë, të mos
kërkojë të influencojë te ndonjë anëtar i Këshillit
Mbikëqyrës për të cënuar detyrimet e tij ndaj
Bankës së Shqipërisë, si dhe të mos ndërhyjë
në veprimtaritë e Bankës së Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë e ka qendrën në Tiranë.
Ajo ka 5 degë në rrethet Shkodër, Elbasan,
Gjirokastër, Korçë, Lushnjë.

I.2.   SI VEPROHET PËR T’U LICENCUAR
PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË
BANKARE ?

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka
miratuar një rregullore të emërtuar “Rregulllore
për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari
bankare në Republikën e Shqipërisë”  ku
përcaktohen qartë kushtet, afatet dhe
procedurat e dhënies së licencës për të ushtruar
veprimtari bankare si bankë dhe degë e bankës
së huaj, si dhe procedurat e krijimit të zyrës së
përfaqësimit në Republikën e Shqipërisë.

Në rregullore përcaktohen edhe:

• rastet, afatet dhe procedurat e revokimit
të licencës për ushtrimin e veprimtarisë
bankare,

• kërkesat dhe procedurat për zgjerimin
apo për pakësimin e rrjetit të bankës,

• procedurat për miratimin e transferimit
të pronësisë mbi aksionet e bankës.

Bazën ligjore të kësaj rregulloreje e përbëjnë:
ligji nr.8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e
Shqipërisë”, neni 3, pika 4.c dhe neni 12, ligji
nr.8365, datë 02.07.1998 “Për bankat në
Republikën e Shqipërisë “, kreu i dytë, ligji
nr.7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë
tregtare”, si dhe të gjitha aktet nënligjore të
nxjerra nga Banka e Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë është i vetmi autoritet që
lëshon licencën si akt administrativ për dhënien
e së drejtës së ushtrimit të veprimtarisë bankare.

Banka krijohet ligjërisht si një shoqëri aksionere.
Shuma e kapitalit fillestar minimal të paguar
(kontributi në para), për licencimin e një banke
është jo më pak se 700 milionë lekë.

Kur fl itet për “kapital fi l lestar minimal”,
nënkuptojmë shumën minimale të kapitalit të
kërkuar nga Banka e Shqipërisë për marrjen e
licencës për të ushtruar veprimtari bankare në
Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë që “kapitali
fillestar i paguar”, përfaqëson kapitalin që ka
paguar banka për të filluar aktivitetin.

Bankat kanë aksionerë direktë çdo person fizik
tregtar, person juridik apo individ që ka
pjesëmarrje në kapitalin e bankës dhe aksionerë
indirektë të gjithë ata që zotërojnë të drejtën e
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pronësisë në kapitalin e një personi juridik që
është aksioner direkt, me pjesëmarrje
influencuese, në kapitalin e bankës.

Pagesa e shumës së kapitalit fillestar minimal
për kontributin në para, mund të bëhet në
monedhën shqiptare (Lekë), në dollarë
amerikanë ose në monedhën evropiane Euro,
që përbëjnë kundravleftën e kapitalit në Lekë,
vlerësuar me kursin mesatar ditor, të llogaritur
nga Banka e Shqipërisë në ditën e pagesës së
kapitalit .

Kapitali fillestar i paguar (për kontributin në para)
për të marrë licencën për të kryer veprimtari
bankare depozitohet në Bankën e Shqipërisë
në një llogari depozitë e marrë si garanci (pa
interes). Depozitimi bëhet me xhirim në llogari
dhe jo në cash.

Burim për kapitalin fillestar për krijimin e bankës,
nuk mund të jenë hua, kredi apo paradhënie
nga subjekte të treta. Në shumën e kapitalit
fillestar minimal të paguar për kontributin në
para nuk përfshihen pagesat ose shpenzimet
për blerjen ose për marrjen me qira të lokaleve
të bankës dhe të pajisjeve të punës

Kërkesa për marrjen e licencës për të kryer
veprimtari bankare, bëhet me shkrim dhe
paraqitet në Bankën e Shqipërisë. Në
përmbajtjen e kësaj kërkese deklarohet
angazhimi për zbatimin e legjislacionit shqiptar
gjatë veprimtarisë së bankës së propozuar, emri
i bankës së propozuar dhe motivi i këtij emërtimi.

Kërkuesi pasi paraqet kërkesën, së bashku me
dokumentacionin përkatës, ka për detyrë të
publikojë një njoftim në një nga gazetat me tirazh
të madh lidhur me kërkesën e paraqitur prej tij
për të marrë licencë për të kryer aktivitet bankar.
Dokumentacioni i kërkuar duhet të përmbajë:
dokumentimin e burimit të kapitalit (të ardhurat
e individit, të ardhurat nga veprimtaria e personit
fizik si dhe deklaratën noteriale të aksionerëve

direktë, se burimi për kapitalin fillestar të bankës
nuk është hua, kredi ose paradhënie nga
subjekte të treta).

Banka e Shqipërisë ka të drejtë të kërkojë
sqarime dhe të bëjë verifikime të mëtejshme
për të dalë qartë burimi i krijimit të parave që do
të shërbejnë si kapital i bankës.

Në Bankën e Shqipërisë paraqitet edhe lista e
administratorëve të propozuar të -bankës duke
përcaktuar: anëtarët e këshillit drejtues, anëtarët
e komitetit të kontrollit, dy drejtuesit kryesorë
ekzekutivë.

Për secilin prej këtyre administratorëve paraqitet
dokumentacioni përkatës: a) lista e bizneseve
ku ata kanë pjesëmarrje b) lista e bizneseve ku
ata kryejnë funksione drejtuese; c) raportet
financiare aktuale të bizneseve ku kanë
pjesëmarje influencuese apo në të cilat ata kanë
funksione drejtuese; d) kopje të vendimit të
asamblesë së përgjithshme të aksionerëve për
zgjedhjen e administratorëve etj..

Aksionerët direktë të bankës së propozuar do
të paraqesin planin e veprimtarisë bankare për
3 vitet e para të saj ku të  përfshihen: vlerësimi
i sistemit bankar, konkurrentët, karakteristikat
e tregut dhe tendencat e zhvillimit të tij; strategjia
e bankës së propozuar, objektivat dhe pozicioni
i saj në treg; veprimtaritë bankare dhe financiare
që propozon të kryejë dhe objektivat për të
ardhmen; struktura e organizimit të bankës së
propozuar; parashikimi i gjendjes financiare të
bankës së propozuar, për 3 vitet e para të
aktivitetit të saj.

Banka e Shqipërisë bën verifikimin e plotësimit
të dokumenteve të paraqitura në përputhje me
kërkesat e kësaj rregulloreje.

Vendimi për dhënien ose për refuzimin e
miratimit paraprak për licencë merret nga
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë.
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Banka ose dega e bankës së huaj, së cilës i
është dhënë miratimi paraprak, brenda intervalit
kohor njëvjeçar, që fillon nga data e dhënies së
miratimit paraprak do t’i kërkojë me shkrim,
Bankës së Shqipërisë dhënien e licencës
përfundimtare, duke plotësuar edhe
dokumentacionin sipas kërkesave të
parashikuara.

Licenca e bankës ose e degës së bankës
revokohet vetëm me vendim të Bankës së
Shqipërisë kur: kërkohet nga vetë banka e
licencuar ose nga banka–mëmë për degët e
bankave të huaja; ka shkelje të nenit 44, pika 2
të ligjit nr. 8365, datë 02.07.1998 “Për bankat
në Republikën e Shqipërisë”; dhe në disa raste
të parashikuara me ligj.

Banka ndalohet të angazhohet në veprimtari
bankare e financiare pas hyrjes në fuqi të
vendimit të revokimit të licencës dhe detyrohet
të likuidojë, sa më parë që të jetë e mundur,
aktivet e saj, të zgjidhë marrëdhëniet
kontraktore mbi depozitat pa afat dhe të shlyejë
detyrimet e saj.

Sipas kërkesave të ligjit, Departamenti i
Mbikëqyrjes i Bankës së Shqipërisë mban një
regjistër për konsultim nga publiku, ku
regjistrohen të gjitha licencat bankare të dhëna
sipas rregullores së licencimit. Në këtë regjistër
regjistrohen emri, adresat e selisë dhe të
degëve, duke përfshirë emrat dhe adresat e
administratorëve dhe të aksionerëve me
pjesëmarrje influencuese, si dhe kopjet aktuale
të dokumenteve. Me revokimin e licencës bëhet
dhe çregjistrimi nga regjistri i bankës ose i degës
së bankës.

Në rast se një bankë kërkon të bashkojë, të
shkrijë, të ndajë ose të shesë aktivet e saj duhet
t’i drejtojë një kërkesë me shkrim Bankës së
Shqipërisë ku të sqarohen arsyet e bashkimit,

të shkrirjes, të ndarjes ose të shitjes. Vetëm pas
marrjes së këtij pëlqimi nga Banka e Shqipërisë,
banka lejohet të fillojë procedurat për të marrë
vendimet e nevojshme lidhur me bashkimin, me
shkrirjen, me ndarjen ose me shitjen.

Transferimi i pronësisë mbi aksionet në masën
në ose  mbi 10 për qind të kapitalit të një  banke
në Republikën e Shqipërisë, bëhet vetëm pas
miratimit paraprak të Bankës së Shqipërisë.

I.3. KAPITALI MINIMAL PËR TË APLIKUAR
PËR BANKË

Ç’përfaqëson kapitali për një bankë?

Banka si çdo shoqëri tjetër tregtare për të
ushtruar veprimtarinë e saj ka nevojë për kapital.
Por, në dallim prej tyre, bankës tregtare i duhet
të mbajë në çdo moment të caktuar kohe një
shumë kapitali, e cila të jetë në gjendje të
amortizojë humbjet e paparashikueshme. Ky
detyrim buron nga natyra e veçantë e
veprimtarisë bankare.

Aktualisht në Shqipëri kërkesa për kapital është
700 milionë lekë ose rreth 5,38 milionë usd (me
kursin 1usd=130 lek). Gjatë dhjetëvjeçarit të
fundit, shuma e kapitalit ka ndryshuar me
tendencë rritjeje. Kriteri i Bashkimit Evropian,
për kapitalin fillestar. është 3.3 herë më i lartë
se norma aktuale e Shqipërisë. Por, gjithsesi
ajo përmbush kriterin e Bashkimit Evropian për
vendet që do të lidhin marrëveshjen e asocimit.
Sipas kësaj direktive, vendet që do të lidhin
Marrëveshjen e Asocim Stabilizimit për aderimin
në Bashkimin Evropian duhet të mbajnë një
shumë minimale të kapitalit jo më të ulët se 5
milionë euro ose 4,7 milionë usd.

Ndryshimi nga viti në vit i kapitalit minimal në
Shqipëri.
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Kapitali i një banke kryen një sërë funksionesh.
Për të realizuar këto funksione ai duhet të ketë
strukturë dhe madhësi, që të kënaqin autoritetet
rregulluese, aksionerët, investitorët (përfshirë
depozituesit).

Ndër funksionet kryesore të kapitalit do të
përmendnim:

Së pari, kapitali absorbon humbjet e bankës si
edhe ekspozimet e saj ndaj rreziqeve të ndryshme
që i duhet të përballojë gjatë aktivitetit të saj.

Së dyti, kapitali bën që depozituesit dhe
kreditorët e tjerë të ndjehen më të mbrojtur jo
vetëm gjatë periudhave normale të veprimtarisë
bankare, por edhe gjatë periudhave të
vështirësive financiare. Kjo do të thotë se kapitali
është faktor që përforcon besimin e publikut tek
çdo bankë, në veçanti, dhe tek i gjithë sistemi
bankar, në tërësi.

Së treti, kapitali i bankës është burim fondesh
afatgjata për aktivet e qëndrueshme, për
teknikën dhe për teknologjinë bankare. Kapitali

është burim kryesor për financimin e rritjes së
bankës, gjë që është tepër e rëndësishme për
të qenë konkurrues në ambientin bankar.

Së katërti, kapitali shërben si instrument i
kontrollit të rritjes së veprimtarisë së bankës.
Në rast se aktivet e bankës rriten më shpejt sesa
duhet, atëherë banka do të marrë sinjale nga
autoritetet rregulluese, se ajo duhet të
përmbahet në ekspansionin e saj ose
përndryshe, të shtojë kapitalin në përputhje me
rreziqet që ajo merr përsipër.

Së pesti, kapitali ndihmon bankën që ajo të
licencohet, të organizohet dhe të operojë
përpara se të fillojë fluksi i depozitave. Në
periudhën fillestare, kur ende besimi i publikut
ndaj bankës është në nivel relativisht të ulët, i
vetmi burim financiar me të cilin banka mund të
operojë është kapitali.

Sipas studimeve të Bankës së Shqipërisë ka
disa arsye pro dhe kundër rritjes së mëtejshme
të kapitalit:
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Ato argumentohen duke analizuar disa faktorë:

• Situata makroekonomike e vendit.

• Nevoja për të pasur ose jo banka të
reja.

• Fuqia e biznesit.

• Shkalla e interesit të investitorëve (të
brendshëm ose të huaj) për të çelur
bankë.

• Shkalla e rrezikut të vendit dhe në
veçanti e aktivitetit bankar.

• Nevoja për të përmbushur
standardet ndërkombëtare

A. Situata makroekonomike e vendit. Sa më
e stabilizuar dhe e shëndoshë të jetë kjo situatë

aq më e ulët është shkalla e rrezikut në
ambientin ku operojnë bankat. Kjo do të thotë
se bankat në veprimtarinë e tyre mbartin më
pak rrezik, prandaj kushte të tilla nuk përbëjnë
nxitje për rritjen e shumës minimale të kapitalit.

• Shqipëria përafrohet më shumë me
vende të tilla si Maqedoni, Rumani dhe
Bullgari, ndërkohë që ka një inflacion
më të ulët ndërmjet këtyre vendeve.

• Po t’i referohemi zërit investime të huaja
direkte për frymë Shqipëria rradhitet si
vendi i fundit ndaj të gjitha vendeve të
rajonit për tërheqjen e investimeve të
huaja.

• Kursi stabël i këmbimit flet për një
situatë makroekonomike të favorshme.

• Mund të themi se situata
makroekonomike e krijuar, nuk dikton
patjetër rritjen e shumës së kapitalit
minimal.
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B. Nevoja për të pasur ose jo banka të reja.
Kjo lidhet me nevojën e tregut për rritjen e
sistemit bankar dhe të shërbimeve të tij. Nëse
tregu ka mungesë konkurrence, mungesë
bankash dhe shërbimesh bankare, atëhere kjo
mund të bëjë që autoritetet të nxisin hyrjen e
bankave të reja duke vepruar edhe nëpërmjet
kërkesës më liberale për kapital.

• Shqipëria është vendi me më pak
banka në vendet e rajonit.

• sistemi bankar nuk është i tejngopur,
prandaj mund të themi se mund të nxitet
më tej hyrja e bankave të reja në sistem.

• rritja e nivelit minimal të kapitalit fillestar,

nuk do të ndihmonte në tërheqjen e
investitorëve.

• Po t’i referohemi strukturës së sistemit
bankar, Shqipëria, ka një sistem bankar
të përqëndruar në një bankë të vetme.

• Sa më i përqendruar të jetë sistemi
bankar aq më e domosdoshme del në
pah rritja e konkurrencës dhe hyrja e
bankave të reja në treg.

C. Fuqia e biznesit (në terma të kapitalit),
shpreh mundësinë e bizneseve të një vendi për
të qenë në gjendje që të hyjnë në industrinë
bankare. Autoritetet e vendit dhe biznesi janë
të interesuar që të rrisin numrin e bankave me
kapital vendas në sistemin bankar. Për të
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realizuar këtë preferencë, mbahen parasysh
edhe fuqitë reale të biznesit në termat e kapitalit.
Duke iu referuar këtij kriteri si dhe preferencave
drejt bankave me kapital vendas, në çdo rast,
kjo nuk do të ndikonte në rritjen e mëtejshme të
shumës së kapitalit.

D. Shkalla e interesit të investitorëve (të
brendshëm ose të huaj) për të çelur bankë.
Ky faktor nënvizon faktin se nuk është e
rëndësishme vetëm sesa është fuqia (në terma
të kapitalit) e investitorëve për të investuar, por
dhe sa është shkalla e interesit të tyre drejt këtij
aktiviteti. Shkalla e interesit të investitorëve të
huaj dhe vendas lidhet drejtpërdrejt me treguesit
e përfitueshmërisë (kthyeshmërisë) së
investimit të tyre në këtë aktivitet si dhe me
rrezikun që ata marrin përsipër. Nëse interesi
është i ulët, atëhere veprohet nëpërmjet
mbajtjes së shumës së kapitalit në nivele të ulëta
dhe anasjelltas.

E. Shkalla e rrezikut të vendit dhe në veçanti
e aktivitetit bankar. Kur flasim për rrezik kemi
parasysh një nga faktorët kryesorë që ndikojnë
në vendimin për të investuar apo jo. Një sistem
bankar që vepron në një ambient me një rrezik
të lartë kërkon më shumë siguri, më shumë
kapital që do të thotë ka nevojë për më shumë
kapital fillestar.

F. Nevoja për të përmbushur standardet
ndërkombëtare si për shembull, direktiva të
ndryshme nga BIS (Banka e Rregullimeve
Ndërkombëtare) ose BE, Bashkimi Evropian.
Shumë vende të rajonit si Kroacia, Rumania etj.
në kuadrin e marrëveshjeve të asocimit për të
aderuar në Bashkimin Evropian kanë
konverguar shumën e kapitalit minimal sipas
direktivës, nr. 12 të vitit 2000. Sipas kësaj
direktive vendet që do të lidhin marrëveshjen e
asocimit për aderimin në Bashkimin Evropian
duhet të mbajnë një shumë minimale të kapitalit
jo më të ulët se 5 milionë euro.

I. 4. MBIKËQYRJA BANKARE DHE
SISTEMI CAMELS

Banka e Shqipërisë përmbush edhe misionin e
Mbikëqyrjes Bankare për bankat e nivelit të dytë.

Funksioni i mbikëqyrjes bankare ushtrohet nga
Banka e Shqipërisë, si bankë qendrore, në bazë

të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” dhe ligjit “Për
bankat në Republikën e Shqipërisë”. Ndër
detyrat kryesore të Bankës së Shqipërisë është
të licencojë ose t’u revokojë licencën bankave
dhe të mbikëqyrë veprimtarinë e tyre bankare,
me qëllim që të sigurojë stabilitetin e sistemit
bankar.

Misioni i mbikëqyrjes bankare është:

• të sigurojë stabilitetin e sistemit bankar
dhe të mbrojë interesat e depozituesve
dhe të publikut të gjerë;

• të sigurojë një sistem bankar të
shëndoshë, aktiviteti i të cilit të jetë
transparent dhe i udhëhequr drejt
ekonomisë së tregut;

• të rrisë besimin e investuesve dhe të
depozituesve nëpërmjet mbështetjes
së zhvillimit të industrisë bankare dhe
efektivitetit të saj.

NJOHURI TË PËRGJITHSHME MBI SISTEMIN
CAMELS

Sistemi i klasifikimit CAMELS është një sistem
i brendshëm klasifikimi mbikëqyrës, i përdorur
nga Departamenti i Mbikëqyrjes Bankare të
Bankës së Shqipërisë për vlerësimin e
mbarëvajtjes së institucioneve financiare mbi
një bazë uniforme dhe për të identifikuar ato
institucione, të cilat kërkojnë vëmendje apo
interes shtesë nga mbikëqyrja.

Në sistemin e klasifikimit CAMELS, çdo
institucioni financiar i jepet një klasifikim i
përbërë bazuar në vlerësimin dhe klasifikimin e
gjashtë përbërësve thelbësorë të kushteve
financiare dhe operacioneve të një institucioni.
Këta faktorë përbërës lidhen me :

• mjaftueshmërinë e kapitalit;
• cilësinë e aktiveve;
• aftësinë e administrimit;
• cilësinë dhe me nivelin e të ardhurave;
• mjaftueshmërinë e likuiditetit;
• ndjeshmërinë ndaj rrezikut të tregut.

Si klasifikimi ashtu edhe nënklasifikimet
përbërëse, klasifikohen në një shkallë numerike
nga 1 deri në 5. Në Bankën e Shqipërisë ne
përdorim sistemin CAMELS  e për pasojë
zbatojmë pesë shkallë numerike. Vlerësim 1
tregon rendimentin dhe praktikat më të
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shëndosha, dhe shkallë minimale të vëmendjes
nga mbikëqyrja, ndërkohë që një vlerësim 5
tregon rendimentin dhe praktikat më të dobëta
dhe si pasojë, kërkon shkallën më të lartë të
inspektimit mbikëqyrës nga Banka e Shqipërisë.

Vlerësimi i përbërë pasqyron gjendjen e
përgjithshme financiare të institucionit,
respektimin e ligjeve dhe të rregulloreve, si dhe
aftësinë drejtuese të administrimit. Klasifikimet
e përbëra përdoren nga Departamenti i
Mbikëqyrjes Bankare për të monitoruar ecuritë
në total të mbarëvajtjes së përgjithshme të
institucioneve financiare.

Sistemi i klasifikimit, gjithashtu, siguron një
mënyrë për Departamentin e Mbikëqyrjes
Bankare për të ndjekur nga afër, për qëllime të
ndryshme statistikore apo mbikëqyrëse, tipet
dhe seriozitetin e problemeve që mund të ketë
institucioni. Ky monitorim është i mundshëm
qëkur klasifikimi përbërës i dhënë sipas sistemit
CAMELS bazohet në vlerësimin e disa
aspekteve thelbësore të kushteve dhe
operacioneve të institucioneve financiare.

Për shembull, likuiditeti është një prej aspekteve
të operacioneve të një institucioni për të cilin
jepet një klasifikim përbërës. Në këtë mënyrë,
sistemi CAMELS i jep mundësi Departamentit
të Mbikëqyrjes Bankare të identifikojë
menjëherë të gjitha institucionet që po pësojnë
probleme likuiditeti, të matin seriozitetin e
problemit, si dhe të përcaktojnë nivelin e kërkuar
të vëmendjes mbikëqyrëse.

Sistemi CAMELS ka dhënë prova që është një
metodë efektive për agjencitë mbikëqyrëse në
përcaktimin e shëndetit dhe të sigurisë së
institucioneve financiare. Banka e Shqipërisë e
ka adoptuar këtë sistem në vitin 1999.

Sistemi merr parasysh disa faktorë financiarë,
drejtues dhe të përputhjes, që janë të
përbashkët për të gjitha institucionet. Sipas këtij
sistemi, agjencitë mbikëqyrëse përpiqen që të
sigurojnë që, të gjitha institucionet financiare
vlerësohen në një mënyrë uniforme dhe të gjerë,
si dhe që vëmendja mbikëqyrëse drejtohet si
duhet në institucionet financiare, të cilat shfaqin

dobësi financiare dhe operacionale apo ecuri
negative.

Sistemi shërben, gjithashtu, si një mjet i
dobishëm për identifikimin e institucioneve
financiare me probleme, si dhe për ndarjen e
institucioneve me mangësi sipas kategorive të
veçanta përbërëse. Më tej, sistemi klasifikues
ndihmon Bankën e Shqipërisë në ndjekjen e
ecurive të mbarëvajtjes së industrisë financiare
në tërësi. Si i tillë, sistemi CAMELS ndihmon
Bankën e Shqipërisë në përmbushjen e misionit
të saj për ruajtjen e stabilitetit të sistemit financiar
të vendit si dhe besimit të publikut në të.

Në sistemin e klasifikimit CAMELS, secilit
institucion financiar i është dhënë një klasifikim
i përbërë, bazuar në një vlerësim dhe klasifikim,
siç është thënë më lart, të pesë përbërësve
thelbësorë.

PSE KA RËNDËSI PRIVATIZIMI I BANKËS SË
KURSIMEVE ?

Po të shohim me vëmendje tabelën 1, pesha e
Bankës së Kursimeve në sektorin bankar
shqiptar është mjaft e konsiderueshme,
sidomos po të ndalemi në treguesit e  totalit të
depozitave dhe të bonove të thesarit ndaj
sistemit bankar.

Privatizimi i Bankës së Kursimeve është një
moment mjaft i rëndësishëm në historinë e
sistemit bankar. Duke u nisur nga madhësia dhe
pozicioni i kësaj banke në sistemin bankar, ai
do të përcaktojë natyrën dhe efektivitetin e
sistemit bankar për një kohë mjaft të gjatë.

Privatizimi i Bankës së Kursimeve ka rëndësi
për vetë faktin se ai do të sjellë bankën më të
madhe të sistemit në rrjedhën dhe logjikën e
ekonomisë së tregut. Gjithashtu, ai do të
përfaqësojë një votë besimi për perspektivat
afatgjata të ekonomisë shqiptare dhe për
sistemin bankar në veçanti.

Nxitja e konkurrencës në tregun ndërbankar
shqiptar është një masë me natyrë afatgjatë dhe
që konsiderohet e rëndësishme dhe mbështetëse
e transmetimit të politikës monetare.
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II. POLITIKA MONETARE DHE
OBJEKTIVAT E BANKËS SË
SHQIPËRISË

II.1. OBJEKTIVAT E BANKËS SË
SHQIPËRISË.

Objektivi themelor i Bankës së Shqipërisë është
arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve.

Nëpërmjet politikave të saj dhe në funksion të
detyrave që i përcakton ligji, ajo bën përpjekje
për arritjen e këtij objektivi themelor që
nënkupton kontrollin e nivelit të inflacionit në
nivelet 2-4 për qind. Përpara se të hartojë
politikat që duhet të ndjekë, Banka e Shqipërisë
përkufizon objektivat finalë, objektivat e
ndërmjetëm dhe instrumentet me të cilat do të
operojë për arritjen e këtyre objektivave.

Banka e Shqipërisë, në përputhje me objektivin
e saj kryesor dhe mbi bazën e tregut të
brendshëm bankar, nxit dhe mbështet zhvillimin
e regjimit dhe të sistemit të këmbimeve valutore,
tregun e brendshëm financiar, sistemin e
pagesave, si dhe ndihmon në përmirësimin e
kushteve monetare e kredituese, në mbështetje
të stabilitetit dhe të zhvillimeve ekonomike të
vendit.

Objektivat e tjerë të Bankës së Shqipërisë, të
kushtëzuar nga objektivi kryesor i saj, duhet të
nxisin ruajtjen e likuiditetit, aftësinë paguese dhe
funksionimin normal të sistemit bankar të bazuar
në parimet e tregut.

Çdo objektiv dhe detyrë tjetër që i caktohet
Bankës së Shqipërisë kushtëzohet me arritjen
e objektivit të saj kryesor.

II.2. INSTRUMENTET E POLITIKËS
MONETARE

Njohuri të përgjithshme për përdorimin e
instrumenteve të politikës monetare.

Për arritjen e objektivit kryesor të politikës
monetare, ruatjen e stabilitetit të çmimeve,
Banka e Shqipërisë përcakton instrumentat me
të cilat do të veprojë dhe konkretisht ajo ka në
dispozicion një set instrumentesh të cilat janë:

operacionet e tregut të hapur, instrumentet
mbështetëse si dhe mbajtja e rezervës minimale
të detyruar të bankave në llogaritë e tyre në
Bankën e Shqipërisë. Operacionet e tregut të
hapur përdoren për drejtimin e normave të
interesit në tregun e parasë, për administrimin
e situatës së likuiditeteve, si dhe për sinjalizimin
e sistemit bankar  për qëndrimin e Bankës së
Shqipërisë në lidhje me politikën monetare.

Instrumenti kryesor i tregut të hapur, me të
cilin Banka e Shqipërisë operon në treg që
në korrik të vitit 2000, janë marrëveshjet e
riblerjeve dhe ato të anasjellta të riblerjeve
me maturim shtatëditor. Si pjesë e
operacioneve të tregut të hapur, Banka e
Shqipërisë kryen edhe operacione strukturore,
që realizohen nëpërmjet  transaksioneve për
shitblerjen me të drejta të plota të letrave me
vlerë. Këto transaksione iniciohen nga Banka e
Shqipërisë dhe ekzekutohen nëpërmjet
ankandeve të shpejta dhe marrëveshjeve
dypalëshe. Efekti i këtyre lloj transaksioneve në
likuiditet është i përhershëm.

Instrumentet mbështetëse, të cilat u prezantuan
për herë të parë në shkurt të vitit 2001,
shërbejnë për dhënien dhe për thithjen e
likuiditeteve në mënyrë të përkohëshme, për një
ditë ose deri në tre muaj. Këto instrumenta
sinjalizojnë qëndrimin e politikës monetare dhe
drejtojnë normat e interesit në tregun e parasë.
Instrumentat  mbështetës përfshijnë depozitën
njëditore, kredinë njëditore dhe kredinë lombard,
dhe zbatohen me iniciativën e bankave të nivelit
të dytë. Depozita njëditore përdoret nga bankat
e nivelit të dytë për të investuar likuiditetet e lira
në Bankën e Shqipërisë. Ndërsa, instrumenti i
kredisë njëditore dhe kredia lombard përdoren
për të marrë likuiditet nga Banka e Shqipërisë
përkatësisht me maturim një ditor dhe deri në
tre muaj kundrejt vendosjes së kolateralit. Në
mënyrë të përmbledhur themi:

Kuadri i instrumeteve të përdorura nga Banka
e Shqipërisë synon:

• dërgimin e sinjaleve të politikës
monetare në treg;

• administrimin e likuiditeteve në sistem;
• përmirësimin e mekanizmit të

transmetimit të politikës monetare;
• influencimin e normave të interesit të

tregut të parasë;
• nxitjen e zhvillimit të tregut ndërbankar;
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• pjesëmarrjen më aktive në treg të
bankave të nivelit të dytë;

• rritjen e mundësive dhe të fleksibilitetit
të ndërhyrjeve në treg nga Banka e
Shqipërisë.

• rritjen e larmisë së instrumenteve për
bankat e nivelit të dytë.

Instrumentet e përdorura përmblidhen në tre
grupe kryesore si vijon:

• Operacionet e tregut të hapur.
• Lehtësitë kredituese.
• Rezerva minimale e detyruar.

II.3.  KREDITIMI I BANKAVE TË NIVELIT TË
DYTË NGA BANKA E SHQIPËRISË

Në situata kur bankat e nivelit të dytë gjenden
në mungesë likuiditeti, që do të thotë se gjendja
e llogarisë së tyre pranë Bankës së Shqipërisë
bie nën nivelin e lejueshëm të përdorimit të
rezervës së detyrueshme, ato kanë disa
mundësi për tërheqjen e likuiditetit të
nevojshëm. Burimet kryesore janë tregu
ndërbankar dhe Banka e Shqipërisë. Normalisht
Banka e Shqipërisë është burimi i fundit ku
bankat mund të marrin likuiditetin e nevojshëm.
Instrumentet e përdorura me qëllim kreditimin
e bankave të nivelit të dytë nga Banka e
Shqipërisë janë: marrëveshjet e riblerjes, kredia
njëditore dhe kredia lombard.

MARRËVESHJET E RIBLERJEVE DHE TË
ANASJELLTA TË RIBLERJEVE.

Ky instrument funksionon në të dy krahët, për
shtimin e likuiditetit në rastet e mungesës dhe
për tërheqjen e tij nga tregu në rastet e
tepricave. Marrëveshjet e riblerjes nënkuptojnë
një marrëveshje, me anë të së cilës Banka e
Shqipërisë u shet letra me vlerë bankave të
nivelit të dytë dhe premton që t’i riblejë ato në të
ardhmen, sipas kushteve të paracaktuara.
Instrumenti repo përdoret në këtë rast për të
pakësuar likuiditetin e sistemit bankar.

Marrëveshjet e anasjellta të riblerjeve
nënkuptojnë një marrëveshje, me anë të së cilës
Banka e Shqipërisë blen letra me vlerë nga
bankat e nivelit të dytë dhe premton t’i rishesë
ato në të ardhmen, sipas afateve dhe kushteve
të rëna dakord paraprakisht. Instrumenti “i
anasjelltë repo” quhet ndryshe edhe hua e

kolateralizuar që Banka e Shqipërisë i jep
sistemit bankar dhe përdoret për të shtuar
përkohësisht likuiditetin. Si kolateral në këto
marrëveshje shërbejnë bonot e thesarit të
qeverisë, blerë nga bankat e nivelit të dytë.

Ankandet  mbahen çdo javë dhe afati i maturimit
të tyre është shtatë ditë. Palë në këto ankande
është Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit
të dytë.

Ekzekutimi i tyre bëhet me anë të ankandeve
të tipit standard që në varësi të politikës që
ndiqet janë ankande për shitje apo blerje. Po
në varësi të objektivave operacionalë të Bankës
së Shqipërisë është dhe zgjedhja e tipit të
ankandit. Kështu, ankandet mund të jenë me
normë interesi fikse ose me normë interesi të
ndryshueshme. Norma e interesit të
marrëveshjeve repo vendoset nga Këshilli
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë dhe
është norma së cilës i referohen të gjitha
normat e tjera të kredidhënies së Bankës së
Shqipërisë. Aktualisht, norma e interesit të
repove është 8.5 për qind.

Marrëveshjet e riblerjeve me afat njëditor, me
afat një muaj dhe me afat  tre muaj, organizohen
nëpërmjet procedurave të ankandeve të shpejta.

KREDIA NJËDITORE

Kredia njëditore është një instrument
afatshkurtër borxhi, që u vihet në dispozicion
bankave të nivelit të dytë. Ajo është kredi
plotësisht e garantuar, që akordohet për të
asistuar bankat me nevoja afatshkurta likuiditeti
si dhe për administrimin e normave të interesit.
Interesi i kredisë njëditore sinjalizon nivelin e
dëshirueshëm tavan të normave afatshkurtra të
interesit. Kjo normë është 2.5 pikë përqindjeje
më e lartë se norma e marrëveshjeve të
anasjellta të riblerjes me maturim shtatë ditë.

Banka e Shqipërisë akordon kredi njëditore
vetëm në formën e kredisë së kolateralizuar me
kërkesën e bankave të nivelit të dytë ose në
mënyrë automatike. Instrumenti i kredisë
njëditore mund të përdoret vetëm nga bankat
dhe nga degët e bankave që kanë llogari në
Bankën e Shqipërisë. Bankat, që në përfundim
të veprimeve rezultojnë me mungesë likuiditeti,
bëjnë kërkesë për kredi njëditore. Nga ana tjetër,
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në rast se konstatohet se llogaritë rrjedhëse të
bankave rezultojnë nën nivelin e lejuar për qind
në mbyllje të ditës së punës, Banka e Shqipërisë
akordon kredi njëditore automatike dhe njofton
bankën përkatëse për miratimin e kredisë së
dhënë.

Maturimi i kredisë njëditore është një ditë (ose
shtyhet në ditën e parë të punës kur dita vijuese
është pushim). Në maturim të saj, banka e
nivelit të dytë kthen shumën e kredituar së
bashku me interesin e llogaritur me bazë vjetore.

KREDIA LOMBARD

Kredia lombard është instrument borxhi, qëllimi
i të cilit është të ndihmojë bankat e nivelit të
dytë në  kapërcimin e  problemeve të
përkohëshme të likuiditetit. Ajo perfaqëson
instrumentin më të fundit kreditues dhe
njëkohësisht është kredia me normë interesi më
të lartë. Interesi i kredisë lombard është 6 pikë
përqindjeje (me bazë vjetore) më i lartë se
interesi i marrëveshjeve (të anasjellta) të
riblerjes me maturim shtatë ditë.

Çdo bankë e nivelit të dytë, pasi shfrytëzon të
gjitha mundësitë e brendshme për likuiditete,
tregun ndërbankar, marrëveshjet e riblerjes,
përdor kredinë Lombard vetëm një herë në çdo
tre muaj. Shuma më e madhe e përfituar me
anë të kredisë Lombard qëndron midis 20 për
qind të kapitalit të paguar dhe 2 për qind të
depozitave në lekë sipas gjendjes më të fundit
të bilancit të paraqitur në Bankën e Shqipërisë.

Kredia akordohet në të njëjtën ditë që paraqitet
dhe kerkesa nga ana e bankës së nivelit të dytë.
Në rast mos kthimi të kredisë në përfundim të
afatit të caktuar, bankës nuk i lejohet të marrë
asnjë lloj tjetër kredie në tremujorin pasardhës.

Afati maksimal i maturimit të kredisë Lombard
është deri në tre muaj. Kredia bashkë me
interesin i kthehet Bankës së Shqipërisë në
përfundim të afatit të caktuar në miratimin e
kredisë Lombard.

III. SI E FIKSON NORMËN E
INTERESIT BANKA E SHQIPËRISË

Banka e Shqipërisë për përcaktimin e interesit
bazë të saj, (të interesit të marrëveshjeve repo/
të anasjellta repo), mbështetet në një sërë
treguesish si:

• kushtet makroekonomike të vendit
- niveli i PBB-së dhe parashikimet në

lidhje me të;

• respektimi i objektivave të Bankës së
Shqipërisë:

- niveli i indeksit të çmimeve të konsumit2

dhe pritshmëritë për tendencën e këtij
treguesi bazë,

- respektimi i objektivave  operacionalë
(sasiorë) të Bankës së Shqipërisë si:
(a) mjetet e brendshme neto të Bankës
së Shqipërisë; b) krediti i brendshëm
neto për qeverinë dhe c) rezervat
ndërkombëtare neto të Bankës së
Shqipërisë),

- objektivi i ndërmjetëm dhe parashikimi
i tij — rritja vjetore e  ofertës së parasë
( të agregatit monetar M3);

• kushtet e likuiditetit në sistem3

- tendenca e parasë jashtë bankave dhe
tendencat e pritshme,

- tendenca e depozitave në sistemin
bankar,

- plotësimi i kërkesës së qeverisë në treg
primar,

- kredia për ekonominë dhe pritshmëritë
për të,

- vëllimi i transaksioneve në treg
ndërbankar,

- niveli i likuiditetit në sistem (me teprica
apo me mungesa);

• niveli aktual i normave të interesit në
tregje, tendencat që vërehen dhe
pritshmëritë për ndryshimin e tyre

- ecuria e yield-it të bonove të thesarit

2 Banka e Shqipërisë, ndjek për çdo javë,  indeksin javor të çmimeve të prodhimeve bujqësore.
3 Këto na shërbejnë dhe për përcaktimin e kahut të instrumentit kryesor të Bankës së Shqipërisë në drejtim të injektimit
apo, tërheqjes së likuiditetit.
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dhe tendencat e pritshme,
- ecuria e interesave nominalë dhe realë

në tregun e depozitave dhe tendencat
e pritshme të tyre,

- ecuria e interesave nominalë dhe realë
në tregun e kredive dhe tendencat e
pritshme të tyre,

- ecuria e interesave në treg ndërbankar,
- ecuria e yield-it në tregun e

obligacioneve dyvjeçare të qeverisë ;

• shkalla e reagimit të tregjeve ndaj
sinjaleve të mëparshme të politikës
monetare dhe pritshmëria për
reagimin e tyre.

• ecuria e kursit të këmbimit dhe
pritshmëritë  në lidhje  me të

- ecuria e kursit të këmbimit në tregjet
ndërkombëtare dhe në tregun e
brendshëm valutor, si dhe pritshmëritë
në lidhje me to,

- faktorët spekulativë në tregun valutor
(në se ka patur të tillë),

- ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në
tregun e brendshëm valutor,

- prurjet e valutës nga emigracioni apo
turizmi dhe  ndikimi i tyre në kursin e
këmbimit etj.;

• tregues të  deficitit buxhetor dhe
realizimi i planit të buxhetit

- kontrolli i respektimit të kufijve të
akordimit të kredisë direkte;

• tregues të deficitit tregtar dhe ndikimi
i mundshëm i tyre në nivelin e çmimeve;

• reformat strukturore
- privatizimi i objekteve me rëndësi

strategjike,
- ndryshime në sistemin e taksave e të

tatimeve,
- ndryshime të rëndësishme në tregun e

punës,
- ndryshime në sistemin financiar sikurse

ishte krijimi i Agjencisë së Sigurimit të
Depozitave, apo siç mund të jetë më
pas, krijimi i  Institutit  të Regjistrimit të
Kredive etj..

• faktorë të jashtëm ose të brendshëm
që parashikohet që mund të
ndikojnë në nivelin e çmimeve

- kriza energjetike,
- ndryshimi i çmimit të naftës në tregjet

ndërkombëtare,
- zgjedhjet elektorale apo lokale,
- krizat në vendet fqinje ose partnere në

tregti të cilat mund të japin ndikimin e
tyre në vendin tonë (për shembull lufta
në Irak).

- ndryshime të tilla siç ishte hyrja e
monedhës fizike euro,

- spekulimet në treg etj..

Si konkluzion mund të themi që për
përcaktimin e interesit bazë të saj, Banka e
Shqipërisë merr parasysh një sërë treguesish,
duke patur si qëllim përfundimtar, arritjen dhe
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Banka e
Shqipërisë në përcaktimin e interesit bazë mban
parasysh gjithashtu dhe ruajtjen e stabilitetit të
normave të interesit. Ndryshimet e shpeshta të
politikës  monetare mund të shkaktojnë luhatje
të normave të interesit dhe çorientim të tregut
ndaj sinjaleve tësaj. Ndaj, Banka e Shqipërisë,
vendimet për ndryshimin e interesit bazë i merr
në kushtet kur pritshmëritë për treguesit e
mësipërm, parashikojnë qëndueshmëri të kësaj
situate.

Sikurse përcaktohet në rregulloren “Mbi
marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta
riblerjes”: norma fikse e interesit të riblerjes për
ankandet standarde miratohet nga  Këshilli
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, me
propozim të Departamentit të Kërkimeve  dhe
Politikave Monetare.

Në diskutimin për ndryshimin e normës bazë të
interesit, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës
paraqesin dhe pritshmëritë dhe ndjesitë e tyre
për reagimin e mundshëm të tregut ndaj
sinjaleve të politikës monetare.

Norma fikse e interesit të riblerjes shërben dhe
si nivel maksimal/minimal për ankandet me
shumë çmime.

IV. MARRËDHËNIET ME
BUXHETIN E SHTETIT

Marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë me
Buxhetin e Shtetit Shqiptar, përgjithësisht
shtrihen në fushat e mëposhtme:
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1. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të
veprojë si agjent fiskal për llogari të Qeverisë
së Republikës së Shqipërisë, sipas kushteve
dhe mënyrave të parashikuara në marrëveshjen
që lidhet çdo vit midis saj dhe Ministrisë së
Financave. Për këtë qëllim, pranë Bankës së
Shqipërisë, çelet llogaria “Depozitë e Qeverisë
në lekë”, ku pasqyrohen në kredi të gjitha të
ardhurat dhe financimet e tjera në favor të
Qeverisë dhe në debi të gjitha shpenzimet dhe
pagesat në ngarkim të saj. Për këtë llogari nuk
paguhen interesa. Banka mund ta debitojë këtë
llogari në rast se gjendja e saj është e
majftueshme. Në të kundërt, kur shuma për
debitim është më e madhe se gjendja e llogarisë,
veprimi do të kryhet i pjesshëm, për aq sa lejon
gjendja e llogarisë. Llogaria “Depozita e Qeverisë”
nuk lejohet të ketë gjendje debitore.

2. Kryerja e funksioneve të arkës së
buxhetit të shtetit nëpërmjet sistemit
bankar.Bankat e nivelit të dytë, sa herë që
kryejnë veprime për llogari të buxhetit të shtetit,
sipas marrëveshjes me Ministrinë e Financave,
sjellin në Bankën e Shqipërisë raportimet
përkatëse të këtyre veprimeve. Kur të ardhurat
e raportuara tejkalojnë shpenzimet, diferenca
kalon në kredi të llogarisë “Depozitë e qeverisë
në lekë” dhe anasjelltas kur shpenzimet
tejkalojnë të ardhurat, diferenca kalon në debi.

Banka e Shqipërisë është e detyruar që
veprimet për debitimin e gjendjes së kësaj
llogarie t’i kryejë vetëm në bazë të urdhërave
apo autorizimeve me shkrim të përfaqësuesit
të qeverisë (Ministria e Financave).

3. Kreditimi i Qeverisë nga Banka e
Shqipërisë. Në bazë të ligjit “Për Bankën e
Shqipërisë” (neni 30), Banka e Shqipërisë mund
t’i japë kredi direkte Qeverisë së Republikës së
Shqipërisë. Kjo kredi disbursohet dhe është e
pagueshme vetëm në lekë, ndërsa afati i
maturimit të saj nuk duhet të jetë më shumë se
gjashtë muaj. Të gjitha kreditë ose huatë e tilla,
sigurohen (kolateralizohen) me letra me vlerë
të qeverisë (bono thesari) me norma interesi
sipas përqindjeve të tregut.

Për çdo kredi direkte të akorduar qeverisë nga
Banka e Shqipërisë, duhet të përfundohet një
marrëveshje me shkrim midis Qeverisë së
Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga

Ministria e Financave dhe Bankës së
Shqipërisë. Në këtë marrëveshje përcaktohet
shuma kryesore e kredisë, maturimi i saj,
normat e aplikuara të interesit si dhe kushte e
shpenzime të tjera të mundshme. Brenda 6
muajve nga data e dhënies së kredisë, Ministria
e Financave në bashkëpunim me Bankën e
Shqipërisë vendosin mbi mënyrën e shlyerjes
së këtij detyrimi, që mund të jetë:

1) konvertimi i detyrimit të kredisë në bono
thesari, të cilat emetohen në tregun primar dhe
blihen nga Banka e Shqipërisë; ose 2) shlyerja
e kredisë në datën e saj të maturimit.

Është e rëndësishme që në dhënien e kredisë
direkte të mbahen parasysh kufinjtë e
përcaktuar nga ligji. Konkretisht, shuma
kryesore e kredisë së disbursuar dhe pjesa e
padisbursuar e kredisë së Bankës së Shqipërisë
dhënë Qeverisë së Republikës së Shqipërisë,
nuk duhet të kalojë vlerën për qind të mesatares
vjetore të të ardhurave të buxhetit të shtetit për
tre vitet e fundit financiare. Vetëm në rrethana
të jashtëzakonshme, Banka e Shqipërisë
mundet që me një akt të veçantë të tejkalojë
përkohësisht këta kufij, por gjithmonë mban
parasysh që ky tejkalim të mos bjerë ndesh me
objektivin kryesor të politikës monetare për
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve.

4. Derdhja gjatë vitit e fitimit nga Banka e
Shqipërisë. Banka e Shqipërisë derdh çdo muaj
në buxhetin e shtetit, të ardhurën neto të saj
(diferencë e të ardhurave dhe shpenzimeve
sipas planit të buxhetit të miratuar). Për këtë
qëllim, në fillim të vitit miratohet nga Komiteti i
Administrimit të Huave të Brendshme, një
skedulë me shumat përkatëse dhe afatet kohore
të ekzekutimit të veprimit. Procedura për derdhjen
e fitimit të Bankës së Shqipërisë. gjatë vitit
ushtrimor në buxhet, fillon me “Derdhje nga fitimi
i planifikuar i vitit”. Transferimi i parë i të ardhurës
neto të Bankës së Shqipërisë në një vit të ri
financiar, nuk mund jetë më shumë se 90 për qind
të vlerës dhe kryhet pas muajit janar të atij viti.

Mbas mbylljes së vitit Banka e Shqipërisë llogarit
fitimin faktik neto të vitit (sipas mënyrave që
percakton ligji “Për Bankën e Shqipërisë” mbi
këtë çështje) dhe e kalon në të ardhurat e
buxhetit të shtetit brenda katër muajve nga
mbyllja e vitit financiar.
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1. ARSYET NË FAVOR TË NJË
BANKE QENDRORE TË
PAVARUR.

Argumentet në favor të idesë për një “bankë
qendrore të pavarur” janë të shumta.

Argumenti ose bindja më e përhapur dhe më
kryesore është që “bankat qendrore të pavarura
shoqërohen me nivel më të ulët inflacioni”2. Këtë
argument e kanë pohuar mjaft autorë, madje,
ata janë përpjekur të gjejnë korrelacionet midis
treguesve të pavarësisë së bankës qendrore
dhe nivelit të ulët të inflacionit3. Në mbështetje
të këtij argumenti sillet edhe një shembull praktik
mjaft i njohur “Banka Qendrore e Gjermanisë”.
“Politika monetare e Gjermanisë gjatë njëqind
viteve të kaluara jep një rast të shkëlqyer për të
vlerësuar faktet empirike mbi përdorimin e
rregullave dhe pavarësinë e bankës qendrore
në hartimin e politikës monetare4”. Kjo bankë,
në pjesën më të madhe të studimeve, renditet
si banka më e pavarur. Autorët theksojnë që
praktika monetare, sjellja e së cilës ndikon në
nivelin e inflacionit, duhet deleguar tek një agjent
(institucion) preferencat e të cilit të drejtohen
kah inflacioni dhe jo nga interesat socialë; nga
zgjidhjet afatgjata dhe jo të ndikohen nga
interesat afatshkurtër. Kjo do të thotë që
politikanët pranojnë të delegojnë tek persona
të tjerë, jopolitikanë (teknikë), të drejtën për të
hartuar politikën monetare. Kjo gjë i ngushton
politikanëve hapësirën e veprimit të tyre. Banka
qendrore, si institucion, paraqitet më
konservatore dhe tenton të jetë më largpamëse
se politikanët. Kështu, motivi “i delegimit” është
ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Në këtë mënyrë

reduktohen rrethanat në të cilat sakrifikohet ky
objektiv për të arritur të tjerë objektiva, kryesisht
për periudhën më afatshkurtër si rrit ja
ekonomike, rritja e punësimit etj..

Përgjithësisht, pranohet ideja se është strategji
më e mirë emërimi i një bankieri qendror, i cili
të jetë më konservator sesa mesatarja e
popullsisë. Kjo ka të bëjë me largpamësinë dhe
krijon vazhdimësi në ambientet politike të
paqëndrueshme, ku zëvendësimi i qeverive
është i shpeshtë dhe objektivat e tyre mund të
jenë të ndryshëm.

Një politikë monetare e pavarur mund të krijojë
iniciativa ose mund edhe të detyrojë qeverinë
për zbatimin e një disipline më të fortë fiskale.
Madje mund të kontribuohet edhe në një rritje
afatgjatë të qëndrueshme.

2. Ç’ËSHTË PAVARËSIA E
BANKËS QENDRORE?

E thënë me fjalë të tjera, cili është përkufizimi i
bankës qendrore të pavarur. Edhe për këtë
çështje literatura përsëri nuk është unike dhe
jep mjaft përkufizime.

Një material i Departamentit të Çështjeve të
Këmbimit dhe atyre Monetare,  në Fondin
Monetar Ndërkombëtar thekson se ekzistojnë
tre parakushte të nevojshme për një autonomi
reale të bankës qendrore. Së pari, një bankë
qendrore autonome duhet të ketë një objektiv
të përcaktuar qartë, që quhet stabilitet i
çmimeve. Së dyti, banka qendrore duhet të ketë

BANKA QENDRORE DHE PAVARËSIA E SAJ1

GUVERNATORI I BANKËS SË SHQIPËRISË Z.SHKËLQIM CANI ZHVILLON NJË SEANCË
LEKSIONESH SPECIALE ME STUDENTËT E FAKULTETIT EKONOMIK TË UNIVERSITETIT TË
VLORËS, 8 MAJ 2003.

1 Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z.Shkëlqim Cani zhvillon një seancë leksionesh speciale me studentët e Fakultetit
Ekonomik të Universitetit të Vlorës, 8 maj 2003.
2 Alberto Alessina, Lawrence H. Summers, “Money, Credit and Banking” Journal, vol. 25, nr. 2, maj 1993, faqe 151.
3 Të tjerë autorë i gjejnë lidhjet midis pavarësisë së bankës qendrore dhe rezultatit të inflacionit të pakuptimta. Megjithatë,
siç e theksuam, qëllimi ynë nuk është të vërtetojmë nëse duhet bankë qendrore e pavarur apo jo.
4 “Rules, discretion and central bank independence: The German experience 1880 - 1989” Bernhard Eschweiler, Michael
D. Bordo, WP No. 4547, National Bureau of Economic Research.
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edhe autoritet të mjaftueshëm (juridikisht dhe
faktikisht) edhe instrumente të përshtatshme për
të administruar likuiditetin në sistemin bankar
për të përmbushur përgjegjësinë e saj parësore.
Së treti, veprimet e bankës qendrore duhet të
jenë transparente dhe informacioni duhet të
jepet (raportohet) rregullisht në mënyrë të tillë
që banka qendrore të mund të ketë
përgjegjshmëri për politikën monetare dhe për,
rezultatin e inflacionit”5.

Sipas paragrafit të mësipërm kuptohet që një
bankë qendrore quhet e pavarur kur plotëson
tre kushtet e përcaktuara.

Friedman sugjeron “një kuptim bazë” për
pavarësinë e bankës qendrore. Sipas tij “Banka
qendrore duhet të jetë një degë e pavarur e
qeverisë, të koordinojë me degët legjislative,
ekzekutive e ligjore. Pra, do të ketë një mandat
të njëjtë me atë që i jepet pushtetit gjyqësor.
Ajo do të zbatojë ligje të miratuara nga qeveria
dhe veprimet e saj mund të ndryshohen nga
qeveria vetëm nëse ligji (apo mandati i saj)
ndryshohet6”.

Alan S. Blinder thekson: “Për mua pavarësi e
bankës qendrore do të thotë dy gjëra: së pari,
banka qendrore ka liri për të vendosur se si do
të ndjekë objektivat e saj dhe, së dyti, vendimet
e saj është tepër e vështirë të kthehen nga
qeveria apo ndonjë segment i saj”7. Siç shihet,
ky përkufizim jep dy elemente të pavarësisë së
bankës qendrore. Por, përpara se të përcaktojë
se për çfarë është e pavarur një bankë qendrore,
autori përcakton nivelin nga ku fillon të matet
pavarësia. Sipas autorit, një bankë qendrore
mund të mos zgjedhë vetë objektivat, por ajo
vendos lirisht se si do t’i arrijë këta objektiva;
pra, të ketë pavarësi politike dhe instrumentale.
Kjo, sipas Blinder, është pikërisht në përputhje
me organizimin demokratik të një vendi, ku
politikanët apo të zgjedhurit e popullit marrin
vendime të tilla si përcaktimi i objektivave,
ndërsa institucionet instruktohen se çfarë
objektivash do të ndjekin dhe kanë liri në
përcaktimin e politikave dhe të instrumenteve
për arritjen e tyre. Elementi tjetër që ka të bëjë

me pavarësinë e një banke qendrore është
pakthyeshmëria e vendimeve të saj, domethënë
banka qendrore, që të jetë e pavarur, duhet të
jetë e veshur dhe me autoritetin për të zbatuar
politikat e vendimet që ajo merr, në funksion të
arritjes së objektivit.

Autorë të tjerë, të cilët kanë trajtuar
marrëdhëniet qeveri-bankë qendrore, shprehen
se kuptimi i termit “pavarësi e bankës qendrore”
është i qartë. Kjo do të thotë thjesht që qeveria
në pushtet nuk ka mjete formale për të ndikuar
në vendimet e bankës qendrore mbi politikën
monetare8.

3. MATJA E PAVARËSISË SË
BANKËS QENDRORE.

Pavarësia e bankës qendrore varet nga një grup
faktorësh të ndryshëm duke fil luar nga
pavarësia që asaj i njihet me ligj dhe duke marrë
në konsideratë deri edhe personalitetin dhe
reputacionin e drejtuesve të bankës qendrore
apo traditat dhe mentalitetin në një vend të
caktuar. Kjo bën që matja sasiore e pavarësisë
së bankës qendrore të jetë mjaft e vështirë,
madje për disa faktorë krejt e pamundur. Për
këtë arsye, studjuesit kanë ndërtuar një sërë
treguesish për matjen sasiore të pavarësisë së
bankës qendrore duke përcaktuar më parë disa
pavarësi.

Kështu, mund të flitet për pavarësi ligjore të një
banke qendrore. Pavarësia ligjore nënkupton
pavarësinë që një banke i njihet me ligj apo në
statutin e saj. Pavarësia ligjore në vetvete ka
dy komponentë, pavarësinë politike dhe atë
ekonomike. E para nënkupton pavarësinë që i
sanksionon ligji një banke qendrore nga
ndërhyrjet politike në ndjekjen e objektivit
(objektivave) kryesor(ë). E dyta nënkupton
pavarësinë që i njeh ligji nga ndërhyrjet e
qeverisë. Në pjesën më të madhe, ky aspekt i
pavarësisë varet nga kufizimet ligjore që
ekzistojnë mbi huadhënien e bankës qendrore
për qeverinë. Pavarësia ligjore ka përbërës të

5 MAE Operational Paper (MAE OP/98/1) “Elements of central bank autonomy and accountability”, shkurt 1998, FMN,
fq. 2.
6 Sipas citimit të marrë nga “Central Bank Independence : What is it and what it will do for us ?” Geoffrey E. Wood,
Terence C. Mills, Forrest H. Capie, nr. 4, janar 1993, fq. 11.
7 Sipas citimit të bërë në librin “Central Banking in Theory and Practice”, Alan S. Blinder, 1998, faqe 54.
8 Sipas citimit të marrë nga “Central Bank Independence : What is it and what it will do for us ?” Geoffrey E. Wood,
Terence C. Mills, Forrest H. Capie, nr. 4, janar 1993.
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tjerë të tillë si pavarësia në hartimin e
politikave; pavarësia instrumentale dhe ajo
e personelit. E para përcakton nëse banka
qendrore është e pavarur të hartojë vetë politikat
apo jo; e dyta nëse ajo është e pavarur në
zbatimin e politikave që i harton vetë ose të
hartuara nga të tjera institucione. Me fjalë të
tjera, a mundet ajo të zgjedhë vetë instrumentet
që dëshiron për zbatimin e një politike të caktuar.
E treta ka të bëjë me zgjedhjen e personelit të
saj. Sa e pavarur është banka në rekrutimin e
tij, a ndërhyhet nga qeveria në këtë çështje.
Kuptohet që këtu bëhet fjalë për pjesën
drejtuese të personelit të bankës. Por, të gjitha
këto elemente, që praktikisht janë edhe më të
lehta për t’u matur nga ana sasiore, japin vetëm
pjesërisht pavarësinë e një banke.

Më e rëndësishmja është matja e pavarësisë
reale të bankës qendrore që siç e jep dhe vetë
termi do të thotë sa e pavarur në të vërtetë është
banka qendrore pavarësisht nga klauzolat ligjore
në fuqi.

Nëse në vendet e zhvilluara perëndimore matja
e pavarësisë ligjore konsiderohet si një
përafrues i mirë për pavarësinë e bankës
qendrore, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për
vendet e tjera. Në grupin e dytë, pavarësia e
bankës qendrore varet ndjeshëm nga pavarësia
reale. Si faktor i parë për këtë ndryshim renditet
tradita apo kultura e këtyre vendeve në
respektimin e ligjeve. Pa dyshim që edhe
Shqipëria nuk mund të renditet në ato vende që
kanë një respekt të madh për ligjin apo e
zbatojnë atë në mënyrë rigoroze.

Sipas Cukierman,9 përpjekjet për të ndërtuar
tregues të pavarësisë së bankës qendrore janë
përqendruar shumë në pavarësinë ligjore për
vendet e zhvilluara, kjo sepse është praktikisht
e mundshme të realizohet. Faktorët e tjerë më
tepër përdoren për të plotësuar ata ligjorë për
këto arsye :

Së pari, ligjet e bankave qendrore zakonisht janë
të paplota në kuptimin që ato nuk përcaktojnë
qartë kufijtë e përgjegjësisë midis bankës
qendrore dhe autoriteteve politike, për të gjitha
rastet. Këto boshllëqe mbushen me praktika
joformale, traditë dhe të tjera të ngjashme.

Së dyti, edhe kur ligji është i qartë, praktika
aktuale devijon prej tij. Në të vërtetë, duke
menduar se nuk ka shmangie nga zbatimi i ligjit
apo asnjë ndryshim në interpretimin e tij, ligji
nuk mundet dot të arrijë të përcaktojë të gjitha
ngjarjet që mund të ndodhin në praktikë.

Pavarësia ligjore, në fakt, tregon se çfarë shkalle
pavarësie kanë menduar legjislatorët që t’i japin
bankës qendrore, pra është një ndër përbërësit
kryesorë të pavarësisë por, nuk mund të themi
që një bankë e pavarur ligjërisht është edhe e
pavarur realisht.

4. MATJA E PAVARËSISË REALE.

Megjithatë, pavarësia ligjore nuk është pavarësi
reale. Aq më tepër kjo bëhet e vlefshme në
vende si Shqipëria ku, pa dashur të tregohemi
shumë të ashpër, ndjenja dhe dëshira për
respektimin e ligjit ende nuk janë të forta.

Siç u shpjegua më sipër, matja e pavarësisë
reale është më e vështirë sesa pavarësia ligjore,
kjo për shkak të natyrës së faktorëve që
ndikojnë në pavarësinë reale, të cilët është e
vështirë t’i matësh në mënyrë sasiore, dhe nga
ana tjetër, vështirësia shtohet në krahasimin
midis vendeve. Praktikat në vende të ndryshme
janë të ndryshme dhe nëse mund të arrihet një
standardizim në shkrimin e një ligji,
standardizimi në sjellje është më i vështirë të
realizohet.

Megjithatë, studjuesit përsëri kanë zhvilluar
tregues të caktuar për matjen sasiore të
pavarësisë reale.

A) NORMA E NDËRRIMIT TË GUVERNATORËVE SI
NJË PËRAFRIM I PAVARËSISË REALE.

Për matjen e pavarësisë reale, Cukierman ka
ofruar treguesin e quajtur “norma e ndërrimit të
guvernatorëve”. Kriteri për të interpretuar këtë
tregues është: sa më i madh mandati i
guvernatorit, aq më e pavarur është një bankë
qendrore. Sidomos, në minimum, kërkohet që
mandati i guvernatorit të mos përputhet me ciklin
elektoral dhe të jetë më i gjatë se ai. Kjo
shpjegohet me faktin që në këtë mënyrë ka më

9 “Central Bank Strategy, Credibility and Independence : Theory and Evidence”, Alex Cukierman, 1992, kapitulli 19.
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pak mundësi që të ushtrohet ndikim mbi
guvernatorin e bankës qendrore nga ana e
qeverisë. Madje, në mjaft vende ligjet hartohen
në mënyrë të tillë që edhe mandatet e anëtarëve
të këshillit të përfundojnë jo njëherësh, me
qëllim që zëvendësimi i tyre të mos shoqërohet
me ndikim të qeverisë në pushtet.

Ndërkohë, guvernatori apo anëtarët e këshillit
mund të mos i përfundojnë mandatet e tyre për
arsye nga më të ndryshmet. Ata mund të
shkarkohen, të japin dorëheqje,të bëhen të
paaftë (pamundur) për të kryer detyrën dhe në
rastin më të keq mund të vdesin. Realisht, kjo
bën që afati i qëndrimit në detyrë të jetë më i
vogël se mandati ligjor10.

Gjithashtu, pavarësisht nga sa parashikon ligji,
traditat dhe praktika e marrëdhënieve midis
bankës qendrore dhe ekzekutivit mund të jenë
të tilla që në realitet gjërat të bëhen ndryshe
nga sa thotë ligji, pavarësisht se në dukje
veprimet janë në përputhje të plotë me klauzolat
ligjore. Si shembull klasik literatura përmend
rastin e Argjentinës. Në Argjentinë, mandati ligjor
i qëndrimit në detyrë të guvernatorit është 4 vjet.
Por, ekziston një traditë. Sa herë ndryshon
ekzekutivi ose madje edhe ministri i financave,
supozohet që edhe guvernatori jep dorëheqje.
Kjo ka bërë që në realitet, në vitet ‘80 afati faktik
i qëndrimit në detyrë të guvernatorit të ishte 10
muaj. Për më tepër edhe guvernatorët
argjentinas i janë përmbajtur kësaj tradite. Dhe
mbi të gjitha, kjo procedurë paraqet
rregullshmëri nga pikëpamja ligjore.

Cukierman ndërtoi dy tregues për matjen e
pavarësisë reale:

• afati mesatar faktik i qëndrimit në detyrë
të guvernatorit dhe supozimi i përdorur
është që mbi një nivel të caktuar, norma
e ndryshimit është aq e lartë sa që kemi
të bëjmë me një nivel të ulët të
pavarësisë së bankës qendrore;

• tregues i ndërtuar në bazë të përgjigjeve
të një pyetësori shpëndarë bankierëve
qendrorë të bankave të ndryshme në
botë. Ky i fundit siguron një informacion

nga njerëz profesionistë dhe që nga
ana tjetër i japin përgjigjet e tyre nisur
nga praktika reale që ata kanë hasur.

Nga Cukierman e të tjerë autorë, treguesi i parë
“norma e ndërrimit të guvernatorëve”
konsiderohet si një përafrues mjaft i mirë për
pavarësinë reale të një banke qendrore në
grupin e vendeve në zhvillim.

Si prag që ndan qarkullimin e lartë me
qarkullimin e ulët të guvernatorit merret treguesi
i barabartë me vlera në intervalin [0.2; 0.25].
Ekstremet e intervalit i korrespondojnë një afati
prej 4-5 vjet. Kjo bazohet në faktin që
përgjithësisht ciklet elektorale janë 4 vjet dhe
është e vështirë të zbatohen politika afatgjata
për afate shumë të shkurtra.

SI QËNDRON RASTI I SHQIPËRISË?

Kujtojmë që një bankë merr nivelin më të lartë
të vlerësimit si bankë e pavarur (1) kur mandati
ligjor i guvernatorit është 8 vjet e sipër. Mandati
ligjor në Shqipëri ka qenë 6 vjet sipas ligjit të
vitit 1992 dhe 7 vjet me ligjin e vitit 1996 dhe
aktualisht, pra mjaft afër me nivelin maksimal.
Për këtë arsye, në matjen e pavarësisë ligjore
të Bankës së Shqipëri, ky element merr një
vlerësim të lartë.

POR SA KA QENË QËNDRIMI REAL NË POST I ÇDO

GUVERNATORI?

Duke konsideruar si “ditëlindje” të bankës
qendrore në Shqipëri datën e miratimit të ligjit
të Bankës së Shqipërisë, fundprilli 199211 e deri
më sot12, Banka e Shqipërisë ka patur pesë
guvernatorë, me kohë qëndrimi të ndryshme në
detyrë. Mesatarisht, secili prej tyre ka qëndruar
rreth 27 muaj në detyrë nga 84 muaj që
parashikon mandati ligjor.

Shihet që diferenca është e lartë. Vlera e
treguesit është 0.46, pra ndjeshëm larg pragut
të përcaktuar. Krahasuar me renditjen që ka
ofruar Cukierman nisur nga ky tregues, ne
qëndrojmë pothuaj në fund të grupit të vendeve
në zhvillim.

10 Në vitin 1998 dha dorëheqjen një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i cili ishte emëruar në vitin
1997.
11 Guvernatori i parë i Bankës së Shqipërisë është emëruar më 1 maj 1992.
12 Si periudhë e fundit për bërjen e llogaritjeve merret muaji maj 2003.
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Megjithatë, gjykohet që edhe një raport i ulët i
qarkullimit të guvernatorit nuk është gjithmonë
shenjë e një pavarësie të lartë reale të bankës
qendrore. Një guvernator mund të mos lëvizë
nga detyra e tij thjesht sepse ai ka një sjellje
servile ndaj ekzekutivit. Ky element për rastin e
Shqipërisë mendojmë se nuk ka vlerë të
analizohet për vetë faktin që qarkullimi i
guvernatorëve është kaq i lartë (shpeshtë) sa
që edhe sjelljet servile që mund të jenë vërejtur
në këtë rast nuk kanë pasur vlerë.

Koncepti i pavarësisë reale nëpërmjet treguesit
të qarkullimit të guvernatorit plotësohet edhe me
një fakt tjetër: A ka ndryshime guvernatorësh
brenda 6 muajsh nga mbajtja e zgjedhjeve
elektorale? Nëse po, kjo flet për një pavarësi të
ulët të bankës qendrore. Ky tregues është
ndërtuar nga Cukierman dhe Webb (1995) pasi
ata panë që prirja mesatare për të zëvendësuar
guvernatorin është ndjeshëm më e lartë pas
tranzicionit politik se sa në periudha të tjera.

Periudhën kohore prej gjashtë muajsh, gjatë së
cilës rritet paqëndrueshmëria politike e
guvernatorit, autorët e quajnë “periudha
politike”.

Është me mjaft interes të shihet a ka në Shqipëri
ndërrime guvernatorësh brenda “periudhës
politike”.

Emërimi i guvernatorit të parë është bërë në maj
të vitit 1992, brenda dy muajsh nga mbajtja e
zgjedhjeve elektorale në mars të vitit 1992. Por,
në këtë rast nuk mund të themi se zbatohet
parimi i mësipërm pasi në prill  të 1992 u
themelua banka qendrore dhe është e qartë që
për të duhet të emërohej një guvernator. Përveç
kësaj, personi i cili u emërua guvernator nga
dhjetori i vitit 1991 mbante postin e Drejtorit të
Përgjithshëm të Bankës së Shtetit Shqiptar, prej
të cilës u krijua Banka e Shqipërisë.

Në maj të vitit 1996 u mbajtën zgjedhjet
elektorale të rradhës13. Megjithatë, posti i
guvernatorit edhe pas zgjedhjeve u mbajt nga i
njëjti person. Ndërrimi i guvernatorit ndodhi gati
një vit më vonë, në prill të vitit 1997.

Në fund të qershorit të vitit 199714 u mbajtën
përsëri zgjedhjet elektorale dhe në fund të muajit
gusht të po atij viti emërohet një guvernator i
ri15. Ky emërim u parapri nga një amendament
në ligjin në fuqi “Për Bankën e Shqipërisë” në
muajin korrik të vitit 1997.

Amendamenti kishte të bënte pikërisht me
organet drejtuese të Bankës së Shqipërisë.
Kështu, u shtua numri i anëtarëve të Këshillit
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nga 7 në
9. Gjithashtu ndryshoi dhe mënyra e propozimit
dhe e emërimit të anëtarëve të Këshillit
Mbikëqyrës si më poshtë:

13 Cikli elektoral në Republikën e Shqipërisë është 4 vjet.
14 Zgjedhjet elektorale u mbajtën më 29 qershor 1997. Ato ishin zgjedhje elektorale të parakohshme që u mbajtën si
pjesë e zgjidhjes politike për kalimin e krizës që kapi Shqipërinë në fund të vitit 1996 dhe në gjysmën e parë të vitit
1997.
15 Emërimi mban datën 30 gusht 1997.
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Amendamenti tjetër i rëndësishëm kishte të
bënte me nenin 49 të ligjit në fuqi, i cili trajton
pezullimin apo shkarkimin nga detyra të
anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës. Amendamenti
i bërë, në nenin 2 të tij, shton: “Anëtarët e
Këshillit Mbikëqyrës pezullohen nga detyra, deri
në miratimin nga Kuvendi Popullor, prej Këshillit
Mbikëqyrës, në qoftë se ata janë pezulluar ose
janë larguar nga detyra që kanë pasur dhe për
të cilën janë propozuar anëtarë të Këshillit
Mbikëqyrës nga organi përkatës, sipas
përcaktimeve të nenit 42 të ligjit “Për Bankën e
Shqipërisë””. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së
Shqipërisë, të paktën një pjesë e tij, i emëruar
në bazë të ligjit të miratuar në vitin 1996, sipas
amendamentit të gushtit të 1997, ishte në
kundërshtim dhe si i tillë duhej bërë zëvendësimi.
Pra, muaji gusht 1997 shënoi ndërrimin e
Guvernatorit, të zëvendësguvernatorëve dhe
thuajse të krejt Këshillit Mbikëqyrës të Bankës
së Shqipërisë. Ky ndryshim, siç shihet është
brenda harkut kohor të gjashtë muajve.

Në qershor të vitit 2001 mbahen përsëri
zgjedhjet e përgjithshme dhe përfundimi i tyre
nuk u shoqërua me ndryshim të guvernatorit.
Megjithatë, këtu duhet vënë në dukje që
zgjedhjet e qershorit nuk ndryshuan forcën
politike në pushtet. Pra, ka vijueshmëri të të
njëjtit pushtet.

Teorikisht do të thonim që në tri zgjedhje16

elektorale dy raste janë shoqëruar me ndërrim
guvernatori (këshilli mbikëqyrës) një rast jo. Për
të konkluduar apo për të parashikuar sjelljen
në të ardhmen në lidhje me lëvizjen e drejtuesve
të Bankës së Shqipërisë pas zgjedhjeve
elektorale, këto raste të shkëputura, pavarësisht
se janë të vetmet raste që mund të analizohen,
janë relativisht pak. Nuk mund të thuhet me
bindje të plotë se cili prej tyre do të kthehet në
traditë. Megjithatë, mendojmë se mundësitë më
të mëdha për shndërrim në traditë anojnë nga

rasti i vitit 1997. Rastet e viteve 1996 dhe 2001,
kur nuk u ndërrua guvernatori, nuk mund të
merren plotësisht si një qëndrim “indiferent” i
ekzekutivit ndaj drejtimit të bankës qendrore apo
si një qëndrim pro pavarësisë së kësaj banke.
Kjo sepse, zgjedhjet e viteve 1996 dhe 2001
lanë në pushtet të njëjtën forcë politike duke
patur kështu një “vazhdimësi” pushteti nga njëri
krah. Zyrtarët e lartë të Bankës së Shqipërisë
ishin emëruar në kohën kur forcat politike
përkatëse ishin në pushtet gjatë mandatit të parë
të tyre, dhe, edhe nëse ata nuk qenë
përfaqësues të kësaj force, në pamje të parë
nuk kishte “arsye për ndërrimin e tyre”.

Zgjedhjet e mbajtura në qershor të vitit 1997
ndryshuan forcën politike në pushtet në krahun
tjetër të spektrit politik. Prandaj, ekziston një
mundësi më e madhe që ky rast të kthehet në
traditë. Ky mendim përforcohet nga fakti që në
Shqipëri veprojnë faktorë të tillë si:

• mentaliteti i së kaluarës për të vendosur
nën kontroll gjithçka;

• “shkallë e lartë militantizmi” që
shpeshherë kthen në një mekanizëm
fiktiv edhe vetë parlamentin, i cili në
mënyrë të vazhdueshme është
dominuar nga një forcë politike17;

• mungesa e bashkëpunimit midis
forcave politike të vendit dhe e një
“marrëveshjeje politike” për respektim
të rregullave bazë të lojës.

Sipas Cukierman e Webb, ndërrimi i
guvernatorëve brenda periudhës politike është
3 herë më i lartë në grupin e vendeve në zhvillim
se sa në vendet e zhvilluara (indeksi është 0.1
për vendet industriale dhe 0.34 për vendet në
zhvillim, ndërsa indeksi mesatar për periudhën
1950-1989 është 0.24). Në Shqipëri, siç rezulton
nga trajtimi i mësipërm, ky ndërrim vërehet në
50 për qind të rasteve.

16 Zgjedhjet elektorale të viteve 1992, 1996, 1997 dhe 2001.
17 Në historinë e parlamenteve pluraliste të kësaj dekade në Shqipëri (parlamentet e dala nga zgjedhjet e viteve 1991,
1992, 1996, 1997 dhe 2001), shumica absolute ka qenë gjithnjë në duart e një force politike.
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Prandaj, shihen si elemente pozitive theksimi
në Kushtetutë i mandatit të guvernatorit si dhe
amendamenti i bërë në korrik të vitit 1998, ligjit
të Bankës së Shqipërisë të miratuar në vitin
1997 ku në mënyrë eksplicite theksohet që
Këshilli Mbikëqyrës i emëruar në vitin 1997 do
të vazhdojë deri në mbarim të mandatit të tij. Ky
amendament i preu rrugën një riemërimi të
mundshëm nga e para të Këshillit Mbikëqyrës
nën pretekstin e miratimit përsëri të ligjit
përkatës, në dhjetor  të vitit 1997.

B) FAKTORË TË TJERË QË NDIKOJNË NË
PAVARËSINË E NJË BANKE QENDRORE.

Siç u theksua edhe më lart, vështirësitë për
matjen nga ana sasiore të pavarësisë së bankës
qendrore vijnë nga ndikimi i një sërë faktorësh
të tjerë që nuk mund të maten. Më poshtë po
japim renditjen e disave prej tyre si dhe ndikimin
e mundshëm që ata kanë patur në pavarësinë
e bankës qendrore në Shqipëri.

PAQËNDRUESHMËRIA POLITIKE.

Besohet se paqëndrueshmëria politike ka
ndikim në pavarësinë e bankës qendrore. Nuk
është e qartë nëse lidhja është e fortë,
domethënë, më shumë paqëndrueshmëri do të
thotë më pak apo më shumë pavarësi për
bankën, por ndikim ka.

Nga njëra anë argumentohet që sa më e lartë
të jetë paqëndrueshmëria politike në një vend
(domethënë, sa më të shpeshta zgjedhjet apo
ndryshimet e qeverive) aq më pak pavarësi ka
banka qendrore, për arsye se çdo grup që vjen
në pushtet synon të vërë njerëzit e tij në postet
kyçe të administratës shtetërore. Kjo sjellje
është më e dukshme, sa më e polarizuar të jetë
jeta politike në vend.

Nga ana tjetër, argumentohet që, kur partia në
pushtet e ndjen se së shpejti do të largohet prej
tij, ajo ka interes të forcojë pavarësinë e
institucioneve, sidomos të bankës qendrore, me
qëllim që të kufizojë hapësirën e veprimeve të
opozitës, nëse kjo vjen në pushtet.

Konkludohet që mosrespektimi i rregullave të
lojës politike dhe kalimit të pushteteve sjell edhe
ndikime të fuqishme të paqëndrueshmërisë
politike në pavarësinë e bankës qendrore.

Sipas mendimit tonë, në Shqipëri, të dyja situatat
e përshkruara më sipër kanë ekzistuar dhe kanë
patur ndikimet e veta në pavarësinë e Bankës së
Shqipërisë. Pak a shumë, mund të thuhet që është
vërejtur paqëndrueshmëri politike si pasojë e
mbajtjes së 5 zgjedhjeve dhe 2 referendumeve
për kushtetutën në një interval kohor prej 10
vjetësh (normalisht duhet të kishim dy zgjedhje).
Po kështu, në momentet kur forcat politike në
pushtet kanë ndjerë se do të largoheshin prej tij
nga zgjedhjet e parakohshme, temë e ditës së
tyre ka qenë “respektimi i institucioneve dhe i
teknokratëve”, përfshi Bankën e Shqipërisë. Por,
në tërësi, paqëndrueshmëria politike ka ndikuar
në drejtim të reduktimit të pavarësisë së bankës.

ZHVILLIMI I TREGUT FINANCIAR.

Është një ide e pranuar përgjithësisht se
ekzistenca e tregjeve financiare të gjera dhe e
ndërmjetësimit të konsiderueshëm, çon në një
pavarësi më të madhe të bankës qendrore.
Arsyeja është që mbikëqyrja e institucioneve
financiare është e lidhur me autoritetin e bankës
qendrore. Sa më i madh sektori financiar, aq
më i gjerë është edhe autoriteti i bankës
qendrore duke i rritur asaj prestigjin. Kjo
nënkupton që vendet me tregje të zhvilluara
kanë më shumë shanse të kenë banka të
pavarura sesa vendet me tregje të pazhvilluara.

Në rastin e Shqipërisë, mund të thuhet me siguri
se pavarësia e bankës qendrore dëmtohet dhe
nga shkalla e ulët e ndërmjetësimit financiar dhe
nga mungesa e tregjeve të kapitalit. Kjo bën që
në ekonominë e vendit pesha e sektorit financiar
të mos jetë e konsiderueshme dhe për pasojë
edhe veprimet e vendimet e bankës qendrore
të mos japin efektin maksimal të tyre. Kjo e vë
në pozitë inferiore Bankën e Shqipërisë në
raport me qeverinë.

BORXHI I BRENDSHËM.

Ekzistenca e një borxhi të madh të brendshëm të
qeverisë, bën që klasa politike të mos jetë e
interesuar për një bankë qendrore të pavarur. Së
pari, ekziston prirja për të mos paguar pjesërisht
borxhin publik nëpërmjet inflacionit, dhe kjo
iniciativë është aq e fortë sa më i madh të jetë
borxhi. Së dyti, sa më tepër peshë të ketë qeveria
(si huamarrëse) në tregjet e kapitalit, aq më e ulët ka
të ngjarë të jetë pavarësia reale e bankës qendrore.
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Në Shqipëri, ekziston një borxh i brendshëm
relativisht i lartë që, gjithashtu, kufizon
pavarësinë reale të bankës qendrore.

OPERACIONET NË TREGUN E HAPUR.

Një bankë qendrore ka pavarësi më të lartë nëse
ajo ka hapësirat e nevojshme dhe aftësinë për
të ndërhyrë në masë të mjaftueshme në tregun
e hapur kur një gjë e tillë nevojitet. Por, kjo aftësi
kufizohet ndjeshëm, dhe për pasojë dhe
pavarësia e bankës, nëse detyrimet e qeverisë
nuk janë të tregtueshme.

Praktikisht, në Shqipëri, bonot e thesarit të
emetuara nga qeveria (Ministria e Financave),
u kthyen shpejt në një instrument jo të
tregtueshëm. Bankat me kapital joshqiptar nuk
shfaqnin interes të dukshëm për të hyrë në
tregun primar dhe aq më tepër në tregun
sekondar të bonove duke lënë në treg një numër
të kufizuar klientësh dhe dominim të një banke
të vetme. Nga ana tjetër, qeveria ka kërkuar që
bankat të riinvestonin portofolin që maturohej.
Kjo i ballafaqoi bankat me një investim jolikuid
duke i vënë shpeshherë përballë mungesës së
likuiditetit. Në këto kushte, për të shmangur
shfaqjen e problemeve të likuiditetit në sistemin
bankar, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë duke
ofruar repo ose duke blerë letrat me vlerë nga
portofoli i bankave të nivelit të dytë. Rasti më
ekstrem është ai i katër obligacioneve shtetërore
të emetuara kundrejt detyrimeve të papaguara
të kooperativave bujqësore. Këto obligacione,
me urdhër administrativ u transferuan në një
tjetër bankë shtetërore që kishte pozicion të
favorshëm likuiditeti. Por, edhe kjo bankë,
shumë shpejt u detyrua t’i nxjerrë këto
obligacione në treg sekondar, të cilat, pas
tentativave të pasuksesshme për t’i shitur, i
kaluan portofolit të Bankës së Shqipërisë dhe
tashmë obligacionet janë shlyer nga buxheti.

FUNKSIONI I KËSHILLTARIT.

Në disa vende, detyrë zyrtare e guvernatorit
është edhe funksioni i këshilltarit ekonomik të
qeverisë. Ky funksion e lejon atë që t’i drejtohet
periodikisht parlamentit ose kabinetit për çështje
të tilla si politikat në tregjet e punës dhe fiskale.
Në Shqipëri, Banka e Shqipërisë nuk merr pjesë
aktive në hartimin apo në dhënien e këshillave
për politikat jashtë fushës monetare e valutore.

Megjithëse, me ligj, asaj i është njohur e drejta
e këshillimit, në realitet ajo e ushtron rrallë këtë
funksion. Një hap i bërë në këtë drejtim është
pjesëmarrja e Guvernatorit të Bankës së
Shqipërisë në Komitetin e Politikave Ekonomike
që drejtohet nga Kryeministri.

OPOZITA E PUBLIKUT NDAJ INFLACIONIT.

Një tjetër përcaktues i rëndësishëm i pavarësisë
është mbështetja e publikut për objektivin e
stabilitetit të çmimeve. Besohet që nëse publiku
është i prirur të kundërshtojë inflacionin, atëherë
banka qendrore ka më tepër autoritet, vendimet
e saj kanë më shumë shanse të kenë
mbështetje të gjerë dhe për pasojë rritet shkalla
e pavarësisë së saj. Konkluzioni i arritur është
që pavarësia e bankës qendrore është e
shoqëruar fuqishëm me mbështetjen e
shoqërisë për objektivin e stabilitetit të çmimeve.
Rasti më tipik i një sjelljeje të tillë është ai i
popullit gjerman. Sipas Issing (1993)18 “Nuk
është e rastit që janë gjermanët, të cilët me
përvojën e dy hiperinflacioneve gjatë shekullit
XX, kanë zgjedhur modelin e një banke
qendrore të pavarur të angazhuar kah stabiliteti
i çmimeve”. Memorja kolektive për një inflacion
të kaluar duket se ndikon në pavarësinë që do
t’i jepet bankës qendrore në të ardhmen. Për
këtë arsye, vërehet që periudhat mbas krizave
financiare apo pas situatave me inflacion të lartë,
shoqërohen me përpjekje për t’i dhënë më
shumë pavarësi bankës qendrore. Një lëvizje e
tillë u vërejt edhe në Shqipëri, ku përveç të
tjerash, rishikimi i ligjit për bankën qendrore në
fund të vitit 1997 erdhi edhe si pasojë e krizës
ekonomike që kaloi vendi në gjysmën e parë të
vitit 1997 dhe niveleve të larta të inflacionit.

A ka në Shqipëri opozitë ndaj inflacionit të lartë?
Jo, as në publikun e gjerë, as në rrethet financiare.
Por, sidomos negativ në këtë drejtim është
mentaliteti i popullsisë, e cila e drobitur
ekonomikisht, ka humbur çdo lloj ndjenje “për
sakrifikimin e mirëqenies së saj” në këmbim të
një zhvillimi ekonomik në të ardhmen. Mund të
themi fare hapur se angazhimi i autoriteteve
shqiptare në të shkuarën, por edhe sot, për të
ruajtur ekuilibrat makroekonomikë dhe për të siguruar
një normë të ulët inflacioni më shumë është arritur
nën nevojën për të siguruar marrëveshje me
institucionet ndërkombëtare, kryesisht FMN, dhe për
të përfituar financimet e nevojshme prej tyre.

18 Sipas citimit të Guy Debelle, “Central Bank Independence : A Free Lunch ?”, faqe 12.
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PERSONALITETI DHE REPUTACIONI I DREJTUESVE TË

BANKËS QENDRORE DHE QEVERISË.

Pavarësia reale e një banke qendrore është
edhe produkt i politikës së përditshme, i
ndërveprimeve institucionale dhe personale të
drejtuesve të saj dhe të qeverisë, ose në kuadër
më të ngushtë, të ministrisë së financave që
ndikojnë në njërin ose në tjetrin drejtim. Tradita
dhe personaliteti i guvernatorit mund të ndikojë
ndjeshëm në sjelljen e bankës qendrore.

Nga përvojat e punës në Bankën e Shqipërisë,
kemi vërejtur që vërtet personaliteti i drejtuesve
të këtij institucioni dhe i ministrave të financave
kanë patur ndikim në sjelljen e institucioneve.
Nëse banka ka tentuar të respektojë pavarësinë
e vet, kjo fare mirë mund të zbulohet po të ndiqet
gjuha e përdorur në dokumentet dhe në
korrespondencën e institucioneve. Nëse
personaliteti i guvernatorit ka qenë më i fortë
sesa ai i ministrit të financave (apo çdo anëtari
tjetër të qeverisë) gjuha e përdorur në
dokumente ka qenë më e ftohtë, e prerë dhe e
qartë. Në të kundërt, është përdorur një e
shkruar lakonike me shumë terma mirësjelljeje
në mes. Mund të quhet sukses që, nga Banka
e Shqipërisë guvernatori nënshkruan tekste të
tilla si për shembull: “Në bazë të ligjit për
“Bankën e Shqipërisë”, Banka e Shqipërisë
është autoriteti që përcakton politikën në lidhje
me ...... dhe jo Ministria e ...... Një urdhër i tillë
ndërhyn në kompetencat që ka Banka e
Shqipërisë si institucion dhe në pavarësinë e
saj për të ushtruar detyrat dhe kompetencat e
saj”19.

Një tjetër faktor i vërejtur në Shqipëri, që ka
ndikuar në këtë personalitet, është edhe
mbështetja që kanë patur këta drejtues nga
forca politike në pushtet. Nëse forca politike në
pushtet ka mbështetur fuqishëm ministrin e
financave është vërejtur një sjellje “më e përulur”
e guvernatorit dhe anasjelltas.

Tepër i rëndësishëm bëhet ky faktor
(personaliteti i guvernatorit) në rastin e
Shqipërisë, ku ekzekutivi, edhe pse është
miratuar ligji që sanksionon pavarësinë e
bankës qendrore, në mënyrë të vazhdueshme
bën përpjekje apo ushtron presion për të

kufizuar në praktikë këtë pavarësi. Rasti më i
fundit në këtë drejtim është një vendim i Këshillit
të Ministrave, i cili, pa marrë parasysh ligjet e
veçanta që rregullojnë veprimtarinë e bankës
qendrore, ndërhyn në politikën e saj të pagave.

Kjo është një shkelje e hapur e pavarësisë, më
ngushtësisht e pavarësisë ekonomike të saj.
Përballë ngjarjeve të tilla, dhe në kushtet kur
mungon ambienti që të kundërshtojë cënimet e
pavarësisë së bankës qendrore nga ekzekutivi,
i vetmi faktor që mund të pengojë një gjë të tillë
mbetet guvernatori dhe personaliteti i tij.

CILËSIA E DEPARTAMENTIT TË KËRKIMEVE TË BANKËS

QENDRORE.

Cilësia e departamentit të kërkimeve të bankës
qendrore i jep mundësi bankës që të krijojë
qëndrimin e vet të pavarur në raport me
institucionet e tjera ekonomike të kërkimit
brenda sektorit publik dhe të rrisë peshën e saj
në raport me qeverinë e sidomos  me ministrinë
e financave.

Në Bankën e Shqipërisë, Departamenti i
Kërkimeve u krijua në vitin 1998. Nuk mund të
thuhet që në punën e kërkuesve në bankë janë
arritur cilësia dhe standardet e bankave
homologe. Megjithatë, puna analizuese dhe
kërkimore e kësaj njësie ka shndërruar Bankën
e Shqipërisë në një institucion qendror referimi
si për marrje informacioni ashtu edhe për
shpjegimin e fenomeneve që ndodhin në
ekonominë shqiptare. Kjo u sigurua nga zhvillimi
cilësor i kësaj njësie. Pozicionimi i njësisë së
kërkimeve dhe për pasojë dhe i Bankës së
Shqipërisë i ka dhënë kësaj të fundit një
mbështetje më të madhe në drejtim të forcimit
të pavarësisë së saj institucionale. Por, kuptohet
kjo mbështetje është ende larg të qenurit
maksimale.

FAKTORË TË TJERË KARAKTERISTIKË PËR VENDET NË

ZHVILLIM.

Në ekonomitë në tranzicion, si pasojë e
karakteristikave të veçanta të ekonomive të tyre,
grupit të faktorëve që ndikojnë në pavarësinë
reale të bankës qendrore i shtohen dhe të tjerë
që kanë të bëjnë me :

19 Duke qenë se citimi në thonjëza i përket një shkrese reale, për efekte të konfidencialitetit, janë hequr referencat që
mund të çojnë në identifikimin e dokumentit.
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• zgjedhjen e regjimit të kursit të
këmbimit. Nëse zgjidhen regjime
kursesh këmbimi të ndryshme nga ai i
luhatjes së lirë, është e qartë që
përcaktohen korniza më të ngushta
brenda të cilave duhet të veprojë banka
qendrore.

Në Shqipëri një faktor i tillë kufizues nuk është
i pranishëm pasi regjimi që zbatohet është ai i
kursit të lirë të këmbimit . Për më tepër, sipas
ligjit në fuqi, është kompetencë e Bankës së
Shqipërisë të përcaktojë këtë regjim;

• rolin e luajtur nga huatë e këqija. Si
rezultat i përpjekjeve për të ndërtuar
mekanizmat e tregut, i prishjes së
mekanizmave ekzistues të ekonomisë
së planifikuar si dhe i mungesës së
përvojës në kreditimin e biznesit,
bankat me kapital shtetëror shumë
shpejt u ballafaquan me nivel të lartë
kredish të këqija. Kjo e redukton
pavarësinë e bankës qendrore. Nga
njëra anë, banka qendrore kërkon
zbatimin e rregullave ndërkombëtarë
për një veprimtari të matur e të
kujdesshme të bankave, nga ana tjetër
është e detyruar të ndërmarrë veprime
“shpëtimi” për bankat si pasojë e
efekteve që ato mund të kenë në
ekonomi nëse falimentojnë ose
mbyllen.

E njëjta gjë ndodhi dhe në Shqipëri. Sistemi
bankar në vend është karakterizuar gjithmonë
nga ekzistenca e monopoleve ose e
dominimeve të veprimtarive bankare; bankat që
kanë monopolin shfaqin dhe problemet më të
mëdha nga pikëpamja e nivelit të lartë të kredive
të këqija, e mungesës së kapitalit, e  pësimit të
humbjeve të vazhdueshme etj.. Zbatimi strikt i
rregullave në fuqi, nga ana e bankës qendrore,
do të kërkonte mbylljen e menjëhershme të tyre,
gjë që praktikisht do ta linte vendin pa sistem
bankar, të paktën deri para dy vjetësh. Përballë
kësaj situate, banka qendrore ka vepruar duke
përshtatur një program reformimi të sistemit
bankar dhe duke lejuar shkeljen e disa
rregullave të saj, derisa brenda afateve të
përcaktuara të konsolidohen bankat që
paraqesin probleme. E njohur me këtë problem,
qeveria nga ana e saj, nuk ka reaguar kundrejt
kërkesave të Bankës së Shqipërisë për

zgjidhjen e çështjeve, edhe kur kanë qenë
mundësitë, duke reduktuar në këtë mënyrë
sjelljen e pavarur të bankës qendrore.

• pjekurinë e sistemit financiar. Këtu
shqyrtohen katër karakteristika të
sistemit financiar: i. a ka kufizime mbi
operacionet e bankave të huaja,
domethënë, nëse ato ligjërisht nuk
trajtohen njësoj si bankat e vendit; ii. a
është sistemi financiar konkurrues; iii.
a ekziston një treg aktiv aksionesh, i
cili mund të sigurojë likuiditet të
mjaftueshëm; iv. a ka një
shumëllojshmëri instrumentesh
financiare që mund t’i zotërojë publiku.

Sistemet financiare që kanë arritur pjekuri
(domethënë, ku pjesa e publikut në pasurinë
financiare është e konsiderueshme)
nënkuptojnë që publiku ndikon ndjeshëm në
arritjen e stabilitetit të çmimeve. Kjo rrit rolin e
bankës qendrore në përmbushjen e objektivit
dhe përmirëson pavarësinë e saj. Sepse publiku
është më i ndjeshëm ndaj efektit të politikave
mbi normën reale të interesit.

Në rastin e Shqipërisë, siç e shpjeguam më
sipër, tregu financiar është në fillesat e tij dhe
pjesëmarrja e publikut pothuaj mungon
tërësisht, madje ndjehet prania e pakët edhe e
institucioneve financiare. Nëse nga pikëpamja
ligjore dhe reale, trajtimi i bankave në Shqipëri
është i njëjtë, pavarësisht nga origjina e tyre,
për tre karakteristikat e tjera mund të thuhet se
ato veprojnë në të kundërt të pavarësisë së
bankës qendrore. Konkurrenca në tregun
bankar e financiar mungon. Tregu i aksioneve
është tërësisht i pazhvilluar dhe, po kështu,
mungojnë instrumentet financiare ku mund të
investojë publiku. Prej shumë vitesh alternativa
e vetme më e mirë për financim (përjashtuar
skemat piramidale) është depozitimi nëpër
banka dhe më pak në bono thesari;

• nivelin e borxhit të jashtëm. Një nivel
i lartë i borxhit të jashtëm rrit
shpenzimet e tranzicionit. Kjo bën që
të rritet dhe presioni politik mbi bankën
qendrore për të rritur inflacionin në
mënyrë që të zbuten kufizimet e
imponuara nga të tilla borxhe, duke
reduktuar në këtë mënyrë pavarësinë
e bankës qendrore. Në rastin e
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Shqipërisë, pavarësisht nga niveli
relativisht i lartë i borxhit të jashtëm,
kushtet e shlyerjes së këtij borxhi (afat
i gjatë maturimi, norma të ulëta interesi)
nuk kanë ndonjë efekt të dukshëm mbi
pavarësinë e bankës qendrore;

• mungesën e garantimit të
depozitave. Në vendet në tranzicion
sistemet bankare janë të
paqëndrueshme. Nga ana tjetër,
mungesa e një skeme për garantimin
e depozitave e ballafaqon bankën
qendrore me rrezikun për të shpëtuar
sektorin bankar në rast krize. Kjo krijon
mundësitë për të reduktuar pavarësinë
e bankës qendrore. Tashmë në
Shqipëri është miratuar ligji për
sigurimin e depozitave dhe në muajt e
fundit të vitit 2002 do të duhet të fillojë
funksionimin skema e sigurimit të
depozitave;

• nevojën për burime të huaja
financimi. Ekonomitë në tranzicion
kanë nevojë për mbështetje financiare
nga komuniteti ndërkombëtar që të
realizojnë transformimin e ekonomisë.
Është e qartë që kjo mbështetje
financiare shoqërohet dhe me vënien
e disa kushteve mbi shtetet përfituese
si mekanizëm garancie për
mosshpërdorim të fondeve. Gjithashtu,
është bërë e qartë që sa më e lartë të
jetë shkalla e përmbushjes së këtyre
kushteve aq “më bujare” është edhe
sjellja e komunitetit ndërkombëtar. Në
tërësi kushtet janë të tilla, që vendet
përfituese të përafrohen tek standardet
e Perëndimit, sidomos në drejtim të
ngritjes dhe të konsolidimit të
institucioneve, përfshirë edhe bankën
qendrore.

Siç është shpjeguar më lart, Shqipëria, si një
vend nevojtar për burime të huaja financimi,
është ballafaquar me kushte të tilla, duke
përfshirë kërkesën për më shumë pavarësi për
bankën qendrore. Për ne, ky lloj “ndikimi i huaj”
ka efekt pozitiv në rritjen e pavarësisë së
bankës.

C) FAKTORË TË TJERË QË DOBËSOJNË
PAVARËSINË E BANKËS SË SHQIPËRISË.

• iniciativa ligjore. Sipas procedurave
në fuqi, iniciativat ligjore që mund të
ketë Banka e Shqipërisë nuk paraqiten
drejtpërdrejt në Kuvend. Projektligjet
ose projektamendamentet ligjore i
paraqiten një ministrie (sipas natyrës
së iniciativës ose fushës që trajtojnë),
zakonisht Ministrisë së Financave.
Ministria përkatëse, pasi pasqyron edhe
vërejtjet e veta, e kalon dokumentin
ligjor për diskutim në qeveri. E njëjta
procedurë përsëritet dhe në diskutimet
në qeveri dhe më pas dokumenti kalon
ose jo në parlament sipas vendimit që
merret nga qeveria.

Siç shihet, Banka Qendrore e Shqipërisë nuk
ka mundësi komunikimi të drejtpërdrejtë me
parlamentin për të finalizuar iniciativat e veta
ligjore dhe varet nga hapësira që i lejon qeveria.

• marrëdhëniet me publikun. Nisur nga
një ndjenjë e tepruar e ruajtjes së
sekretit bankar, por, ndoshta edhe për
natyrë të drejtuesve të bankës, Banka
e Shqipërisë ka qenë e ngurtë, madje
do të thonim në ekstrem, në
marrëdhëniet me publikun. Mungesa e
komunikimit me publikun, por edhe me
ambientet e ekonomistëve, sigurisht që
ka ndikuar në reduktim të pavarësisë
reale të bankës. Kjo e fundit nuk ka
arritur të krijojë ende lobet
mbështetëse të pavarësisë së saj në
ambientet e ekonomistëve, të
parlamentarëve, të politikanëve etj.. Në
këto kushte, çdo cënim i pavarësisë së
saj, që mund të ndërmerret nga
ekzekutivi, nuk has në rezistencë të
fortë jashtë institucionit të Bankës së
Shqipërisë.

Në dy-tre vitet e fundit është bërë një progres i
ndjeshëm në marrëdhëniet me publikun, por koha
nuk është plotësisht e mjaftueshme për ta kuptuar
e mbështetur politikën monetare dhe veprimtarinë
tërësore të Bankës së Shqipërisë. “Një politikë më
transparente mund të jetë më efiçiente.20”

20 “Inflation target and inflation targeting”, Laurenc H. Meyer, Korrik 2001.
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Në tërësi, konkludohet që pavarësia ligjore nuk
është e barabartë me pavarësinë reale. Nëse
nga pikëpamja ligjore, Banka e Shqipërisë
gëzon një pavarësi të konsiderueshme,

pavarësia reale e saj është në nivele të ulëta.
Të gjithë faktorët që ndikojnë në këtë pavarësi
reale të trajtuar më sipër, në përgjithësi në
vendin tonë, veprojnë në drejtim negativ.
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I. ZHVILLIMI EKONOMIK DHE
STABILITETI MAKROEKONOMIK.

Në këtë pikë duhet të jemi të qartë që në fillim:
Stabiliteti makroekonomik është i lidhur ngushtë
me rritjen ekonomike. Eksperienca dhe teoria
ekonomike kanë treguar se vendosja dhe ruajtja
e ekuilibrave ndërsektorialë dhe
brendasektorialë është një kusht i
domosdoshëm i rritjes së qëndrueshme
ekonomike. Eksperienca ka treguar se zhvillimi
i zhbalancuar i sektorëve të ekonomisë nuk
mund të vazhdojë për një kohë të gjatë.
Problemet e hapura apo të fshehura të një
sektori, herët a vonë, do të transmetohen në
sektorët e tjerë ekonomikë, duke infektuar gjithë
ekonominë dhe duke penguar zhvillimin
afatgjatë të vendit. Për këtë arsye, studimi i
lidhjes midis stabilitetit makroekonomik dhe
rritjes e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të
vendit është një pikë e mirë nisjeje për të
sqaruar rolin dhe ndikimin e bankës qendrore
në ekonominë e vendit.

I.1. LIDHJA MIDIS ZHVILLIMIT
EKONOMIK DHE STABILITETIT
MAKROEKONOMIK.

Zhvill imi ekonomik është qëllimi final i
institucioneve të cilat merren me hartimin e
politikave ekonomike. Që të jemi më të saktë,

autoritetet ekonomike të një vendi nuk e shohin
zhvillimin ekonomik të shkëputur nga zhvillimi
social. Zhvillimi social, në vija të përgjithshme,
nënkupton rritjen e mirëqenies sociale të
rezidentëve të një vendi. Në planin ekonomik,
zhvillimi social ndryshon nga zhvillimi ekonomik
sepse i pari ka të bëjë më mënyrën e
shpërndarjes së të ardhurave. Aspektet dhe
nuancat e sistemit tatimor të një vendi, prioritetet
që ai ka në fushën e shëndetësisë, të arsimit,
të kulturës etj., janë të gjitha shprehje të
politikave të zhvillimit social të vendit. Janë
pikërisht këto aspekte të programeve politike
të partive, të cilat u japin atyre ngjyrat përkatëse,
të majta apo të djathta. Ato kanë prioritete të
ndryshme në trajtimin e këtyre çështjeve. Duke
mos qenë subjekt i kësaj teme, rritjen dhe
zhvillimin ekonomik do ta shikojmë të shkëputur
nga aspektet e tyre sociale.

Zhvillimit ekonomik mund t’i japim një përkufizim
të thjeshtë, ai është një situatë e rritjes
ekonomike të një vendi, duke nënkuptuar rritjen
e prodhimit dhe uljen e papunësisë. Rritja
ekonomike e vendit shprehet nëpërmjet rritjes
së PBB-së, Prodhimit të Brendshëm Bruto (GDP
sipas incialeve anglisht). PBB është një tregues
sintetik që mat nivelin e prodhimit dhe të të
ardhurave të gjeneruara nga rezidentët e një
ekonomie. Është e kuptueshmë që rritja e
prodhimit, duke përjashtuar situatat ekstreme
të revolucioneve teknologjike, shoqërohet me
rritje të punëzënies dhe me ulje të papunësisë.

STABILITETI MAKROEKONOMIK DHE ROLI I BANKËS QENDRORE1

GUVERNATORI I BANKËS SË SHQIPËRISË Z.SHKËLQIM CANI ZHVILLOI NJË SEANCË
LEKSIONESH SPECIALE ME STUDENTËT E FAKULTETIT EKONOMIK TË UNIVERSITETIT TË
GJIROKASTRËS, 9 MAJ 2003

Stabiliteti makroekonomik është një koncept i hasur shpesh në literaturën e sotme ekonomike.
Institucionet hartuese dhe zbatuese të politikave ekonomike të një vendi e venë theksin në
vazhdimësi te arritja dhe ruajtja e këtij stabiliteti. Madje, ai është një prioritet konstant i punës së
tyre. I gjithë ky proces, që në gjuhën e institucioneve quhet “edukim i publikut”, ka bërë që
qëndrueshmëria makroekonomike të pranohet si një objektiv me rëndësi të padiskutueshme.
Megjithatë, arsyetimi ekonomik na bën të ndërgjegjshëm për një fakt: mirëqenia e një vendi dhe
ritmi i rritjes së saj varen nga rritja ekonomike. Atëherë, natyrshëm lindin dy pyetje: “Si shpjegohet
gjithë ky fokusim në qëndrueshmërinë makroekonomike dhe cili është raporti midis këtij stabiliteti
dhe rritjes ekonomike?”. Duke vazhduar më tej rrjedhën e arsyetimit: “Cili është roli i Bankës
qendrore në stabilitetin makroekonomik dhe si e realizon një bankë qendrore misionin e saj?”.
Përgjigjet e këtyre pyetjeve, të cilat përbëjnë dhe thelbin e kësaj teme, do të trajtohen në vijim.

1 Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z.Shkëlqim Cani zhvilloi një seancë leksionesh speciale me studentët e Fakultetit
Ekonomik të Universitetit të Gjirokastrës, 9 maj 2003
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Nga pikëpamja makroekonomike, ekonomia e
një vendi ndahet në katër sektorë, sektori real,
sektori i jashtëm, sektori fiskal dhe sektori
financiar.

Rritja ekonomike dhe niveli i punëzënies në
vend është kontribut i të gjithë këtyre sektorëve.

Sektorët e ekonomisë janë në lidhje të
vazhdueshme me njëri-tjetrin. Për të kuptuar më
mirë rëndësinë e një zhvillimi të balancuar të
ekonomisë dhe rolin e ekuilibrave
makroekonomikë në këtë zhvillim, le të shikojmë
lidhjen midis sektorëve të ekonomisë. Më pas,
identitetet që i lidhin këta sektorë do të na
ndihmojnë të ndërtojmë një strukturë logjike, e
cila na lejon të identifikojmë rëndësinë e

ekuilibrit makroekonomik.

Fillimisht, do të ishte me vend të jepnim një
përshkrim të shkurtër të sektorëve të ekonomisë
dhe më pas të kalonim në lidhjen midis tyre.

Sektori real i ekonomisë përmbledh në mënyrë
sintetike të gjithë aktivitetin i cili mundëson
krijimin e të ardhurave kombëtare, PBB-së. Për
të lehtësuar kuptimin e këtij sektori, atë mund
ta shohim si një agregim të të gjithë sektorëve
të tjerë të ekonomisë.

Flukset vjetore të sektorit real të ekonomisë
përmblidhen në sistemin e llogarive kombëtare.
Zërat kryesorë të këtyre statistikave janë
paraqitur në diagramën e mëposhtme.

Box 1. PBB dhe matja e saj.

Për matjen e PBB-së ekzistojnë tre metoda:

· Metoda e vlerës së shtuar. Sipas kësaj metode, PBB është e barabartë me shumën e
vlerave të shtuara të mallrave dhe shërbimeve në të gjithë sektorët e ekonomisë, të
prodhuara nga rezidentët.

· Metoda e shpenzimeve. Sipas kësaj metode, PBB është e barabartë me shumën e
konsumit të mallrave dhe shërbimeve nga konsumatorët dhe qeveria, investimet dhe
bilancin e llogarisë korente.

· Metoda e të ardhurave. Sipas kësaj metode, PBB është e barabartë me të ardhurat e
krijuara nga shitja e mallrave dhe shërbimeve, pagën e punonjësve, fitimin e firmave dhe
bilancin e tatimeve indirekte dhe subvencioneve.

Në mënyrë të pëmbledhur, këto metoda mund t’i paraqesim si më poshtë:

I. Metoda e VAT-it II. Metoda e shpenzimeve III. Metoda e të ardhurave
PBB = SVA PBB = C+I+(X-M) PBB = W+OS+TSP

Ku:
VA - është vlera e shtuar në çdo fazë të prodhimit të një malli apo shërbimi. PBB mat shumën
e mallrave dhe shërbimeve përfundimtare në ekonomi, duke përjashtuar vlerën e mallrave të
ndërmjetëm.
C, I - janë konsumi i ekonomisë (duke përfshirë dhe atë të qeverisë) dhe investimet.
X dhe M - janë përkatësisht eksportet dhe importet.
W - niveli agregat i pagave në ekonomi.
OS - është fitimi operativ i firmave dhe ndërmarrjeve.
TSP - është diferenca midis tatimeve indirekte dhe subvencioneve.
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Diagramë 1. Paraqitja e sektorëve të ekonomisë dhe e lidhjeve2 të tyre.

2 Shigjetat ilustrojnë disa prej lidhjeve që ekzistojnë midis sektorëve të ekonomisë. Me vijë të pandërprerë janë paraqitur
lidhjet të cilat janë identitete, ndërsa kanalet e pjesshme të ndikimit janë paraqitur me vijë të ndërprerë.
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Sektori fiskal i ekonomisë përmbledh gjithë
aktivitetin ekonomik të qeverisë, të ardhurat dhe
shpenzimet e saj si dhe balancën e tyre, deficitin
buxhetor. Flukset vjetore të këtij aktiviteti
përmblidhen në statistikat fiskale.

Sektori i jashtëm i ekonomisë përmbledh
gjithë transaksionet e rezidentëve të një vendi
me pjesën tjetër të botës. Procesi i integrimit
dhe i globalizimit e ka rritur mjaft peshën e këtij
sektori dhe rëndësinë e studimit të tij. Tanimë
që tregu global është një koncept i pranuar nga
të gjithë ndërsa tregjet rajonale janë një realitet
i prekshëm për këdo, politikat makroekonomike
duhet të dalin nga korniza e ngushtë e kufijve të
vendit. Aktiviteti ekonomik dhe flukset monetare
që përfshihen në të përmblidhen në bilancin e
pagesave.

Sektori financiar i ekonomisë përmbledh
gjithë procesin e ndërmjetësimit financiar në
ekonomi. Funksioni bazë i tij është lidhja e
kursimeve me investimet. Rëndësia e këtij
sektori është e padiskutueshme pasi ai, duke
krijuar mjetet e pagesës në ekonomi, mundëson
gjithë transaksionet e tjera.

Me fjalë të tjera, nuk do të largoheshim shumë
nga e vërteta nëse do ta shihnim sektorin
financiar si një ndërlidhës të sektorëve të tjerë
të ekonomisë. Sistemi bankar përbën shtyllën
e sistemit financiar. Në vendet e zhvilluara, si
pasojë e inovacioneve financiare, zhvillimit të
tregut të kapitaleve dhe prezantimit të
institucioneve të reja financiare, të cilat janë
gjithnjë e më afër nevojave specifike të një grupi
të caktuar klientësh, rëndësia e sistemit bankar
brenda sektorit financiar ka ardhur në rënie.

Megjithatë, roli i sistemit bankar është i
pazëvendësueshëm. Ky sistem është

përfaqësuesi tipik i një ndërmjetësi financiar;
ai krijon mjetet e pagesës në ekonomi dhe është
kanali kryesor nëpërmjet të cilit transmetohet
politika monetare. Në vendet në zhvillim, ku
mungojnë institucionet e tjera financiare ose ku
aktiviteti i tyre është irrilevant, sistemi bankar,
praktikisht, mund të identifikohet me sistemin
financiar. Rasti i Shqipërisë, është një rast tipik
ku sektori financiar reduktohet në aktivitetin e
sistemit bankar.

Banka qendrore është themeli i sistemit
bankar. Ajo licencon, mbikëqyr dhe rregullon
aktivitetin e këtij sistemi. Banka qendrore është
përgjegjëse për emetimin e monedhës, për
hartimin dhe për zbatimin e politikës monetare,
organizimin dhe për rregullimin e sistemit të
pagesave.

Ndër rolet e tjera të bankës qendrore mund të
përmendim edhe përcaktimin e regjimit valutor
të vendit, rolin e agjentit fiskal të qeverisë etj..
Secili nga këto funksione është një funksion kyç
në ecurinë e ekonomisë.

Megjithatë, hartimi dhe zbatimi i politikës
monetare është funksioni më i rëndësishëm dhe
i patjetërsueshëm i bankës qendrore.

Ecuria dhe lëvizjet e fondeve të sistemit bankar
pasqyrohen në gjendjen monetare, e cila është
një përmbledhje e agreguar e bilanceve të
bankave tregtare dhe bankës qendrore. Ky
informacion, në ndryshim nga informacionet e
sektorëve realë dhe të jashtëm të ekonomisë,
ka një periodicitet mujor.

Për këtë arësye, ai jep një informacion më të
hershëm mbi gjendjen e ekonomisë duke i
mundësuar bankës qendrore të reagojë në kohë
ndaj zhvillimeve reale dhe të pritshme.
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Përpara se të fillojmë zbërthimin e lidhjeve të
diagramës së mësipërme dhe të analizojmë
rolin e stabilitetit makroekonomik në një rritje të
qëndrueshme ekonomike, le të shohim
shkurtimisht aparatin teorik që përshkruan lidhjet
e sektorëve kryesorë të ekonomisë si edhe llojet
kryesore të zhbalancimeve makroekonomike.

Marrëdhënia midis llogarive tregon se në çdo
sektor ku shpenzimet tejkalojnë të ardhurat,
financimi duhet të vijë nga kursimi në sektorët e
tjerë dhe, kur ka tejkalim shpenzimesh për të gjithë
ekonominë, kjo mund të bëhet e mundur vetëm
nga financimi i jashtëm. Së bashku me identitetet
që lidhin llogaritë e sektorëve të ndryshëm ato
formojnë një paraqitje skematike dhe sasiore të
proceseve më të rëndësishme ekonomike.

Kuadri i llogarive kombëtare përmban dy lidhje
të rëndësishme, të cilat qëndrojnë në themel të
analizave makroekonomike. Këto lidhje janë:

• midis agregatit të të ardhurave e
agregatit të kërkesës dhe bilancit të
jashtëm të llogarisë korente;

• midis agregatit të kursimeve e agregatit
të investimeve dhe bilancit të jashtëm
të llogarisë korente.

Lidhja e parë që ekziston midis agregatëve të
llogarive nacionale dhe bilancit të pagesave
mund të nxirret nga përcaktimi i PBB ose i GNDI.

GNDI - A = CAB

Ky barazim formon bazën e pikëpamjes së
absorbimit në bilancin e pagesave. Kjo do të
thotë që llogaria korente është me deficit sa herë
që një vend shpenzon më shumë nga
mundësitë e tij ose kur absorbon më tepër nga
sa prodhon. Nga ana tjetër, siç shihet edhe nga
tabela, lidhja midis agregatëve të llogarisë
kombëtare dhe sektorit të jashtëm të
ekonomisë, llogarisë korrente kryhet nëpërmjet
bilancit kursime-investime në një ekonomi.

CAB = S - I

Gap-i midis kursimeve dhe investimeve mund
të shihet si përdorim i burimeve (kursimeve)
valutore të një vendi ose si rritje e huamarrjes
nga jashtë. Në një ekonomi të mbyllur3 agregati
i kursimeve është i barabartë me atë të
investimeve. Në një ekonomi të hapur, diferenca
midis tyre është e barabartë me bilancin e
llogarisë korente. Pra, nëse kemi investime më

Box 2. Disa lidhje bazë të sektorëve të ekonomisë.

GDP (Prodhimi i brendshëm bruto) = C + I +(X - M) = A + (X - M)
GNI (Të ardhurat kombëtare bruto) = GDP + Yf = C + I +(X - M + Yf)

= A + (X - M + Yf)
GNDI (Të ardhurat kombëtare bruto disponibël) = GNI + TRf

= A + (X - M + Yf + TRf)
Ose: GNDI - A = X - M + Yf + TRf
GNDI - A = CAB (llogaria korrente)
Meqë GNDI - C nga përcaktimi = S
GNDI - C = I + X - M + Yf + Trf = S
Atëherë
S - I = X - M + Yf + Trf = CAB

Shpjegojmë:
A = Absorbimi i brendshëm ose kërkesa e brendshme (C + I)
X = Eksporti i mallrave dhe shërbimeve
M = Importi i mallrave dhe shërbimeve
Yf = Të ardhurat nga jashtë vendit
Trf = Transfertat me jashtë
C = Konsumi
I = Investimet
S = Kursimet

3 Në një ekonomi të mbyllur, pa tregti me jashtë, deficiti i llogarisë korente është 0.
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shumë nga sa janë kursimet (ekonomia
absorbon më shumë se i lejojnë të ardhurat e
saj) atëherë këto duhen mbuluar nga kursimet
e huaja, pra nga huamarrja nga jashtë. Është e
qartë që huamarrja nga jashtë nuk mund të
vazhdojë për një kohë të papërcaktuar. Herët a
vonë ajo do të çojë në uljen e aftësisë paguese
të vendit, në zhvlerësimin e monedhës së tij dhe
në inflacion të lartë. Rritja e inflacionit,
zhvlerësimi i monedhës dhe rritja e pasigurisë
në vendimmarrje krijojnë një klimë të
pafavorshmë për rritjen ekonomike. Në mënyrë
të thjeshtuar, rasti i Argjentinës është një ilustrim
konkret i këtyre zhvillimeve.

Një vend nuk mund të vazhdojë të mbajë deficite
të larta të llogarisë korente për një kohë të gjatë.
Në përgjithësi, një pozicion i qëndrueshëm i
llogarisë korente është ai që mund të financohet
vazhdimisht nga flukset e pritshme hyrëse
financiare dhe në të njëjtën kohë, që mbetet i
bashkërenduar me një rritje ekonomike të
përshtatshtme, stabilitet çmimesh dhe aftësi të
vendit për të kryer detyrimet e shërbimit të
borxhit të jashtëm. Me qëllim që të zvogëlohet
deficiti i llogarise korente duhet që të ardhurat
e një vendi të rriten ose absorbimi duhet të
pakësohet. Rritja e prodhimit (pra edhe e të
ardhurave) për një periudhë të shkurtër kërkon
kapacitete prodhuese të papërdorura, ndërsa
në një periudhë më të gjatë do të kërkonte
politika strukturore të përshtatshme. Absorbimi
mund të pakësohet duke zvogëluar konsumin
ose investimet. Shpesh kjo kërkon marrjen e
masave, të cilat shkaktojnë pakënaqësi sociale.
Identifikimi i arsyeve të zhbalancimeve të
ekonomisë është hapi i parë në kurimin e tyre.

PO CILAT MUND TË JENË ARSYET E DEFICITIT TË

LLOGARISË KORENTE?

Duke dalluar konsumin dhe investimet sipas
origjinës së tyre, në konsum dhe investime të
sektorit privat dhe në konsum e investime të
sektorit shtetëror, do të kemi:

GNDI - A = CAB
GNDI - (C + I) = CAB
GNDI - (C

g
 + C

p
) + (I

g
 + I

p
) = CAB

GNDI - (A
g
 + A

p
) = CAB

Nga këto identitete, duket qartë që arsyeja e
një deficiti të lartë të llogarisë korente mund të
jetë edhe një aktivitet i lartë i qeverisë. Është

pikërisht kjo arsyeja pse disiplina fiskale është një
aspekt i rëndësishëm i ekuilibrit makroekonomik.

Një aspekt tjetër i ndikimit të politikës fiskale në
ekuilibrat makroekonomikë është dhe deficiti
buxhetor dhe financimi i tij. Rritja e shpenzimeve
të qeverisë përtej mundësive të saj paguese sjell
një deficit buxhetor të rritur. Ekzistojnë të paktën
tre kanale me të cilat një deficit i lartë buxhetor
ndikon në zhbalancime në ekonomi dhe, në
analizë të fundit, pengon rritjen ekonomike:

• Rritja e huamarrjes së ekonomisë sjell
norma interesi nominale dhe reale të
larta. Rritja e normave të interesit
kufizon investimet.

• Në rast të mbulimit të deficitit buxhetor
nga banka qendrore, deficiti i lartë
buxhetor është burim inflacioni.

• Në rast të mbulimit të deficitit buxhetor
nga sistemi bankar ose agjentët e tjerë
të ekonomisë, deficiti buxhetor sjell ulje të
investimeve private (efekti crowding-out).

Në kuadrin sektorial të llogarive kombëtare,
sektori real përcaktohet si shumë e individëve
dhe sektorit privat (ku hyn sektori joqeveritar,
sektori jobankar). Ashtu si sektorët e tjerë, edhe
sektori privat ka detyrime buxhetore që lidhin
gap-in midis të ardhurave dhe shpenzimeve të
këtij sektori me financimin e tyre. Kursimet e
sektorit privat (Sp) përbëjnë diferencën midis
të ardhurat disponibël (GNDIp) të këtij sektori
dhe konsumit (Cp).

Sp = GNDIp - Cp

Absorbimi i sektorit privat mund të shkruhet:

Ap = Cp + Ip,  ku Ip janë investimet e sektorit privat.
GNDIp - Ap = (Sp - Ip) ose
Fp = - (Sp - Ip), ku Fp është gap- i i financimit

Gap-i financiar mund të mbulohet:

• me investime direkte nga jashtë,
• nga huamarrja neto e këtij sektori nga

jashtë,
• nga huamarrja e sektorit privat nga

sistemi bankar (ndryshe, kredia neto e
sistemit bankar për sektorin privat).

• Këto hyrje financiare, në anën tjetër
barazohen me daljet financiare të
sektorit privat, të cilat janë:
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• huadhënia që i bën ky sektor, sistemit
bankar (nëpërmjet rritjes së mbajtjeve
të parave apo rritjes së depozitave),

• huadhënia për qeverinë (ose ndryshe
huamarrja e qeverisë nga sektori
jobankar, pra sektori privat).

Këto lidhje janë të rëndësishme për të kuptuar
se si sektori privat ndikon dhe është i ndikuar
nga pjesa tjetër e ekonomisë.

Këto lidhje apo identitete ruhen gjithmonë, por
ato nuk shpjegojnë imbalancat e ndryshme në
ekonomi, arësyet e tyre dhe shkaqet e sjelljes
së ndryshme të faktorëve ekonomikë, etj. Këto
analiza bëhen në kuadrin e analizave sektoriale.
Faktorë të tjerë si (kursi i këmbimit, normat e
interesit dhe faktorë te tjerë të jashtëm) duhen
marrë parasysh për të shpjeguar zhvillimet e
llogarisë korrente. Si përfundim, mund të themi
se megjithëse lidhja midis të ardhurave dhe
absorbimit është e rëndësishme në dizenjimin
e programeve makroekonomike, ajo përbën
vetëm një identitet dhe nuk na siguron ndonje
teori lidhur me tendencen e llogarisë korente.

II. ROLI I BANKËS QENDRORE
NË STABILITETIN
MAKROEKONOMIK.

Eksperienca botërore ka arritur në konsensusin
se misioni i bankës qendrore duhet të jetë arritja
dhe ruajtja e një inflacioni të ulët. Opinioni më i
përhapur lidhur me përgjigjen e pyetjes se
ç’quhet inflacion i ulët është “një nivel inflacioni
i cili nuk është më një faktor në vendimmarrjen
ekonomike”. Nëse ky qëllim arrihet, alokimi i
burimeve i afrohet atij optimal ndërkohë që rritja
ekonomike dhe standardet e jetesës vijnë duke
u rritur.

Disa pyetje që lindin kur përmendet përkushtimi
ndaj një niveli të ulët inflacioni janë: A do të
ndihmojë një mjedis ekonomik me inflacion të
ulët rritjen ekonomike dhe arritjen e standardeve
më të larta të jetesës? Nëse po, si? Si ndikon
inflacioni i ulët në stabilitetin financiar? A mundet
Banka e Shqipërisë të arrijë dhe të ruajë nivele
të ulëta inflacioni? Çfarë peshe, nëse lind
nevoja, iu duhet dhënë luhatjeve ciklike në

Çështje studimi 1. Stabiliteti makroekonomik në Shqipëri në periudhën e tërheqjes së
depozitave.

Rëndësia e ekuilibrave makroekonomikë dhe ndërvarësia e sektorëve të ekonomisë nga njëri-tjetri
mund të ilustrohen me një rast konkret nga eksperienca shqiptare e viteve të fundit. Sistemi bankar
shqiptar u përball me tërheqje të ndjeshme depozitash gjatë periudhës mars-prill 2002. Tërheqja e
depozitave nga sistemi bankar solli mungesë likuiditeti në sistem. Me fjalë të tjera, sistemi bankar
nuk ishte në gjendje të përballonte me mjete likuide tërheqjen e depozitave. Implikimet e kësaj
situate ishin dy:

• Në qoftë se problemet e likuiditetit në sistem do të vazhdonin të ekzistonin, besimi në
sistemin bankar do të  lëkundej edhe më tej. Është e vështirë të përpiqemi të imagjinojmë të gjitha
rrjedhimet e mundshme të një situate të tillë. Gjithsesi, mjafton të themi se nuk mund të imagjinohet
një ekonomi pa një sistem bankar funksional.
• Problemet e likuiditetit në sistem krijuan vështirësi në mbulimin e deficitit buxhetor.

Kjo situatë kërkonte ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë. Alternativat ishin financim i deficitit buxhetor
dhe plotësim i nevojave të sistemit bankar për likuiditet ose kufizim i financimit të deficitit buxhetor.
Alternativa e parë do të prodhonte inflacion. Alternativa e dytë do të thoshte kufizim i shpenzimeve
buxhetore, duke ulur ritmin e rritjes ekonomike. Duke iu rikthyer edhe një herë diagramës 1, dëshiroj
të tërheq mendimin tuaj lidhur me opsionet e paraqitura më sipër.

Situata e tërheqjes së depozitave dhe reagimi i Bankës së Shqipërisë do të trajtohen më në detaje
në vazhdim të kësaj teme.

Për qëllimet e kësaj teme, vëmendja u përqendrua në ndikimin e zhbalancimeve në një sektor në
sektorët e tjerë të ekonomisë dhe në rritjen ekonomike.



51

papunësi dhe në aktivitetin ekonomik gjatë
përcaktimit të politikave të Bankës së
Shqipërisë? Si duhet ta zbatojë Banka e
Shqipërisë një politikë të inflacionit të ulët?

II.1 PSE BANKAT QENDRORE KANË SI
OBJEKTIV INFLACIONIN.

Politika monetare është një nga përgjegjësitë
kryesore të Bankës së Shqipërisë dhe pa
dyshim veprimtaria që tërheq më tepër
vemendjen. Në fjalë të thjeshta, qëllimi i politikës
monetare është të arrijë një zhvillim maksimal
ekonomik. Pranohet se kontributi më i
rëndësishëm që Banka e Shqipërisë mund të
japë në këtë drejtim është arritja dhe ruajtja e
një niveli të ulët të inflacionit. Sidoqoftë, kanalet
nëpërmjet të cilave inflacioni ndikon rritjen
ekonomike mbeten ende të paqarta plotësisht.
Përveç theksit që vendoset mbi një inflacion të
ulët në periudhë afatgjatë, ekziston një besim
sipas të cilit politika monetare mund të
përmirësojë ecurinë ekonomike duke pakësuar
luhatshmërinë në aktivitetin e biznesit, pra duke
zbutur ciklet e biznesit.

INFLACIONI DHE RRITJA EKONOMIKE.

Është vërtetuar se ekonomitë zhvillohen më
mirë në drejtim të rritjes, punësimit dhe
standardit të jetesës, kur inflacioni është i ulët,
sesa kur inflacioni qëndron vazhdimisht në
nivele të larta. Studimet në të cilat është  vrojtuar
lidhja midis rritjes së prodhimit apo të
produktivitetit dhe inflacionit, kanë treguar se
lidhja midis dy të parëve dhe inflacionit është
negative: pra është provuar se sa më i lartë
inflacioni aq më e ulët rritja ekonomike në terma
realë.

Pikërisht lidhja negative midis inflacionit dhe
ritmeve të rritjes ekonomike ka bërë që bankat
qendrore (me përjashtime të vogla) ta bëjnë
inflacionin e ulët, qëllimin kryesor të politikës
së tyre monetare. Veprime të tilla tregojnë
rëndësinë e madhe të këtij qëllimi.

Një çështje tjetër që natyrshëm mund të
konsiderohet në vijim është: pse është inflacioni
i ulët i favorshëm për rritjen ekonomike? Në fund
të fundit lidhja nuk vërteton shkakësinë; lidhja
midis rritjes ekonomike dhe inflacionit mund të
jetë aksidentale ose shkakësia mund të vijë nga

ana e kundërt, pra mund të jetë rritja ekonomike
ajo që provokon inflacion të ulët. Kjo është vërtet
një pyetje e vështirë dhe deri më sot, nuk ka
teori të qarta që të shpjegojnë këtë lidhje.

Sidoqoftë, arsyetimi themelor ekonomik,
sugjeron se ka të paktën dy kanale nëpërmjet
të cilave inflacioni ndikon ecurinë e ekonomisë
reale. Së pari, ndryshe nga inflacioni i lartë,
inflacioni i ulët rezulton në shpërndarje (alokim)
më të mirë të burimeve pasi sinjalet e dërguara
nga procesi i përcaktimit të çmimeve mund të
interpretohen më lehtë dhe më saktë. Së dyti,
inflacioni i ulët ndihmon stabilitetin financiar.

SHPËRNDARJA E BURIMEVE.

Çmimet relative përfaqësojnë një faktor që
ndihmon në identifikimin e  alokimit të burimeve.
Për shembull, një ndryshim në çmimet relative
që rezulton nga një zhvendosje në kërkesën e
përgjithshme, duhet të zhvendosë burimet dhe
prodhimin nga aktiviteti në të cilin çmimet kanë
rënë (relativisht) për tek aktiviteti në të cilin
çmimet janë rritur. Por në një mjedis inflacionist,
mund të jetë e vështirë për vendimmarrës
individualë që të dallojnë midis inflacionit në
njërën anë dhe një ndryshimi në çmimet relative
në anën tjetër. Një konfuzion i tillë ndodh
zakonisht në rastet kur inflacioni i lartë është i
lidhur me inflacionin e ndryshueshëm. Si
rezultat, burimet mund të drejtohen ndaj
përdorimeve të gabuara gjatë periudhave
inflacioniste.

Përveç asaj çka u përmend më lart, inflacioni
mund të përbëjë problem për vlerësimin e
normës reale të interesit. Norma reale e interesit
(pra ajo që merr parasysh apo korrigjohet me
inflacionin) – çmimi relativ i mallrave të tanishëm
ndaj atyre që do të prodhohen në të ardhmen -
nuk jepet në mënyrë të dukshme si çmim i
tregut, por llogaritet nga individët duke i zbritur
apo shtuar normës nominale të interesit,
inflacionin aktual.

Kur inflacioni është i ndryshueshëm, detyra për
të përcaktuar çmimin e vërtetë relativ bëhet
akoma më e vështirë. Alokimi apo drejtimi jo i
përshatshëm i burimeve, në këto kushte do të
ndikojë negativisht mbi rritjen ekonomike dhe
standardet e jetesës, pasi burimet nuk vihen në
përdorimin më të mirë të mundshëm. Për më
tepër nëse sistemi taksor nuk është i indeksuar



52

me  ndryshimin e cmimeve, inflacioni mund të
zbehë nxitjen për investime dhe punë. Në rastet
ekstreme, burime të konsiderueshme mund të
përdoren për të zbutur apo për të zhdukur
pasojat e lëna nga inflacioni i lartë. Pa një
indeksim të përgjithshëm, inflacioni mund të
rezultojë në transferime të paparashikueshme
të pasurisë.

Të gjitha këto efekte, janë më pak të ndjeshme
kur inflacioni është vazhdimisht i ulët. Sa më
tepër të ketë sukses një bankë qendrore në uljen
e inflacionit, aq më tepër ekonomia i afrohet
drejtimit apo shfrytëzimit optimal të burimeve,
gjë kjo që do të ndikonte drejtpërdrejt në rritjen
ekonomike dhe në ngritjen e standardeve të
jetesës.

STABILITETI FINANCIAR.

Arsyeja e dytë pse inflacioni favorizon rritjen
ekonomike është se ai ndikon në stabilitetin
financiar. Një ekonomi me inflacion të ulët ka
më pak të ngjarë të përjetojë luhatje të theksuara
në çmimet e aseteve dhe në pritshmëritë për
këto çmime.

Në thelb, problemet e lidhura me keqvlerësimin
e çmimeve të aseteve dhe parashikimet për to,
nuk janë shumë të ndryshme nga konfuzioni për
ndryshimet në çmimet relative dhe ato të
përgjithshme, që u përshkruan pak më sipër.
Investitorët dhe kreditorët mund t’i keqinterpretojnë
sinjalet që marrin nga çmimet dhe të nxjerrin
konkluzione të gabuara. Në këto rrethana,
burimet financiare nuk shfrytëzohen siç duhet.

Stabiliteti financiar është i domosdoshëm për
një ekonomi të shëndetshme në shumë e
shumë drejtime. Vendimet për kreditimin që
përcaktojnë shfrytëzimin e burimeve financiare
mund të jenë më pranë nivelit optimal në një
ekonomi me inflacion të ulët. Ky përfundim
rrjedh nga ideja që bankierët dhe klientët e tyre
bëjnë zakonisht një punë më të mirë për
vlerësimin e ecurisë së biznesit në një atmosferë
çmimesh relativisht të qëndrueshme.

Stabiliteti financiar gjithashtu rrit aftësitë e një
ekonomie për të zbutur goditjet e mundshme:
rritjen e çmimeve të energjisë, ndryshime të
theksuara teknologjike, zhvill ime të
paparashikuara në ekonomitë e shteteve
partnere në tregti, e kështu me radhë. Ngjarje

të tilla sjellin keqpërdorim të burimeve por një
sistem financiar që mund ‘‘t’i thithë’’  këto goditje
pa lejuar që ato të dëmtojnë aktivitetin
ekonomik, ndihmon për të kufizuar masën dhe
kohëzgjatjen e turbullirave. Në këto rrethana,
rritja reale do të ndikohej më pak nga çdo të
ndikohej në kushtet ku sektori financiar do të
zmadhonte dhe përhapte efektet e goditjes.

Për më tepër, ka të ngjarë që efektet e goditjeve
dhe reagimet e duhura  të jenë më lehtë të
identifikueshme në një mjedis joinflacionist.

II.2 NDIKIMI I BANKËS QENDRORE NË
NIVELIN E CMIMEVE.

POLITIKA MONETARE DHE INFLACIONI.

Deri në këtë pikë është bërë e qartë se inflacioni
i ulët mund të ketë efekte të dukshme në rritjen
dhe lulëzimin ekonomik nëpërmjet efektit që ai
ka në shfrytëzimin e burimeve reale dhe në
stabilitetin financiar.

Një nga pikat e pakta për të cilat shumë
makroekonomistë bien dakord është që
inflacioni është pikësëpari dhe më së shumti,
një fenomen monetar. Ai ndodh si pasojë e
krijimit, për një periudhë afatgjatë, të parasë në
një masë që e kalon aftësinë e ekonomisë për
të prodhuar mallra dhe shërbime reale. Për më
tepër, është arritur në konsensus se oferta e
parasë përcaktohet nga banka qendrore në një
periudhë afatgjatë. Në këtë mënyrë, me një
politikë të përshtatshme, banka qendrore mund
të arrijë dhe të ruajë nivele të ulëta inflacioni.
Në një kuptim të gjerë banka qendrore duhet të
ketë si përgjegjësi të saj rritjen afatgjatë të
parasë në përputhje me nivele të ulëta të
inflacionit. Nëse banka qendrore e arrin këtë, në
linjë me ato çka janë thënë më lart, për vendin do
të ketë përfitime të rëndësishme ekonomike.

E drejta si edhe detyrimi për të shmangur krijimin
afatgjatë të parasë lejon luhatje të theksuara
në lëvizjen afatshkurtër të parasë. Në të
kaluarën agregatët monetarë përdoreshin për
të lidhur periudhën afatshkurtër me atë afatgjatë.
Megjithëse ndikimi i agregatëve monetarë në
nivelin e çmimeve në ekonomi nuk diskutohet,
fortësia dhe koherenca e kësaj lidhjeje janë zbutur.
Lidhja afatshkurtër midis parasë dhe ekonomisë
ka ardhur duke u dobësuar.
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Për këtë arsye, horizonti optimal kohor në të
cilin duhet të veprojë politika monetare është ai
afatmesëm. Bankat qendrore i kushtojnë pak
rëndësi interpretimit të lëvizjeve afatshkurtra dhe
reagimit ndaj tyre. Një rrjedhim i rëndësishëm i
këndvështrimit afatgjatë të bankave qendrore
është nevoja për një pavarësi reale të tyre.
Politikat ekonomike të qeverive, shpesh janë
provuar se janë politika dritëshkurtra të
kufizuara nga horizonti kohor i mandatit qeverisës.
Garantimi i stabilitetit makroekonomik dhe
kontrolli i inflacionit kërkojnë politika afatgjata
dhe jashtë konsideratave politike. Koncepti i
pavarësisë së bankave qendrore nga politika
ka gjetur konsensusin akademik dhe një
konsensus të gjerë praktik në të gjithë botën.

BANKA QENDRORE DHE CIKLI I BIZNESIT.

Një pyetje kritike këtu është: si mundet banka
qendrore të arrijë inflacion të ulët dhe
njëkohësisht t’iu përgjigjet në mënyrë efektive
ekseseve të cikleve të biznesit në një mjedis ku
oferta e parasë nuk është një vegël e dobishme
në politikën afatshkurtër? Pasi diskutuam për
çështjen para-inflacion mund t’iu kthehemi dy
aspekteve të tjera të kësaj pyetjeje: (1) A mundet
politika monetare të ndikojë aktivitetin real në
periudhën afatshkurtër? Dhe: (2) Nëse mundet,
a duhet?

Këto pyetje nuk kanë marrë ende përgjigje të
qarta. Përgjithësisht mendohet se politika
monetare ka efekt në variablat realë ekonomikë
në periudhën afatshkurtër, por madhësia e
këtyre efekteve është e paqartë ndërsa intervali
që ndan veprimet e ndryshme të politikës
monetare nga efektet është i ndryshueshëm.
Për këtë, njohuritë tona mbi efektet afatshkurtra
të politikës monetare, janë të pamjaftueshme
për të na lejuar të veprojmë në mënyrë agresive
në shumë rrethana.

Banka qendrore në shumë raste pranon të
marrë një pozicion të caktuar. Ajo vlerëson se
politika monetare ka efekte reale dhe evidencat
empirike e mbështesin këtë koncept. Por, për
shkak të pasigurisë për madhësinë dhe për
distancat në kohë, politikëbërësit, duhet të jenë
të kujdesshëm në reagimet e tyre ndaj
shmangieve të papritura në ecurinë ekonomike.
Arsyeja kryesore pse kujdesi është i
domosdoshëm në vendimmarrje është rreziku
i përkeqësimit të situatës.

Përse veprimet e politikës monetare favorizohen
nga pjesa më e madhe e ekonomistëve? Duke
qenë se politika monetare ka efekte reale në
ekonomi, duhet pranuar që luhatshmëria në
periudhë afatshkurtër pengon rritjen afatgjatë
të ekonomisë. Me fjalë të tjera, ciklet e forta të
zhvillimit e dëmtojnë ekonominë. Për këtë arsye
politika monetare, nëse është e mundur, duhet
të zbatohet në mënyrë të tillë kundërciklike që
të moderojë majat dhe pikat e ulëta të cklit të
zhvillimit të ekonomisë.

Kur thuhet nëse është e mundur, duhet të kemi
arasysh faktin se banka qendrore nuk duhet të
humbë në asnjë moment vëmendjen nga
objektivi i saj kryesor, kontrolli i inflacionit.
Përmbushja e objektivave të tjerë të saj është
e kushtëzuar gjithnjë nga moscënimi i objektivit
kryesor. Politika kundërciklike që do të shmangte
apo së paku, zbuste këto pika ekstreme të ciklit
ekonomike, duket e pranueshme, por në çdo rast
duhet patur parasysh që kjo politikë duhet të jetë
e kujdesshme. Nëse politikëbërësit gabohen për
madhësinë dhe kohën e ndodhjes së efekteve të
veprimeve të tyre, mund të ndodhë që këto
veprime të thellojnë rënien ekonomike apo të rrisin
akoma më tepër inflacionin. Për më tepër, nëse
politikat nuk zbatohen dhe shpjegohen mirë, ato
mund të krijojnë konfuzion mbi vizionin afatgjatë
të politikëbërësve, mund të çorientojnë sjelljen e
vendimmarrësve privatë dhe mund t’u shtojnë
pasiguri dhe premium inflacioni normave të
interesit të tregut.

III.  EKSPERIENCA E BANKËS SË
SHQIPËRISË.

Banka e Shqipërisë, e ka marrë formën e një
banke qendrore të një sistemi bankar dynivelor
në vitin 1992. Banka e Shqipërisë është një
institucion i pavarur. Sipas ligjit “Për Bankën e
Shqipërisë”, objektivi kryesor i saj është arritja
dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Banka e
Shqipërisë ka synim ta mbajë inflacionin në
nivelin 2 - 4 për qind, në kontekstin e një regjimi
fleksibël të kursit të këmbimit.

Tashmë, si një institucion me një eksperiencë
dhjetëvjeçare në hartimin dhe në zbatimin e
politikës monetare, Banka e Shqipërisë mund
të kthejë kokën prapa dhe të bëjë një vlerësim
të punës së saj.
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III.1 HARTIMI DHE ZBATIMI I POLITIKËS
MONETARE.

KUADRI I PËRGJITHSHËM I HARTIMIT TË POLITIKËS

MONETARE.

Banka e Shqipërisë, harton dhe zbaton politikën
e saj monetare në funksion të përmbushjes së
misionit të saj, ruajtjes së stabilitetit të çmimeve.
Ashtu si edhe në shumë vende të tjera në
tranzicion, politika monetare është pjesë e një
programi më të gjerë të zhvillimit të vendit, i cili
njihet edhe si programi financiar. Ky programim
siguron bashkërendimin e politikave ekonomike
me programe përshtatjeje dhe stabilizimi
makroekonomik.

Programi financiar përfaqëson një grup të
bashkërenduar dhe gjithëpërfshirës masash të
politikave ekonomike, të formuluara për të arritur
një grup të dhënë objektivash makroekonomikë
apo me qëllimin e ruajtjes apo përmirësimit të
arritjeve ekonomike. Masat që përfshihen në
programin financiar zakonisht përqendrohen
rreth politikave monetare dhe fiskale. Këto
politika shpesh përqendrohen në përmbajtjen
e kërkesës agregate dhe në përshtatjen e
çmimeve relative, pasi kanë avantazhin e
dhënies së efekteve për një periudhë relativisht
të shpejtë. Përveç politikave monetare, fiskale
dhe të të ardhurave, të cilat së bashku përdoren
si politika të administrimit të kërkesës, si dhe
atyre të zhvendosjes së shpenzimeve (për
shembull, nëpërmjet politikave të kurseve të
këmbimit), politikat strukturore bëhen,
shpeshherë, një përbërës i rëndësishëm i
programeve të zhvillimit makroekonomik.

Politika monetare konceptohet dhe
konkretizohet nëpërmjet objektivave të
ndërmjetëm dhe operacionalë dhe kuadrit të
instrumentave të saj.

Objektivi kryesor dhe përfundimar i politikës
monetare të Bankës së Shqipërisë është arritja
dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Procesi i
hartimit dhe zbatimit të politikës monetare vijon
nëpërmjet identifikimit të objektivave të
ndërmjetëm. Konceptualisht, objektivat e
ndërmjetëm duhet të kenë një lidhje të fortë me
objektivat përfundimtarë dhe të jenë nën
kontrollin e bankave qendrore. Për arritjen e
objektivit të saj të inflacionit, Banka e Shqipërisë

përdor si objektiv të ndërmjetëm normën vjetore
të rritjes së ofertës së parasë. Parë nga ana e
kërkesës për para, paraja gjthsej tregon sasinë
e fondeve likuide të gatshme ose që vihen shpejt
në dispozicion të sektorit privat për t’u
shpenzuar. Nga ana e ofertës për para, paraja
gjithsej siguron masën e kredisë që jepet nga
sistemi bankar për të financuar deficitin buxhetor
dhe për të mbështetur aktivitetin e investimeve
të sektorit privat e kredisë për individët. Objektivi
i Bankës së Shqipërisë është që të sigurojë një
rritje të sasisë së parasë gjithsej, që të përputhë
kërkesën me ofertën për para dhe të përshtatë
sa më mirë rritjen reale të ekonomisë me
inflacionin. Në rast të mospërputhjeve do të
kemi rritje të inflacionit dhe/ose zhvlerësim të
kursit të këmbimit (në rast se oferta është më e
madhe se kërkesa); ose dizinflacion dhe/ose
mbiçmim të kursit të këmbimit (në rast se
kërkesa është më e madhe se oferta). Kontrolli
i rritjes së parasë për të ruajtur stabilitetin e
çmimeve do të thotë se Banka e Shqipërisë
shikon te niveli i mjeteve monetare në ekonomi
një shpjegues të rëndësishëm të nivelit të
çmimeve në të.

As objektivat e ndërmjetëm nuk mund të jenë
nën kontroll të plotë nga autoritetet. Për më
tepër, ekzistojnë vonesa kohore që zbehin
kontrollin e autoriteteve monetare mbi nivelin e
objektivave të ndërmjetëm. Për këtë arsye, del
nevoja për të identifikuar objektiva operacionalë.
Roli i tyre është të vendosin një lidhje midis
instrumenteve të Bankës së Shqipërisë dhe
objektivave të ndërmjetëm të saj. Kontrolli i
nivelit të bazës monetare dhe i normave të
interesit në tregun e parasë përcakton ndjeshëm
ekspansionin e ofertës së parasë. Baza
monetare dhe normat e interesit në tregun e
parasë mund të kontrollohen nga instrumentet
e politikës monetare.

INSTRUMENTET E POLITIKËS MONETARE TË BANKËS SË

SHQIPËRISË.

Fillimisht, instrumenti kryesor i politikës
monetare të Bankës së Shqipërisë ka qenë
kontrolli i nivelit minimal të normave të interesit
të bankave me kapital shtetëror dhe kontrollet
mbi kreditin e bankave. Gjithsesi, Banka e
Shqipërisë ka prezantuar në vazhdimësi
instrumente indirekte të politikës monetare.
Marrëveshjet e riblerjes dhe ato të anasjellta të
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riblerjes (repot dhe repot e anasjellta) u bënë
gradualisht mbizotëruese. Në shtator 2000,
Banka e Shqipërisë eleminoi kontrollin e
normave të interesit të depozitave duke kaluar
tërësisht në instrumentet indirekte të politikës
monetare.

Kuadri i instrumentave të Bankës së Shqipërisë
është modeluar sipas atij të Bankës Qendrore
Evropiane (BQE) dhe është mjaft i ngjashëm
me të. Kuadri i instrumenteve përbëhet nga:

1. Operacionet e tregut të hapur.
2. Operacionet lehtësuese të Bankës së

Shqipërisë.
3. Rezerva e detyruar.

Operacionet e tregut të hapur janë instrumentet
kryesore në të cilat mbështetet politika monetare
e Bankës së Shqipërisë. Në formë të reduktuar
ato përmbledhin:

OPERACIONET E TREGUT TË HAPUR.

1. Marrëveshjet e riblerjes dhe ato të
anasjellta të riblerjes, repo dhe repo të
anasjellta.

2. Transaksionet me të drejta të plota.
3. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në

valutë.
4. SWAP etj.

Funksioni i këtyre instrumenteve është
administrimi i likuiditetit dhe i normave të
interesit në tregun ndërbankar. Repoja është
instrumenti kryesor i Bankës së Shqipërisë, i cili
përcjell edhe politikën monetare të saj. Norma e
interesit e këtij instrumenti shërben si orientuese
për nivelin e normave të interesit në ekonomi.

OPERACIONET LEHTËSUESE TË BANKËS SË SHQIPËRISË.

1. Kredia dhe depozita njëditore.
2. Kredia lombard.

Funksioni i këtyre instrumentave është
mbështetja e instrumentit kryesor të repove.
Këto instrumente përcaktojnë kufijtë në të cilët
do të lëvizë norma e interesit në tregun
ndërbankar.

REZERVA E DETYRUAR.

Funksioni kryesor i këtij instrumenti është
kontrolli i rritjes së ofertës monetare.

Ndërsa kalimi në instrumentet indirekte të
politikës monetare është një hap i rëndësishëm
përpara, efektiviteti i politikës monetare mbetet
i kufizuar si rezultat i mungesës së tregjeve
financiare eficiente që do të mundësonin
transmetimin e vendimeve të politikës monetare
në ekonominë reale.

III.2 POLITIKA MONETARE GJATË VITEVE
TË FUNDIT.

Pas krizës të gjithanshme që përjetoi ekonomia
dhe shoqëria shqiptare në vitin 1997, Banka e
Shqipërisë ka ndjekur një politikë të shtrënguar
monetare. Kjo politikë e shtrënguar u evidentua
në normat e larta të interesit real (të paraqitura
në tabelën 1) të cilat stabilizuan kursin e
këmbimit duke ruajtur kërkesën për aktivet
financiare në lekë dhe duke ndihmuar trendin
rënës të shpejtësisë së parasë, konsistent me
nivelet më të ulëta të inflacionit.

Një instrument kyç në sigurimin e normave
pozitive të kthimit ishte vendosja nga Banka e
Shqipërisë e normave minimale të interesit për
depozitat4.

Kreditimi i sektorit jo-qeveritar ishte i kufizuar
ndjeshëm nga kufizimet preventive të kreditimit
të aplikuara mbi bankat me kapital shtetëror, të
cilat kishin një shkallë të lartë kredish me
probleme në portofolin e tyre.

4 Normat e detyruara minimum të depozitave janë vendosur për herë të parë në vitin 1992.



56

Në fillim të vitit 2000, Banka e Shqipërisë
ndërmori një lehtësim gradual të politikës
monetare, në përgjigje të normave të ulta të
inflacionit dhe presioneve mbiçmuese ndaj
kursit të këmbimit. Në përputhje me kuadrin e
atëhershëm të instrumenteve të politikës
monetare, lehtësimi i politikës monetare u bë
nëpërmjet uljes graduale të normës minimale
të interesit të depozitave me afat në lekë të
bankave me kapital tërësisht shtetëror. Normat
e interesit të bonove të thesarit tremujore
pësuan një rënie të shpejtë, nga 14.9 për qind
në janar 2000 në 7.7 për qind në tetor 2001,
kryesisht duke reaguar ndaj sinjaleve të Bankës
së Shqipërisë lidhur me normat e interesit, uljes
së huamarrjes nga ana e qeverisë, si dhe efektit
të një pjesëmarrjeje më të madhe të bankave
private dhe të investitorëve jobankarë në
ankandet e bonove të thesarit. Gjithashtu,
normat e interesit të depozitave dhe të kredive
ranë ndjeshëm duke filluar të ushtrojnë një
impakt pozitiv në aktivitetin e kreditimit të sektorit
privat.

Banka e Shqipërisë, me përjashtim të vitit 2000,
ka përmbushur objektivin e saj të inflacionit.
Shpejtësia e qarkullimit të parasë ka ardhur në
rënie dhe oferta monetare është rritur me ritme
më të shpejta se rritja e PBB-së nominale. Rritja
e konkurrencës në sistemin bankar dhe forcimi
i sektorit privat kanë bërë që kredia për
ekonominë të rritet me ritme të shpejta, rritur
mesatarisht me 33.5 për qind në vit. Ajo është
ndihmuar edhe nga ulja e huamarrjes buxhetore
dhe rënia e normave të interesit në ekonomi.

Me gjithë këtë ecuri pozitive të ekonomisë, duke
filluar nga gjysma e dytë e vitit 2000, inflacioni
ka patur një tendencë rritëse. Arsyet kryesore
të kësaj rritjeje kanë qenë faktorë që kanë
vepruar nga ana e ofertës. Gjithsesi, rritja
ekonomike dhe rritja e kërkesës së brendshme
kanë bërë që edhe kjo e fundit të jetë një burim
presionesh inflacioniste. Parimisht, politika
monetare duhet të reagojë vetëm ndaj
presioneve inflacioniste që vijnë nga ana e
kërkesës. Veprimi i përsëritur dhe i zgjatur në
kohë i faktorëve që vepruan nga ana e ofertës
dhe komponenti i kërkesës së brendshme të
presioneve inflacioniste bënë që Banka e
Shqipërisë të shtrëngojë politikën monetare në
muajin gusht 2001. Ndryshimi i kuadrit
operacional të Bankës së Shqipërisë bëri që
shtrëngimi i politikës monetare të kryhej me anë
të rritjes me 0.5 pikë përqidjeje të normës së
interesit të repove. Megjithëse shtrëngimi i
politikës monetare u reflektua vetëm në një rritje
të lehtë të normave të interesit në tregun bankar,
ajo arriti të ruajë nivelin e inflacionit të vitit 2001
brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë.

Megjithatë, viti 2002 filloi me nivele të larta
inflacioni, mbi objektivin e tij. Tërheqjet e
depozitave në muajt mars-prill e përforcuan
nevojën e ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë.
Banka e Shqipërisë ndërhyri si në rritjen e
normave të interesit ashtu dhe me injektimin e
likuiditetit. Duke u nisur nga karakteri kompleks
i situatës, politikën monetare dhe reagimin e
Bankës së Shqipërisë ndaj këtyre ngjarjeve do
t’i shohim më në detaje në vijim.
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Cështje studimi 2. Politika monetare dhe ngjarjet e muajve mars-prill 2002.

Në periudhen mars-prill të vitit 2002, sistemi bankar u përball me tërheqje depozitash. Fenomeni u
shfaq me intensitetin më të madh në dy javët e fundit të muajit mars dhe fillimisht u lokalizua në
disa rrethe të vendit, kryesisht në pjesët rurale, si në Vlorë, në Fier e në Lushnjë. Nga sportelet e dy
bankave më të mëdha të sistemit u tërhoqën 23.4 miliardë lekë depozita, nga të cilat 17.1 miliardë
ishin depozita në lekë dhe 6.3 miliardë ishin depozita në valutë. Tërheqja e depozitave bëri që
paraja jashtë bankave të rritet me 16.4 miliardë lekë gjatë këtyre muajve, duke rritur presionet
inflacioniste në ekonomi. Sistemi bankar kaloi nga një gjendje likuiditeti të tepërt në muajin shkurt,
në një mungesë të vazhdueshme likuiditeti përgjatë pjesës tjetër të vitit 2002. Gjatë kësaj periudhe
u tërhoqën 8.3 për qind të depozitave gjithsej. Mungesa likuiditetit në sistem çoi në pamundësinë e
tij për të mbuluar kërkesat e qeverisë për financim.

Grafik 1. Tërheqjet e depozitave në Bankën e Kursimeve dhe Bankën Kombëtare Tregtare, në mijë
lekë.

Kjo situatë përmban mjaft ngjashmëri me situatën e krijuar në vitin 1997. Tronditja e sistemit bankar
shqiptar në pranverën e vitit 2002, ishte e dyta pas asaj që pësoi ky sistem në vitin 1997. Këto dy
periudha evidentohen si momentet më të vështira në historinë e tij. Në këto situata Banka e Shqipërisë
ka ndërhyrë për administrimin e krizave. Ndërhyrja ka konsistuar si në rritjen e normave të interesit,
ashtu dhe në injektimin e likuiditetit në treg. Kalimi në një qëndrim të tillë nga Banka e Shqipërisë u
bë duke e konsideruar stabilitetin e sistemit bankar të domosdoshëm për stabilitetin më të gjerë të
ekonomisë së vendit dhe për arritjen e normave të ulëta të inflacionit në një horizont kohor afatgjatë.
Ndërhyrjet në treg, të Bankës së Shqipërisë si krijuese e likuiditetit, ndihmuan në zgjidhjen e nevojave
imediate të bankave për likuiditete dhe në ruajtjen e besimit të publikut në këtë system.

Banka e Shqipërisë mori një sërë masash për administrimin e situatës.

Rritja agresive e normës bazë të interesit u pa si instrumenti kryesor që do të ndihmonte në
përmirësimin e situatës. Ajo ndihmonte si në kontrollin e inflacionit, edhe në nxitjen e kthimit të
likuiditetit në sistem.

Gjithashtu, duke vlerësuar se faktori kryesor në përmirësimin e treguesve monetarë dhe në rritjen
e nivelit të rezervave në sistem ishte rikthimi i besimit të publikut në bankat e sistemit bankar,
Banka e Shqipërisë përdori mediat për të sqaruar publikun mbi situatën relativisht të shëndoshë
të sistemit bankar.

Nga ana tjetër, stabiliteti i sistemit bankar, ishte i lidhur edhe me ruajtjen e besimit në të. Në këtë
drejtim, garantimi i gjendjes së likuiditetit të sistemit, kishte përparësi në politikën e Bankës së
Shqipërisë. Ajo u angazhua në plotësimin dhe në lehtësimin e nevojave të sistemit bankar për
likuiditet.
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Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi financimin e deficitit buxhetor, brenda kufirit të
lejuar nga ligji, 8 për qind të mesatares së të ardhurave normale buxhetore gjatë tre viteve të fundit.
Në vlerë absolute ky kufi është 9.7 miliardë lekë. Përmirësimi i gjendjes së likuiditetit gjatë muajve
në vijim bëri që Banka e Shqipërisë të ulë pjesëmarrjen e saj në financimin e këtij deficiti. Në fund
të vitit, financimi i deficitit ishte vetëm 1.8 miliardë lekë.

Nga pikëpamja operacionale, Banka e Shqipërisë ndryshoi kahun e operacionit kryesor, nga repo
në repo të anasjelltë duke e shndërruar Bankën e Shqipërisë në injektuese të likuiditetit në treg. Ajo
përdori instrumentet e kredisë lombard, repos së anasjellta njëmujore, si dhe lehtësinë e kredisë
njëditore për të injektuar përkohësisht likuiditet në treg. Injektimi i likuiditetit në sistem në kushte
normale është shenjë e një politike monetare liberale dhe, në pamje të parë, bie ndesh me rritjen e
normës së interesit si një masë shtrënguese e politikës monetare. Megjithatë, ky qëndrim u kushtëzua
nga nevoja e garantimit të besimit në sistemin bankar. Banka e Shqipërisë synonte të ruante
stabilitetin dhe partneritetin e sistemit bankar në aplikimin e politikës monetare.

Grafik 2. Injektimi i likuiditetit nga Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2002 (në miliardë lekë).

Treguesit monetarë në muajin qershor treguan se fenomeni i tërheqjes së depozitave nga sistemi
ishte kapërcyer. Gjatë këtij muaji u vunë re shenjat e para të kthimit të parasë në sistem. Intensiteti
më i lartë i kthimit të kursimeve në sistem u shënua në muajin shtator dhe vazhdoi deri në fund të
vitit. Në fund të këtij muaji, niveli i depozitave gjithsej arrin të kalojë nivelin e fundit të vitit 2001.
Ndërsa në muajin nëntor në sistem u arrit të kthehej e gjithë sasia e depozitave në lekë të tërhequra
gjatë periudhës mars - prill. Ky cikël, për depozitat në valutë, u plotësua brenda muajit gusht.

Grafik 3. Rënia e gjendjes së depozitave në periudhën mars-prill 2002 dhe rritja kumulative  për
periudhën maj – dhjetor 2002, në miliardë lekë.
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Efekti i ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë për rekuperimin e situatës u arrit më shpejt se në vitin
1997. Për vitin 1997, ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë u zgjat në kohë për shkak të mosfunksionimit
të shtetit në pjesën e parë të vitit. Efekti i politikës së saj qe i pranishëm në gjysmën e dytë të vitit
1997. Rezultatet e para të ndërhyrjes u vërejtën të paktën gjashtë muaj nga fillimi i tronditjes së
sistemit bankar Ndërsa, ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë ndaj tronditjes së sistemit bankar, në
vitin 2002, u krye në kohën e duhur e me efektivitet duke vendosur dhe ruajtur qëndrueshmërinë
financiare në vend, si dhe duke çuar në kapërcimin e shpejtë të situatës së vështirë të likuiditetit.
Rezultatet e para të ndërhyrjes u vërejtën të paktën tre muaj nga fillimi i tronditjes së sistemit
bankar. Kjo ndërhyrje qe efektive pasi u bë në kushtet e një situate të qëndrueshme makroekonomike
dhe të një gjendjeje të shëndoshë të sistemit bankar.
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FJALA E GUVERNATORIT

Zhvillimet ekonomike gjatë vitit 2003 pritet të
ecin sipas programit. Synimet më kryesore të
këtij programi janë rritja ekonomike prej 6 për
qind, mbajtja e inflacionit në nivelin 2 - 4 për
qind, ruajtja e deficitit buxhetor në masën 6.4
për qind të PBB-së dhe ruajtja e një pozicioni të
favorshëm të bilancit të pagesave, i shprehur
me rritjen e rezervës valutore të autoritetit
monetar.

Megjithëse mungojnë të dhënat për një analizë
të plotë të ecurisë së ekonomisë gjatë
gjashtëmujorit të parë, Banka e Shqipërisë
gjykon se objektivi i rritjes ekonomike për vitin
2003 duket i arritshëm. Të dhënat e
disponueshme tregojnë një ecuri pozitive të
ekonomisë gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit.
Në veçanti, në aspektin makroekonomik, kjo
ecuri shprehet në respektimin e objektivit të
inflacionit, në ruajtjen e deficitit buxhetor brenda
kufijve të parashikuar dhe në forcimin e
pozicionit valutor të vendit. Gjithashtu, analiza
sektoriale e ekonomisë, mbështetur në të
dhënat që kemi në dispozicion, e bën të
besueshme përmbushjen e objektivit të rritjes
ekonomike. Aktiviteti ekonomik dhe realizimi i
objektivit të rritjes ekonomike do të ndikohen
pozitivisht nga përqendrimi i pritur i aktivitetit të
qeverisë në pjesën e mbetur të vitit, veçanërisht
në drejtim të shpenzimeve kapitale dhe gjallërimi
i aktivitetit të sektorit privat në gjysmën e dytë
të vitit.

Treguesi i shitjeve për tremujorin e parë të vitit
2003 paraqet përmirësime në krahasim me
tremujorin e parë të vitit të kaluar. Në veçanti,
ecuria e indeksit të shitjes në sektorin e
industrisë dhe në sektorin e shërbimeve tregon
për një gjallërim të aktivitetit të tyre ekonomik.
Sektori i bujqësisë vazhdon të ketë kontribut të
konsiderueshëm në ekonomi. Agroindustria, një

RAPORTI I POLITIKËS MONETARE PËR GJASHTËMUJORIN E
PARË JANAR - QERSHOR 2003

ndër degët kryesore të tij, ka shënuar ritme
pozitive rritjeje. Nga ana tjetër, ecuria e çmimeve
të produkteve ushqimore në treg dhe ecuria e
faktorit sezonal deri në muajin qershor 2003,
sugjeron që prodhimi bujqësor pritet të ruajë
ritmet e parashikuara të rritjes. Gjatë katër
muajve të parë të vitit 2003, vëllimi i importit
dhe eksportit të mallrave paraqitet 24 për qind
më i lartë në krahasim me të njëjtën periudhë
të vitit të kaluar, dërgesat e emigrantëve janë
në nivele të përafërta me të njëjtën periudhë të
vitit të shkuar, ndërsa investimet e huaja direkte
kanë shënuar një rritje prej 23 për qind.

Analiza e zhvillimeve monetare duket se
mbështet vlerësimin e një ecurie pozitive të
ekonomisë gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit.
Kreditimi i ekonomisë ka patur një ecuri pozitive
gjatë vitit 2003. Kredia e re e dhënë gjatë pesë
muajve të parë ishte 33.1 miliardë lekë ose 1.4
herë më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë
të vitit të kaluar. Rritja e shkallës së kreditimit,
megjithëse reflekton rritjen e eficiencës dhe
zgjerimin e sistemit bankar, është dhe një
tregues i zgjerimit të ekonomisë. Ecuria pozitive
e kreditimit parashikohet të vazhdojë gjatë gjithë
vitit 2003, e ndihmuar nga reduktimi në tërësi i
normave të interesit, nga rritja e konkurrencës
në sektorin bankar si dhe nga shtimi i numrit të
bankave. Nga ana tjetër, rritja e kreditimit krijon
premisa që të zgjerohet edhe aktiviteti i sektorit
bankar.

Ekonomia shqiptare, edhe gjatë pjesës së
mbetur të vitit 2003, do të vazhdojë të përballet
me disa sfida, të cilat mund të ndikojnë në ritmin
e rritjes së saj. Disa nga problemet më kryesore
të përmendura gjatë vitit 2002 dhe që ndikuan
në ngadalësimin e rritjes ekonomike, si
problemet në sektorin energjitik, rënia e
ekonomisë botërore, gjendja e rënduar e
likuiditetit në sistemin bankar etj., duket se do
të veprojnë në mënyrë më të zbutur gjatë vitit
2003. Mbeten problem niveli relativisht jo i
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kënaqshëm i investimeve publike dhe të huaja,
të cilat nuk krijojnë bazë për të mbështetur rritjen
ekonomike afatgjatë, shqetësimet që mund të
krijojë fushata elektorale për zgjedhjet e
pushtetit vendor në vjeshtë të këtij viti, ecuria e
reformave strukturore të ekonomisë dhe
investimet në teknologjinë e prodhimit. Gjatë
pesë muajve të parë të vitit janë realizuar vetëm
63 për qind e shpenzimeve kapitale të
planifikuara, gjë që do të thotë se ekonomia
është mbështetur me më pak investime publike.
Gjithashtu, në pjesën e parë të vitit, ekonomia
shqiptare u ndikua prej luhatjeve të çmimit të
naftës, që pasqyruan ecurinë e konfliktit në Irak,
dhe prej sjelljes krejt të ndryshme të kursit të
këmbimit të euros me dollarin në tregjet
ndërkombëtare dhe në tregun e vendit.

Inflacioni ka qenë në vazhdimësi brenda
objektivit të Bankës së Shqipërisë. Inflacioni
mesatar ka shfaqur një tendencë rënëse, duke
treguar përmirësimin e faktorëve bazë që
ndikojnë në inflacion, kontrollin e agregatëve
monetarë, ecurinë mbiçmuese të kursit të
këmbimit dhe presionet e ulëta që vijnë nga ana
e kërkesës agregate të ekonomisë. Banka e
Shqipërisë parashikon që ai të mbetet i tillë edhe
në fund të vitit duke patur parasysh ecurinë e
deritanishme të këtyre faktorëve. Megjithatë,
niveli i inflacionit ka qenë afër kufirit të sipërm
të objektivit të Bankës së Shqipërisë gjatë
muajve maj-qershor. Rritja e çmimit të naftës,
rritjet e çmimeve të ujit dhe të energjisë elektrike
vlerësohet të kenë dhënë ndikim në rritjen e
inflacionit vjetor në këtë periudhë. Gjithashtu,
deri në muajin prill 2003, vlerësohet se ka
ndikuar ndjeshëm edhe inflacioni më i lartë i
importuar nga partnerët kryesorë tregtarë, gjë
që ka mbajtur të larta çmimet e grupit të
ushqimeve. Këta faktorë kanë vepruar
përgjithësisht nga ana e ofertës, duke mos sjellë
nevojën e një ndërhyrjeje të Bankës së
Shqipërisë.

Muajt e parë të vitit 2003 u karakterizuan nga
rivendosja e ekuilibrave në treguesit monetarë.
Niveli i parasë jashtë bankave ka pësuar një
ulje të shpejtë, duke iu afruar niveleve historike
të raportit të tij ndaj ofertës monetare. Ritmi i
rritjes së ofertës monetare ka qenë në rritje të
vazhdueshme gjatë vitit 2003. Megjithatë, ai
mbetet relativisht i ulët, si pasojë e kërkesës së
ulët të ekonomisë për mjete monetare. Në
muajin maj, norma e rritjes vjetore të agregatit

M3 ishte 7.4 për qind. Financimi i deficitit
buxhetor nga sistemi bankar, deri në muajin
qershor, ishte 4.5 miliardë lekë, duke qenë
pothuaj 50 për qind më i ulët krahasuar me të
njëjtën periudhë të vitit 2002.

Megjithë ritmin e ulët të rritjes së mjeteve
monetare në tërësi, depozitat në lekë kanë patur
një rritje mjaft të shpejtë si pasojë e kthimit të
parasë jashtë bankave në sistem. Gjatë pesë
muajve të parë të vitit, depozitat në lekë janë
rritur me 17.5 miliardë lekë kundrejt një rritjeje
prej vetëm 7.7 miliardë lekësh gjatë gjithë vitit
2002. Rritja e depozitave i ka mundësuar
sistemit të kalojë gjendjen e mungesës së
likuiditetit dhe tashmë situata e likuiditetit të tij
paraqitet e qëndrueshme. Kthimi i shpejtë i
parasë në sistem është nxitur nga normat reale
të interesit, të cilat kanë qenë në nivele relativisht
të larta si pasojë e nivelit të ulët të inflacionit në
gjashtëmujorin e parë të vitit.

Banka e Shqipërisë ka ndjekur, me vëmendje
objektivat sasiorë të saj. Rezervat
ndërkombëtare neto dhe mjetet e brendshme
neto të Bankës së Shqipërisë kanë qenë
vazhdimisht brenda objektivave të tyre. Në fund
të muajit qershor, rezervat ndërkombëtare ishin
27 milionë usd mbi objektivin e tyre. Ndërhyrjet
e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor kanë
ndikuar në rritjen e rezervave valutore të saj.
Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në
tregun valutor gjatë muajve të parë të vitit, duke
blerë rreth 43 milionë usd gjatë pesë muajve të
parë të vitit. Gjithashtu, mjetet e brendshme neto
ishin 27 miliardë lekë nën objektivin e tyre në
muajin maj. Diferenca e lartë e tyre nga objektivi
është rrjedhojë e mosfinancimit të deficitit
buxhetor nga Banka e Shqipërisë dhe e kthimit
të shpejtë të parasë jashtë bankave në sistem.
Ndërkohë, niveli i kredisë së brendshme neto
për qeverinë është tejkaluar në dy muajt e parë
të vitit, por më pas edhe ky objektiv është
realizuar. Si pasojë e huamarrjes së ulët të
qeverisë, kredia e brendshme neto, në muajin
maj ishte 5.3 miliardë lekë nën objektiv.

Përmirësimi i situatës së likuiditetit dhe rikthimi
i agregatëve monetarë në nivelet historike,
ecuria e monedhës së vendit, ecuria e normave
reale të interesit dhe faktorë të tjerë çuan në
konkluzionin se zbutja e politikës monetare ishte
një qëndrim i përshtatshëm. Kjo zbutje u realizua
nëpërmjet disa masave:
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• uljen e normës bazë të interesit në
muajin prill dhe në muajin korrik,
përkatësisht me nga 0.5 pikë
përqindjeje, duke i ulur në total normat
e interesit me 1.0 pikë përqindjeje. Në
përgjigje të uljes së normës së interesit
nga Banka e Shqipërisë, sistemi bankar
ka reaguar duke ulur disi më shumë
normat e interesit të depozitave dhe të
kredive në lekë, si dhe normat e
interesit të kërkuara për investimet në
bono thesari. Një reagim i tillë i bankave
ishte në përputhje me politikën e
Bankës së Shqipërisë;

• blerjen e valutës në treg.

Qëndrimi i mëtejshëm i Bankës së Shqipërisë
do të varet nga ecuria e inflacionit dhe nga
intensiteti i disa faktorëve që ndikojnë në të:

• përqendrimi i shpenzimeve buxhetore
në gjashtëmujorin e dytë të vitit;

• elementet spekulative që shoqërojnë
fushatat e zgjedhjeve dhe festat e
fundvitit;

• shqetësimet lidhur me gjendjen
energjitike etj..

Këta faktorë parashikohet të veprojnë më së
shumti nga ana e ofertës. Megjithatë, Banka e
Shqipërisë do të monitorojë në vazhdimësi
intensitetin e veprimit të tyre për të vlerësuar
përshtatshmërinë e politikës monetare dhe
qëndrimin e ardhshëm të saj.

Faleminderit,

Shkëlqim Cani
Guvernator
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Nga përpunimi i opinioneve të të intervistuarve
dhe nga ecuria e indekseve të ndërtuara për
treguesit e aktivitetit kreditues dhe depozitues
rezultoi se:

AKTIVITETI KREDITUES:

• preferenca për kreditimin e biznesit të
madh është rritur;

• niveli mesatar i realizimit të planit për
kredinë është rreth 90 për qind, duke
qenë më i ulët se ai i gjashtëmujorit të
dytë të vitit 2002;

• efekti negativ i krizës energjitike në
aktivitetin kreditues është reduktuar;

• rreziku i procesit të kredidhënies
konsiderohet të jetë ulur disi dhe pritet
të mbetet në të njëjtin nivel edhe gjatë
gjashtëmujorit të ardhshëm;

• madhësia e tregut joformal në krahasim
me vrojtimin e mëparshëm ka pësuar
rënie;

• sektori i tregtisë është ende sektori më
i preferuar për kreditim;

• sipas opinioneve të të intervistuarve,
për të ardhmen pritet:

• rritje e aktivitetit kreditues dhe në
veçanti të kredisë për bizneset;

• opinioni që kreditimi në valutë do të ketë
rritje është më i theksuar se për
kreditimin në lekë;

• normat e interesit në lekë dhe në valutë
pritet të ulen.

AKTIVITETI DEPOZITUES:

• aktiviteti depozitues është klasifikuar
më i mirë krahasuar me gjashtëmujorin
paraardhës;

• diferenca e normave të interesit midis
depozitave në lekë dhe në valutë ka
favorizuar rritjen e depozitave në lekë
në këtë periudhë;

• aktiviteti depozitues pritet të
përmirësohet gjatë gjashtëmujorit të
ardhshëm:

• specialistët presin rritje të nivelit të

AKTIVITETI KREDITUES DHE DEPOZITUES PËR BANKAT E
NIVELIT TË DYTË GJATË PERIUDHËS NËNTOR 2002 -  MAJ
2003.1

depozitave në lekë ndërsa nuk janë
shumë optimistë për ecurinë e
depozitave në valutë;

• normat e interesit të depozitave në lekë
pritet të jenë të pandryshuara ndërsa
për normat e interesit në valutë pritjet
për një tendencë ulëse të tyre janë të
forta;

• politika monetare e Bankës së
Shqipërisë gjatë këtij gjashtëmujori ka
ndikuar vendimmarrjen e bankave
tregtare në uljen e normave të interesit
të depozitave në lekë.

PRITSHMËRITË PËR INFLACIONIN:

• inflacioni parashikohet të qëndrojë në
nivele të njëjta me nivelet e periudhës
dhjetor 2002 – maj 2003.

I. ANALIZA E TREGUESVE TË
PROCESIT TË KREDIDHËNIES.

Gjatë këtij vrojtimi u mblodhën 31 opinione në
lidhje me aktivitetin kreditues të  sistemit bankar.
Rreth 77 për qind e të intervistuarve në këtë
vrojtim janë administratorë të degëve ose
drejtorë departamentesh. Përvoja mesatare e
të intervistuarve rezultoi rreth 4.8 vite në fushën
e kredisë.

Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2003, indeksi i
preferencës tregon një preferencë në rritje për
biznesin e madh, ndërkohë që paraqitet
pothuajse në të njëjtat nivele për biznesin e
mesëm dhe atë të vogël krahasuar me
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002.

Niveli mesatar i realizimit të planit, ka qenë
90 për qind duke u reduktuar me rreth 7 pikë
përqindjeje krahasuar me vrojtimin e nëntorit të
vitit 2002. Megjithatë, krahasuar me të njëjtën
periudhë të vitit kaluar kemi një përmirësim të
ndjeshëm të nivelit mesatar të realizimit të planit.
Si faktorë që kanë ndihmuar për realizimin dhe

1 Punimi u krye nga Klodiana Istrefi, Erjona Suljoti nga Departamenti  i Politikave Monetare.
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tejkalimin e planit, specialistët kanë theksuar
rritjen e kërkesës për kredi nga ana e biznesit
dhe rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e
bankave. Ndër arsyet që kanë penguar
realizimin e planit mund të veçojmë problemet
në sektorin real të ekonomisë, kufizimet ligjore
për bizneset, vështirësitë e bizneseve për të
mbuluar kolateralin e kërkuar si dhe funksionimi
jo i plotë i zyrave të hipotekës. Kriza energjitike
vazhdon të përmendet si një faktor me ndikim
negativ në kreditim. Gjithashtu, rrit ja e
konkurrencës në tregun e huadhënies
vështirëson disi realizimin e planit.

Efekti negativ i krizës është reduktuar si
pasojë e masave që kanë marrë bizneset
shqiptare për ecurinë normale të aktivitetit të

tyre si dhe e përmirësimit të situatës energjitike
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2003. Ndikimi
i krizës energjitike është ulur si në reduktimin e
kërkesës për kredi ashtu dhe në shlyerjen e
kredisë. Në të ardhmen, bankat presin që kriza
energjitike të mos ketë ndikim në procesin e
huadhënies.

Ashtu sikurse pritej nga rezultatet e vrojtimit
të kaluar, rreziku i procesit të kredidhënies
është reduktuar krahasuar me 6 muaj më parë.
Sipas opinionit të të intervistuarve, kjo ka ardhur
si pasojë e stabilitetit politik dhe ekonomik që

karakterizoi këtë periudhë gjashtëmujore, e
konsolidimit të mëtejshëm të bizneseve si dhe e
përvojës në rritje që kanë bankat në këtë proces.

Grafik 1: Ecuria e indeksit të realizimit të kredisë.

Grafik 2. Ndikimi i krizës energjitike në procesin e kredidhënies.
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Gjithësesi, në grafik vihet re se krahasuar me një
gjashtëmujor më parë është rritur lehtë numri i të
intervistuarve që i referohen një niveli më të lartë
të rrezikut. Problemet e pronësisë, mosfunksionimi
i plotë i zyrave hipotekore të përmbarimit si dhe
detyrimet tatimore të vendosura, pasqyrohen si
faktorët kryesorë të cilët mund të kenë ndikuar në
rritjen e rrezikut të kredisë.

Për gjashtëmujorin e ardhshëm niveli i
rrezikut të kreditit do të mbetet i njëjtë, sepse
nuk pritet të ketë ndryshime në situatën politike
dhe ekonomike të vendit. Por, gjithësesi, vlera
negative e indeksit për këtë tregues pasqyron
tendecën për uljen e rrezikut. Kjo ka ardhur si
rezultat i konsolidimit në rritje të marrëdhënieve
bankë - klient, i forcimit të shtetit ligjor dhe, në
përgjithësi, të stabilitetit ekonomik dhe politik të
arritur. Ndërsa, specialistët që mendojnë për një
rritje të rrezikut, në pjesën më të madhe e lidhin
me rritjen e rrezikut politik për shkak të
zgjedhjeve të pushtetit vendor.

Nga vrojtimi rezulton se bizneset shqiptare
vazhdojnë të shfaqin mangësi në plotësimin
e kushteve për marrjen e kredisë. Si problem
kryesor paraqitet mungesa e kulturës dhe e
traditës së marrëdhënieve klient – bankë, e
argumenteve të mjaftueshme për të justifikuar
dhënien e kredisë, paraqitja e bilanceve joreale,
si dhe mangësi të tjera.

Madhësia e tregut joformal ka pësuar rënie
në krahasim me vrojtimin e mëparshëm. Kjo ka
ardhur si pasojë e rritjes së konkurrencës në
sistemin bankar; forcimit të mëtejshëm të tij dhe
të marrëdhënieve bankë-biznes; ndërgjegjësimit
të biznesit për përparësitë që jep sistemi
financiar; rënies së normave të interesit për
huatë që ofron sistemi bankar.

Sektori i tregtisë vazhdon të mbetet sektori më
i preferuar për kreditim, në të cilin bankat
preferojnë të angazhohen edhe në të ardhmen.
Preferencat për sektorët e ndërtimit dhe të

Grafik 3. Shpërndarja e opinioneve për rrezikun aktual në tre vrojtime.

Grafik 4. Ecuria e indeksit për rrezikun aktual dhe pritshmëritë.
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industrisë paraqiten në nivele të përafërta.
Sektori i shërbimeve, në ndryshim nga e njëjta
periudhë e vitit të kaluar, nuk paraqitet në nivele
të larta preference, duke u renditur mbas
sektorëve të ndërtimit dhe të industrisë. Sektorët
e bujqësisë dhe të transportit vazhdojnë të jenë
larg preferencave të bankave për të ardhmen
afatshkurtër.

Të gjithë të intervistuarit shprehen optimistë
për të ardhmen e aktivitetit kreditues në

përgjithësi, ku prioritet do t’i jepet rritjes së kredisë
për bizneset. Gjithashtu, pritet që bankat të rrisin
aktivitetin kreditues si në monedhën vendase
ashtu edhe në monedhën e huaj, por rritja për
këtë të fundit gjen një mbështetje më të gjerë.

Për të ardhmen, të gjithë të intervistuarit
mendojnë se interesat e kredisë në lekë nuk do
të pësojnë rritje. Pjesa më e madhe e tyre presin
një rënie të normave të interesit në lek. Ky fakt
mbështetet në uljen e normës bazë së interesit
nga banka qendrore, në rritjen e besimit në
institucionet financiare, si dhe në rritjen e
konkurrencës së sistemit bankar. Ata
intervistues që presin ruatjen në të njëjtat nivele
të normës së interesit në lekë, i referohen

kërkesës së lartë për kredi dhe mundësisë së
ekzistencës së një inflacioni të fshehtë.

Për normat e interesit në valutë, vlera negative
e indeksit pasqyron pritshmërinë për një rënie
të tyre. Por, krahasuar me gjashtë muaj më
parë, në këtë vrojtim është rritur ndjeshëm numri
i intervistuesve, të cilët presin që normat e
interesit për kredinë në valutë të mbeten të
pandryshuara. Kjo ecuri ndikohet nga zhvillimet
më të fundit në tregjet ndërkombëtare.

II. ANALIZË E TREGUESVE TË
AKTIVITETIT DEPOZITUES.

Në vrojtimin e aktivitetit depozitues morën pjesë
60 specialistë nga bankat e nivelit të dytë.
Shkalla e përgjigjes ishte rreth 92 për qind.

Gjatë pjesës së parë të vitit 2003 specialistët
vlerësojnë se aktiviteti depozitues ka ecur më
mirë krahasuar me gjashtëmujorin e dytë të vitit
2002. Objektivat për depozitat në lekë janë
realizuar në nivelet mbi 100 për qind, ndërsa
ato për depozitat në valutë janë realizuar brenda
kufijve 50 –100 për qind.

Grafik 6.  Indekset e ecurisë së realizimit të objektivave për depozitat në lekë në sistemin bankar.

Grafik 5. Ecuria e indeksit sipas monedhës.
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Kjo mbështetet dhe në të dhënat e gjendjes
monetare, sipas të cilave ritmi i rritjes së
depozitave në lekë ka shënuar rritje gjatë
tremujorit të parë të vitit 2003, ndërsa për
depozitat në valutë vihet re një nivel i ulët i ritmit
të rritjes vjetore. Një ecuri e tillë pritej dhe nga
vrojtimi i mëparshëm.

Si faktorë kryesorë që kanë ndikuar pozitivisht
në aktivitetin depozitues vazhdojnë të
përmenden shkalla e lartë e besueshmërisë
ndaj bankës, cilësia e lartë e shërbimit si dhe
normat e interesit të aplikuara nga bankat.

Gjatë vrojtimit të kaluar, një pjesë e specialistëve
të bankave të nivelit të dytë parashikonin rritje
të normave të interesit për depozitat në lekë dhe
pandryshueshmëri të normave të interesit për
depozitat në valutë. Rezultatet kanë qenë të
ndryshme. Gjatë periudhës dhjetor 2002 – mars
2003, normat e interesit të depozitave në lekë

kanë qenë në rënie. Të dhënat operative
tregojnë se kjo tendencë ka vazhduar edhe gjatë
muajve prill - maj në përgjigje të zbutjes së
politikës monetare të Bankës së Shqipërisë në
muajin prill. Rënie kanë pësuar edhe normat e
interesit të depozitave në valutë.

Grafik 7.  Indekset e ecurisë së realizimit të objektivave për depozitat në valutë në sistemin bankar.

Grafik 9: Ecuria e normës së interesit të depozitave në lekë (sipas raportimeve).

Grafik 8. Ecuria e depozitave janar 2001-mars 2003 (ndryshimet vjetore).
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Specialistët e bankave të nivelit të dytë, në
përgjithësi janë shprehur se ecuria e
aktivitetit depozitues gjatë gjashtëmujorit të
ardhshëm do të jetë e njëjtë me atë aktuale.

Përsa i përket depozitave në lekë, opinionet e
specialistëve shpërndahen në mënyrë të
barabartë midis një norme më të lartë dhe një
norme të pandryshuar rrit jeje të këtyre
depozitave.

Opinioni i përgjithshëm i shprehur për ecurinë
e pritshme të depozitave në valutë është pozitiv.
Gjithsesi ka specialistë që mendojnë që gjatë
gjashtëmujorit të ardhshëm do të ketë ulje të
këtyre depozitave.

Të intervistuarit nuk presin rritje të normave të
interesit të depozitave në lekë për
gjashtëmujorin e ardhshëm. Kjo, ndoshta dhe
për arsyen se periudha e anketimit përkon me
periudhën kur pothuajse të gjitha bankat kishin
ndryshuar normat e interesit të depozitave në
lekë, në përgjigje të vendimit të Bankës së
Shqipërisë për uljen e normës së repos. Pritjet
për normat e interesit të depozitave në valutë
flasin për një qëndrueshmëri të tyre.

Ndër faktorët kryesorë që do të ndikojnë normën
e interesit të depozitave në lekë do të vazhdojnë
të jenë politika e bankës qendrore nëpërmjet
ankandeve të repove dhe ecuria e normës së
inflacionit.

Grafik 10: Ecuria e normës së interesit të depozitave në valutë.

Grafik 12. Indeksi i besimit mbi pritjet për depozitat në lekë dhe në valutë.

Grafik 11. Indeksi i besimit mbi të ardhmen e aktivitetit depozitues.
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Indeksi2 i besimit të politikës monetare edhe për
gjashtëmujorin e parë të vitit 2003 është pozitiv.
Niveli i interesave në ankandet e repove dhe
ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë për të
rregulluar deformimet e tregut shihen si mjete
eficiente që ndikojnë në vendimet e sistemit
bankar.

III.  INFLACIONI DHE PRITJET
PËR TË.

Pritjet e bankierëve të intervistuar në vrojtimin
e muajit nëntor 2002 për ecurinë  e inflacionit

rezultuan të mbivlerësura. Ata parashikonin që
inflacioni të qëndronte ne nivelet e një
gjashtëmujori më parë. Sipas të dhënave faktike
deri në muajin prill 2003, inflacioni ka qenë në
nivele më të ulëta se ato të periudhës qershor–
nëntor 2002.

Reth 48.8 për qind e të intervistuarve
parashikojnë që gjatë gjashtëmujorit të
ardhshëm inflacioni do të qëndrojë në nivele të
njëjta me ato aktuale. Pjesa tjetër e opinioneve
pozicionohet, pothuajse në mënyrë të barabartë,
mes pritjeve për ulje dhe rritje të inflacionit.

2 Indeksi i besimit të politikës monetare paraqet besimin që kanë specialistët mbi ndikimin e politikës monetare të
Bankës së Shqipërisë në procesin e vendimmarrjes të bankave të nivelit të dytë.

Grafik 13. Indeksi i besimit mbi pritjet për interesat për depozitat në lekë dhe në valutë.

Grafik 15. Ecuria faktike e inflacionit deri në prill 2003 (ndryshimet vjetore).

Grafik 14. Ndikimi i politikës të Bankës së Shqipërisë në preferencën për depozita (në %).
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Sipas opinionit të bankierëve futja e prodhimit
bujqësor, forcimi i monedhës vendase dhe politika
e Bankës së Shqipërisë do të ndikojnë në mbajtjen
e inflacionit në nivele të ulëta, ndërkohë që

zgjedhjet lokale të shoqëruara me rritjen e
shpenzimeve buxhetore, problemet energjitike si
dhe eksperienca e viteve të kaluara pritet të
krijojnë premisa për rritjen e normave të inflacionit.

Grafik 16. Indeksi i besimit mbi pritjet për inflacionin gjatë gjashtëmujorit të ardhshëm.
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PËR PERIUDHËN PRILL-QERSHOR 2003

TAKIMET ME MISIONIN PRANVERËS EU1 TË FONDIT

MONETAR NDËRKOMBËTAR

(I) ZËVENDËSGUVERNATORI I PARË
PRET MISIONIN EU 1 TË FMN-SË

Zëvendësguvernatori i Parë i Bankës së
Shqipërisë, z.Fatos Ibrahimi dhe drejtues të
Bankës së Shqipërisë zhvilluan  më datë 14 prill
takimin e parë prezantues me Misionin EU 1 të
Fondit Monetar Ndërkombëtar(FMN) në kuadër
të Programit të Zbutjes së Varfërisë dhe
Zhvillimit Ekonomik (PRGF). Misioni kryesohej
nga z. Jan-Peter Olters, përfaqësues rezident i
FMN-së në Shqipëri dhe zhvilloi një sërë
takimesh në Bankën e Shqipërisë në kuadër të
vizitës dyjavore, 14-28 prill 2003.

Temat kryesore të takimit ishin zhvillimet e
treguesve kryesorë makroekonomikë dhe
parashikimet deri në fund të vitit 2003; ecuria e
deficitit buxhetor; zhvillimet në sektorin e
jashtëm të ekonomisë dhe politika monetare.

Duke folur për zhvillimet kryesore në ekonominë
shqiptare gjatë vitit të kaluar, z.Ibrahimi, theksoi
se treguesit makroekonomikë ishin brenda
parashikimeve. Këtu theksohet një inflacion
vjetor 2.1 për qind, në kufijtë e objektivit të
Bankës së Shqipërisë, 2-4 për qind, rritje e
produktit të brendshëm bruto me 4.7 për qind,
një kurs këmbimi relativisht i stabilizuar me
tendencë të nënçmimit të lekut ndaj euros dhe
mbiçmim ndaj dollarit amerikan. Lidhur me
zhvillimet në sektorin e jashtëm, z.Ibrahimi u
shpreh se gjatë vitit të kaluar kishte një rënie të
investimeve të huaja direkte si pasojë e
mosrealizimit të të ardhurave të parashikuara
nga privatizimi, një rritje të deficitit tregtar dhe
rritje të të ardhurave nga turizmi.

LAJMET

(II) GUVERNATORI TAKOHET ME
MISIONIN E FMN-SË

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z.Shkëlqim
Cani priti  në një takim në datë 18 prill 2003,
Misionin EU 1 të Fondit Monetar Ndërkombëtar
të kryesuar nga z.Hossein Samiei, që
shoqërohej edhe nga z.Jan-Peter Olters,
përfaqësues rezident i FMN-së në Shqipëri.
Takimi u përqëndrua në zhvillimet e pritshme të
situatës dhe të treguesve makroekonomikë si:
rritja ekonomike, kursi i këmbimit dhe inflacioni,
privatizimi i Bankës së Kursimeve dhe aspekte
të ndryshme të politikës monetare.

Bashkëbiseduesit ndanë të njëjtin mendim se
situata makroekonomike është përgjithsisht e
stabilizuar dhe parashikohet që treguesit
kryesorë makroekonomikë të zhvillohen sipas
parashikimeve të fillimvitit 2003, pasi nuk
shikohen faktorë potencialë që mund të ndikojnë
esencialisht për të kundërtën.

Sipas Guvernatorit, “objektivi i Bankës së
Shqipërisë për inflacionin është mbajtja e një
norme nga 2-4 për qind dhe megjithë ndikimin
në kahun negativ apo pozitiv të faktorëve
potencialë, shpresojmë se do t’i përmbahemi
objektivit dhe inflacioni mesatar e vjetor
parashikohet të jetë rreth 3 për qind”.

“Sa i përket rritjes ekonomike, - Guvernatori
deklaroi se i mbetemi parashikimit fillestar të
bërë së bashku me Qeverinë dhe Ministrinë e
Financave për një rritje ekonomike afër 6 për
qind. Faktorët që ndikuan vitin e kaluar në
mosarritjen e të njëjtit objektiv, nuk duken si
probleme evidente përgjatë 4 muajve të parë të
këtij viti, kështu që rritja e produktit të
brendshëm bruto me 6 për qind duket se do të
mbetet objektiv për vitin 2003”.

“Kursi i këmbimit, mendohet të jetë i
qëndrueshëm gjatë vitit 2003, - u shpreh
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Guvernatori, dhe nuk pritet të ushtrojë ndonjë
ndikim të dukshëm në normën e pritshme të
inflacionit”.

(III) GUVERNATORI ZHVILLON TAKIMIN
KONKLUDUES ME MISIONIN

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z.Shkëlqim
Cani dhe drejtues të Bankës së Shqipërisë
zhvilluan me datë 28 prill, takimin konkludues
me Misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar që
vizitoi Shqipërinë gjatë periudhës 14-28 prill
2003. Misioni kryesohej nga z.Hossein Samiei
dhe shoqërohej edhe nga z. Jan-Peter Olters,
përfaqësues rezident i FMN-së në Shqipëri.

Qëllimi i Misionit ishte njohja nga afër e
plotësimeve të angazhimeve të marra nga vetë
pala shqiptare në kuadër të Memorandumit mbi
Politikat Ekonomike dhe Financiare mes FMN-
së dhe Republikës së Shqipërisë, nën
Programin trevjeçar të Reduktimit të Varfërisë
dhe Rritjes Ekonomike.

Gjatë takimeve të drejtuesve dhe ekspertëve
të Bankës së Shqipërisë me Misionin, temat
kryesore të diskutimeve kishin të bënin me
zhvill imet në treguesit kryesorë
makroekonomikë, zhvillimet në politikën
monetare, tregun primar të bonove të thesarit,
zhvillimet në sektorin bankar dhe pavarësinë
reale të Bankës së Shqipërisë.

Guvernatori e njohu Misionin me vendimin më
të fundit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së
Shqipërisë për uljen me 0,5 pikë përqindje  të
normës fikse të interesit.

Arsyet e vendimit të Këshillit Mbikëqyrës, sipas
z.Cani lidheshin me argumentet se:

• Norma vjetore e inflacionit për muajin
mars rezultoi në nivelin 1.9 për qind

• Norma mesatare vjetore e inflacionit
rezultoi në nivelin 3.85 për qind duke
qëndruar poshtë kufirit të sipërm të
objektivit prej 4 për qind.

• Pritshmëritë për inflacionin në
tremujorin e ardhshëm janë për rënie
të tij.

• Ka përmirësim të mëtejshëm të ecurisë
së agregatëve monetarë, të situatës së
likuiditetit, kthim të shpejtë të parasë

jashtë bankave në sistem, rritje të
depozitave në lekë etj..

Z.Samiei u shpreh se ulja e normës së interesit
(REPO-ve) nga ana e Bankës së Shqipërisë
është e mirëpritur nga ana e FMN-së dhe në
përputhje me zhvillimet inflacioniste. Sipas tij,
të gjithë objektivat e parashikuar në lidhje me
treguesin e inflacionit, deficitin buxhetor dhe
treguesit sasiorë gjykohen se janë të
realizueshëm dhe të përshtatur me njëri-tjetrin
dhe për këtë arsye ka një mirëkuptim të
vazhdueshëm mes FMN-së dhe Bankës së
Shqipërisë.

Lidhur me sistemin bankar, bashkëbiseduesit
ndanë konkluzionin se po ecet në rrugën e duhur
në procesin e ristrukturimit të Bankës së
Kursimeve dhe të uljes së dominimit të tregut
bankar nga kjo bankë përpara privatizimit.

GUVERNATORI NË TAKIMET E PRANVERËS SË FMN-
SË DHE BB-SË

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zoti
Shkëlqim Cani, nga data 8 deri 13 prill 2003, në
kuadrin e Takimit të Pranverës së Fondit
Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore,
zhvilloi një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës. Guvernatori  pati një sërë takimesh
me autoritete të larta të të dy institucioneve të
sipërpërmendura dhe me përfaqësues të
institucioneve të tjera si Rezervës Federale dhe
Agjencisë së Vullnetarëve në Fushën e
Shërbimeve Financiare (FSVC). Takimi i parë i
cili u zhvillua  në datën 8 prill në selinë qëndrore
të FSVC në New York, me drejtorin ezekutiv,
z.Andrew Spindler u përqëndrua gjerësisht rreth
marrëdhënieve të vendosura prej kohësh midis
të dy institucioneve.

Në datën 10 prill Guvernatori mori pjesë në
punimet e konferencës “Transformimi i bankave
të sektorit publik”, në qendër të së cilës ishte
përhapja e eksperiencave më të mira në lidhje
me trajtimin që autoritet duhet t’i bëjnë segmentit
publik të sistemit bankar. Nga ana e referuesve
dhe e ekspertëve të BB-së u argumentua dhe u
mbështet ideja se privatizimi i bankave me
kapital shtetëror është alternativa më e mirë dhe
më e suksesshme, për të siguruar një sistem
bankar të shëndoshë financiarisht, i aftë për të
mbështetur zhvillimin ekonomik të vendit. Në
takimin me zëvendëspresidentin dhe anëtarin
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e Bordit të Guvernatorëve të Rezervës Federale,
zotin Ferguson, u diskutua në lidhje me situatën
aktuale ekonomike në Shqipëri. Zoti Ferguson
shprehu interesin e tij në lidhje me ecurinë
makroekonomike të vendit si dhe me reformat
strukturore që janë ndërmarrë në Shqipëri. Ai
shprehu vlerësimin e ti j për stabilitetin
makroekonomik që ka karakterizuar ekonominë
shqiptare këto vitet e fundit, sidomos në lidhje
me stabilitetin që karakterizon ecurinë e
çmimeve të konsumit dhe të kursit të këmbimit.

Nga data 11 – 13 prill 2003, zoti Cani pati takime
intesive me drejtues të lartë të FMN-së dhe BB-
së, nga ku do të veçonim takimet me zotërinjtë
Franco Passacantando, Drejtor ekzekutiv i
Bankës Botërore për Evropën Juglindore, Pier-
Carlo Padoan, Drejtor ekzekutiv i Fondit
Monetar Ndërkombëtar, Michael Deppler, drejtor
i Departamentit EU1 në FMN, zonjën Carol
Carson, Drejtore e Statistikave në FMN,
z.Alfredo Leone zëvendësdrejtor i Departamentit
MAE në FMN dhe Paul Hillbers, përfaqësues i
FMN-së për Misionin MAE.

Në këto takime u trajtuan gjerësisht çështje të
rëndësishme të aktualitetit të zhvill imit
ekonomiko – financiar të vendit, të cilat në
mënyrë të përmbledhur u përqëndruan në
situatën makroekonomike në Shqipëri, ecurinë
e reformave dhe angazhimeve të marra nga
autoritetet shqiptare në kuadër të programit
afatmesëm të zhvillimit të vendit, politika
monetare dhe qëndrimin e ardhshëm ndaj
normës së interesit, ecurinë e kursit të këmbimit.

GUVERNATORI TAKOHET ME AMBASADORIN E
SHBA-SË

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z.Shkëlqim
CANI, u takua më datë 29 prill me Ambasadorin
e e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në
Kroaci, z. Lawrence G.Rossin dhe
zëvendësambasadoren e SHBA-së në Tiranë,
znj. Elisabeth Shelton.

Ambasadori Rossin u shpreh se, që nga vizita
e tij e fundit në vendin tonë më kënaqësi vërente
se Shqipëria ka bërë progres në përgjithsi dhe
për më tepër ka një klimë të përmirësuar politike
dhe për zhvillimin ekonomik. Bashkëbiseduesit
ndanë të njëjtin opinion se rritja ekonomike e
Shqipërisë gjatë vitit të kaluar prej 4.7 për qind,
megjithëse poshtë parashikimit prej 6 për qind,

tregon shenja të qarta se ekonomia shqiptare
është në progres, megjithë problemet e varfërisë
që e shoqërojnë si çdo vend në zhvillim.

Sa i përket parashikimeve për vitin 2003,
Guvernatori u shpreh se janë premisat dhe
argumentat për të patur një rritje ekonomike 6
për qind por duhet bërë më shumë kujdes në
përmirësimin e situatës energjitike, pasi,
megjithë reformën e ndërmarrë dhe
përmirësimin e situatës krahasuar me vitet
paraardhëse, duhet të shtohet furnizimi me
energji për bizneset edhe gjatë periudhës së
dimrit.

Lidhur me reformën në bujqësi, e cila zë një
peshë të rëndësishme në produktin e
brendshëm bruto, z.Cani u shpreh se duhet
punuar për të krijuar kushtet për zhvillimin e
tregut të shitblerjes së tokës, për të krijuar
kolateralet e nevojshme, në mënyrë që bankat
t’i afrohen kreditimit edhe në këtë sektor të
rëndësishëm të ekonomisë vendase.

Më pas, Guvernatori bëri një përshkrim të
shkurtër të zhvillimeve kryesore të sistemit
bankar, duke veçuar rritjen e numrit të bankave
dhe degëve të tyre, përmirësimin e shërbimeve
bankare, rritjen e kredisë për biznesin nga viti
në vit, uljen e pozitës dominuese të Bankës së
Kursimeve dhe procesin e ristrukturimit të saj
para privatizimit etj.

GUVERNATORI TAKON DREJTUESIT E BANKAVE

TREGTARE

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z.Shkëlqim
Cani zhvilloi me datë 6 maj një takim me
drejtorët e përgjithshëm të bankave të nivelit të
dytë që veprojnë në Shqipëri. Qëllimi kryesor i
takimit ishte shkëmbimi i mendimeve referuar
një sërë çështjesh, që kanë të bëjnë me
vendimet e fundit të Bankës së Shqipërisë lidhur
me politikën monetare dhe zhvill imin e
mëtejshëm të sistemit bankar dhe ekonomisë
në Shqipëri.

Duke diskutuar rreth situatës monetare,
Guvernatori  në këtë takim theksoi se Banka e
Shqipërisë vlerëson se problemet që u krijuan
vitin e kaluar, me tërheqjet e depozitave nga
Banka e Kursimeve dhe Banka Kombëtare
Tregtare janë rikuperuar. Kapërcimi i kësaj
situate ka ndikuar dhe në përmirësimin e
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situatës së likuiditetit dhe të treguesve të tjerë
monetarë.

Inflacioni u arrit të mbahej nën kontroll dhe
ecuria e tij gjatë katër muajve të parë të vitit
2003 është në përputhje me çka kishte
parashikuar Banka e Shqipërisë.

Më pas z.Cani, u deklaroi drejtuesve të bankave
se në tregun ndërkombëtar nuk ka presione për
rritjen e normave të interesit dhe të gjithë këta
faktorë ndikuan në marrjen e vendimit për
reduktimin e normës së interesit me 0.5 pikë
përqindje.

Në emër të Bankës së Shqipërisë, Guvernatori
kërkoi nga bankat e nivelit të dytë të reagojnë
në kohë në lidhje me këtë vendim të fundit të
Këshillit Mbikëqyrës, ndërkohë që Banka e
Shqipërisë është duke gjykuar nëse ekzistojnë
premisat për një “zbutje” të mëtejshme të
politikës monetare në të ardhmen.

Reduktimi i cash (pagesës me para në dorë)
në ekonomi, ishte një nga temat më të
diskutuara të takimit. Guvernatori Cani u shpreh
se ka ardhur koha të ndërmarren një sërë
masash të përbashkëta për reduktimin e cash-
it në ekonominë shqiptare.

Në këtë proces, u shpreh ai, Banka e Shqipërisë
propozon që autoritetet fiskale (tatimet dhe
doganat) të detyrojnë të gjithë subjektet (private
apo publike qofshin) që të gjitha pagesat në
favor të tyre për shuma mbi një kufi të caktuar
të bëhen nëpërmjet sistemit bankar.

Banka e Shqipërisë, sqaroi ai, po përgatit një
studim mbi mënyrat e eleminimit të cash-it në
ekonomi dhe përveç se mirëpret sugjerimet e
bankave tregtare dhe komunitetit të biznesit, ajo
dëshiron që ato të jenë palë në këtë proces aq
të rëndësishëm për zhvillimin ekonomiko-
financiar të vendit.

Përfaqësuesit e bankave të nivelit të dytë u
shprehën të gatshëm të jenë pjesë e grupit të
punës të ngritur nga Banka e Shqipërisë për
këtë qëllim, duke ndërmarrë hapat e nevojshëm
në drejtim të përsosjes së sistemit bankar në
funksion të kanalizimit të parave në sistem.

Një çështje tjetër, që u diskutua në takimin me
drejtuesit e bankave ishte edhe liberalizimi i

llogarisë kapitale. Guvernatori Cani iu drejtoi
bankave të nivelit të dytë mesazhin për fillimin
e procesit të liberalizimit të llogarisë kapitale në
përputhje me angazhimet që ka marrë Shqipëria
në negociatat me Organizatën Botërore të
Tregtisë dhe Bashkimin Evropian. Guvernatori
shkëmbeu me drejtuesit e bankave tregtare
opinionet lidhur me kohën e zbatimit,
angazhimet respektive dhe efektet e procesit
të liberalizimit të llogarisë kapitale.

Kapitali minimal për t’u paguar nga bankat, ishte
një tjetër pikë diskutimi. Banka e Shqipërisë po
përgatit një studim mbi përcaktimin e një shume
optimale të kapitalit të paguar për çeljen e një
banke. Bashkëbiseduesit ndanë të njëjtin
opinion se gjendja e sistemit bankar vlerësohet
relativisht e shëndetshme, sistemi bankar
paraqitet me fitim, niveli i kreditimit vjen
gjithmonë dhe në rritje, kreditë me probleme
vijnë drejt uljes dhe se nuk ekzistojnë kërcënime
për sistemin bankar shqiptar.

GUVERNATORI LEKSIONE ME STUDENTËT E
GJIROKASTRËS

“Stabiliteti makroekonomik dhe roli i Bankës
Qendrore”, ishte tema e leksionit të Guvernatorit
të Bankës së Shqipërisë me studentët e
Fakultetit Ekonomik të Universitetit “Eqerem
Çabej” në qytetin e Gjirokastrës që u zhvillua
me datë 9 maj 2003. Guvernatori është shprehur
se “në procesin e zhvillimit ekonomik të një
vendi, institucionet hartuese dhe zbatuese të
politikave ekonomike të tij e venë theksin në
vazhdimësi te arritja dhe ruajtja e këtij stabiliteti
dhe është një prioritet konstant i punës së tyre.
I gjithë ky proces, që në gjuhën e institucioneve
quhet “edukim i publikut”, ka bërë që
qëndrueshmëria makroekonomike të pranohet
si një objektiv me rëndësi të padiskutueshme”.

Megjithatë, vazhdoi z.Cani, arsyetimi ekonomik
na bën të ndërgjegjshëm për një fakt: mirëqenia
e një vendi dhe ritmi i rritjes së saj varen nga
rritja ekonomike. Duke folur për zhvillimin
ekonomik, z.Cani u shpreh se “zhvillimi është
një situatë e rritjes ekonomike të një vendi, duke
nënkuptuar rritjen e prodhimit dhe uljen e
papunësisë”.

Rritja ekonomike e vendit shprehet nëpërmjet
rritjes së produktit të brendshëm bruto (PBB), i
cili është një tregues sintetik që mat nivelin e
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prodhimit dhe të ardhurave të gjeneruara nga
rezidentët e një ekonomie. Është e kuptueshme
që rritja e prodhimit, duke përjashtuar situatat
ekstreme të revolucioneve teknologjike,
shoqërohet me rritje të punëzënies dhe ulje të
papunësisë.

FILLON NGA ZBATIMI PROJEKTI RTGS

Më datë  20 maj 2003, në ambjentet e Bankës
së Shqipërisë u zhvillua ceremonia zyrtare e
prezantimit të fi l l imit të projektit “Për
implementimin e sistemit RTGS—Sistem
Ndërbankar i Pagesave”.  Në fjalën e hapjes,
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z.Shkëlqim
Cani u shpreh se “ngritja e këtij sistemi është
një ndër hapat e Bankës së Shqipërisë të
ndërmarra në procesin e thellimit të reformave
financiare në Shqipëri, forcimin e stabilitetit dhe
rritjen e efiçiencës së sektorit financiar dhe atij
bankar në veçanti.  Sistemi mbështetet  në
standardet dhe në praktikat më të mira
ndërkombëtare dhe efekti kryesor pritet të jetë
zgjerimi cilësor i kapaciteteve operacionale për
një shkëmbim efiçient dhe të sigurtë të vlerave
monetare. Ky zgjerim, do të sjellë rritjen e
besueshmërisë të përdoruesve vendas dhe të
huaj tek kapacitetet dhe qëndrueshmëria e
sistemit bankar shqiptar”.

Argumenti kryesor i ngritjes së këtij sistemi të ri
ishte fakti se sistemi aktual i pagesave
ndërbankare dhe i atyre në vlerë të madhe në
Shqipëri, karakterizohet nga kosto e lartë
operacionesh, kohë e gjatë në përpunim të
instrumenteve të pagesës dhe kohë e gjatë për
finalizim.

Duke folur për objektivat e zbatimit të projektit
RTGS, Guvernatori vuri në dukje përmirësimet
e pritshme në sistemin bankar si: shlyerja e
menjëhershme e pagesave në vlerë të madhe;
krijimi i lehtësive në rritjen e eficiencës së
administrimit të përditshëm të likuiditetit nga ana
e vetë bankave; ulja e rrezikut në sistemin
bankar dhe krijimi i një infrastrukture të
shëndoshë për inkurajimin e mëtejshëm të
zhvill imeve të tregjeve financiare duke
mundësuar një transmetim më efikas të politikës
monetare.

Gjatë ceremonisë mbajtën nga një fjalim të
shkurtër edhe z.Eugen Scanteie, Shef i Misionit
dhe Përfaqësues Rezident i Bankës Botërore

në Shqipëri dhe zëvendëspresidenti i kompanisë
Montran, z. Charles P. Walsh.  Të pranishëm
në ceremoninë e prezantimit të projektit ishin
edhe drejtues të bankave tregtare, Komisioni
Parlamentar i Ekonomisë, Misionit të Bankës
Botërore në Shqipëri, Misionit të Fondit Monetar
Ndërkombëtar, Ambasadës Amerikane në
Tiranë etj.

GUVERNATORI TAKOHET ME PËRFAQËSUES TË BANKËS

BOTËRORE

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Shkëlqim
Cani zhvilloi me datë 27 maj 2003, një takim
me drejtoren e sapozgjedhur të Bankës
Botërore për Evropën Juglindore, znj. Orsalia
Kalantzopoulos, me delegacionin që e shoqëron
dhe z. Eugen Scantie, përfaqësues rezident i
Bankës Botërore në Shqipëri. Takimi kishte një
natyrë prezantuese dhe njohëse të projekteve
të Bankës Botërore kryesisht me Bankën e
Shqipërisë dhe trajtimin e disa problemeve dhe
angazhimeve në kuadrin e marrëveshjes për
reformën e sektorit financiar, ku Banka e
Shqipërisë është e angazhuar në mënyrë direkte
ose indirekte.

Pikë diskutimi ishte edhe kërkesa e autoriteteve
shqiptare për një vlerësim tërësor prej ekipit të
ekspertëve të BB dhe FMN të sektorit financiar
në Shqipëri. Në këtë kuadër, nga z. Cani u tha
se parimisht autoritetet shqiptare kanë rënë
dakord për të pranuar dhe për të nxitur një
vlerësim të ti l lë. Nga ana e Bankës së
Shqipërisë është bërë tashmë një pjesë e
vetvlerësimit të sektorit bankar. Nga ana e
përfaqësuesve të BB-së u theksua se një proces
i tillë është i dobishëm, që kërkon ekspertizën
dhe burimet njerëzore të specializuara dhe
natyrisht kohën e duhur. Në bashkërendim me
ekspertët e FMN, me të marrë kërkesën zyrtare
të autoriteteve shqiptare, do të shohin çdo
mundësi për realizimin e këtij vlerësimi.

Çështja e luftës për parandalimin e pastrimit të
parave ishte një tjetër pikë diskutimi ku nga ana
e z. Cani u theksua se autoriteti i drejtpërdrejtë
përgjegjës është Ministria e Financave,
pavarësisht se kjo çështje është edhe në fokusin
e vazhdueshëm të Bankës së Shqipërisë e cila
e mbështet punën e saj në bazë të ligjit “Për
parandalimin e pastrimit të parave”, udhëzimit
mbështetur në këtë ligj dhe me rregulloren “Mbi
veprimtarinë valutore”.
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Përfaqësuesit e Bankës Botërore ishin të njohur
me faktin që pjesa me e madhe e remitancave
(të ardhurave nga emigrantët) kryhen me kosto
të madhe jashtë sistemit bankar, ndërkohë që
këto para mund të kanalizoheshin nëpërmjet
sistemit bankar.

Privatizimi i sektorit bankar si pjesë e detyrimit
dhe e kushtëzimit të Qeverisë Shqiptare për
mundësimin e disbursimit të transhit të tretë në
kuadrin e marrëveshjes me BB ishte një tjetër
moment ku u përqendrua biseda.

GUVERNATORI RITAKOHET  ME DREJTUESIT E BANKAVE

TË NIVELIT TË DYTË

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z.Shkëlqim
Cani zhvilloi me datë 9 qershor një takim me
drejtorët e bankave të nivelit të dytë që veprojnë
në Shqipëri. Qëllimi kryesor i takimit ishte
shkëmbimi i mendimeve dhe marrja e opinionit
të drejtuesve të bankave tregtare lidhur me
politikën monetare të Bankës së Shqipërisë, me
reduktimin e cash-it (parasë në dorë) në
ekonomi, liberalizimin e llogarisë kapitale,
kapitalin minimal për licencimin e bankave dhe
ngritjen e Byrosë së Informacionit të Kredive.

Drejtuesit e bankave të nivelit të dytë, vlerësuan
takimet e herëpashershme të organizuara nga
Banka e Shqipërisë dhe konkluduan si të
përshtatshme politikën monetare të Bankës së
Shqipërisë, duke u shprehur se reagimi i tyre
përgjithësisht ka qenë në të njëjtin kah me
vendimet e bankës qëndrore. Bashkëbiseduesit
ndanë të njëjtin mendim se niveli aktual i normës
së interesit është i përshtatur me zhvillimet në
tregun financiar.

Lidhur me reduktimin e cash-it në ekonomi, pas
përfundimit të studimit përkatës të Bankës së
Shqipërisë, Guvernatori Cani parashtroi përpara
bankierëve të bankave të nivelit të dytë,
propozimin për zhvillimin e një fushate të
përbashkët të Bankës së Shqipërisë dhe
Shoqatës së Bankierëve “Për reduktimin e
CASH-it në ekonomi”. Fushata, e cila do të
ndërmerret në disa etapa, do të ketë si qëllim
sensibilizimin e publikut për të futur paratë në
sistemin bankar. Nga ana tjetër do t’ju kërkohet
autoriteteve fiskale moslejimi i pagesave në
cash të subjekteve publike dhe private për
shuma mbi një kufi të caktuar, me synim
kanalizimin e tyre në sistemin bankar.

Drejtuesit e bankave ishin plotësisht dakord me
propozimin e z.Cani dhe së shpejti pritet ngritja
e një Grupi të përbashkët pune, për përcaktimin
e objektivave dhe hapave konkretë të Planit të
Veprimeve që do të përfshijë kryesisht:
ndërgjegjësimin e publikut dhe të autoriteteve
për reduktimin e cash-it në ekonomi, shtimin e
degëve dhe shërbimeve të bankave (duke
ndjekur një politikë më fleksibël në drejtim të
bankomateve (ATM) dhe reduktimit të
komisioneve), detyrimin për kanalizimin në
sistemin bankar të pagesave në vlera mbi një
kufi të caktuar të enteve të mëdha publike dhe
kompanive të biznesit etj.

GUVERNATORI TAKOHET ME SHEFEN E ZYRËS SË

MISIONIT TË BE-SË

Më datë 11 qershor Guvernatori i Bankës së
Shqipërisë, z.Shkëlqim Cani u takua me shefen
e Misionit Vëzhgues të Bashkimit Evropian, znj.
Victoria Walker. Tema kryesore e takimit ishte
rreth zhvillimeve kryesore ekonomike në
Shqipëri dhe parashikimeve të Bankës së
Shqipërisë për zhvillimet e ardhshme në
ekonominë vendase.  Në fillim të fjalës së tij,
Guvernatori ka theksuar se “ekonomia shqiptare
gjatë vitit të kaluar shënoi një rritje të produktit
të brendshëm bruto (PBB) prej 4.7 për qind dhe
një normë inflacioni brenda intervalit të
parashikuar, në nivelin 2.1 për qind. Kjo normë
e inflacionit vlerësohet relativisht e ulët
krahasuar edhe vendet e rajonit të Evropës
Juglindore. Gjithashtu, kursi i këmbimit të lekut
me euron dhe dollarin amerikan ka qenë
kryesisht i qëndrueshëm ndërsa deficiti
buxhetor në raport me PBB-në ka ardhur në
rënie”. Muajt e parë të vitit 2003, ka vazhduar
më tej z.Cani, kanë shënuar norma më të ulta
të inflacionit dhe kjo ka qenë një nga arsyet që
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në
mbledhjen e datës 23 prill 2003 vendosi të ulë
normën e interesit me 0.5 pikë përqindjeje.

Sa i përket sistemit bankar, bëri të ditur
Guvernatori, vitet e fundit vihet re një rritje e
konkurrencës bankare si pasojë e rritjes së
numrit të degëve të bankave, licencimit të
bankave të reja, shtimit të shërbimeve dhe ajo
çka është më e prekshme rritjes së agresivitetit
në kreditimin e biznesit privat.

Gjatë këtij takimi, Guvernatori e ka njohur znj.
Walker me fokusin kryesor të Bankës së
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Shqipërisë për muajt e ardhshëm duke u ndalur
kryesisht në organizimin së shpejti të fushatës
për reduktimin e “cash”-it (parasë në dorë) në
ekonominë shqiptare, fushatë e cila do të
organizohet në bashkëpunim me Shoqatën
Shqiptare të Bankave dhe që do të fokusohet
në edukimin e publikut, uljen e komisioneve të
bankave dhe reduktimin e transaksioneve në
cash mbi një kufi të caktuar.

Nga ana e saj, znj.Walker e ka falenderuar
Guvernatorin për takimin dhe është shprehur
se Misioni Vëzhgues i Bashkimit Evropian
vlerëson punën e Bankës së Shqipërisë dhe
rolin e saj në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë.

GUVERNATORI TAKOHET ME PËRFAQËSUES TË CITI
GROUP

Me datë 18 qershor 2003 Guvernatori i Bankës
së Shqipërisë z.Shkëlqim Cani zhvilloi një takim
me një delegacion të “Citigroup” të përbërë nga
z.Guy Harington, Shef i Departamentit të
Tregjeve në Zhvillim dhe z. David Ludlow, Shef
i Korporatës Financiare dhe Investimeve
Bankare të Bankës Evropiane të Investimeve
në Evropën Qendrore dhe Lindore.

Tema kryesore e takimit ishin zhvillimet
ekonomike në përgjithësi në Shqipëri dhe
sektorin financiar e atë bankar në veçanti.
Guvernatori u shpreh se treguesit
makroekonomikë të Shqipërisë paraqesin një
zhvillim të qëndrueshëm makroekonomik,
inflacion të ulët dhe brenda parashikimeve të
bankës qendrore, deficit buxhetor nën kontroll etj..

Ndërsa sa i përket sistemit bankar, z.Cani
evidentoi rritjen e konkurrencës bankare me
shtimin e numrit të bankave dhe degëve të tyre
në qytetet kryesore të vendit dhe ajo ç’ka është
më e rëndësishme përfshirjen e Bankës së
Kursimeve, e cila zotëron mbi 52 për qind të

tregut bankar, në procesin e privatizimit. Lidhur
me këtë pikë, z.Harington u shpreh se
“Citigroup” mund të jetë e interesuar për
asistencën në procesin e administrimit të
Bankës së Kursimeve përpara procesit të
privatizimit.

Guvernatori u shpreh se privatizimi i Bankës së
Kursimeve do t’i nënshtrohet tenderit të hapur
ndërkombëtar, ku janë të ftuara të paraqesin
interesin e tyre të gjitha bankat e huaja që
plotësojnë kushtet e pjesëmarrjes.

GUVERNATORI TAKOHET ME PËRFAQËSUES TË

FSHAN

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z.Shkëlqim
Cani priti më datë 18 qershor në një takim, një
delegacion të Fondit Shqiptaro-Amerikan të
Ndërmarrjeve të përbërë nga z.Michael
D.Granoff, Kryetar i Bordit Drejtues, z.Domenick
G.Scaglione, President Nderi dhe z.Lorenco
Roncari, Drejtor Ekzekutiv i Bankës Amerikane
të Shqipërisë ku Fondi është përfaqësues i
aksionerit të kësaj banke.

Biseda u përqëndrua kryesisht rreth zhvillimeve
në sektorin bankar në Shqipëri dhe mbi
aktivitetin e Bankës Amerikane të Shqipërisë.
Guvernatori u shpreh se sistemi bankar po njeh
zhvillime të reja në drejtim të zgjerimit të
aktivitetit, të rritjes së shërbimeve dhe
konkurrencës bankare dhe se Banka e
Shqipërisë ka intensifikuar kontaktet me bankat
e nivelit të dytë, në funksion të diskutimit të
politikës monetare dhe zgjidhjes së çështjeve
të ndryshme që shqetësojnë sistemin bankar.

z.Granoff u shpreh se Banka Amerikane e
Shqipërisë së shpejti do të hapë dy degë të reja
në funksion të zgjerimit të rrjetit të saj në rrethe
dhe rritjes së agresivitetit për të zgjeruar pjesën
e saj të tregut.
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VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR. 17 DATË
10.01.2003

Për disa shtesa dhe ndryshime në Statutin e
Shërbimit Kombëtar të Punësimit, miratuar me
vendimin nr. 42, datë 17.1.1998 të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e Statutit të Shërbimit
Kombëtar të Punësimit”. Statutit i janë bërë disa
ndryshime në formulim dhe disa shtesa në
“Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrave rajonale dhe
vendore të punësimit”.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR. 26. DATË
16.01.2003

Për një ndryshim në vendimin nr. 602, datë
2.11.2001 të Këshillit të Ministrave “Për çmimet
tavan të shitjes së energjisë elektrike, për
përdoruesit familjarë dhe jofamiljarë”.

Sipas këtij vendimi ndryshohen çmimet e
energjisë elektrike për “përdoruesit familjarë”,
për “përdoruesit specialë” dhe për “përdorues
të tjerë”.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR. 49, DATË
23.01.2003

Për miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet
Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe
Qeverisë së Ukrainës, për nxitjen dhe mbrojtjen
e ndërsjellë të investimeve.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR. 50, DATË
23.01.2003

Për miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet
Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe
Qeverisë së Ukrainës, për bashkëpunim
ekonomik dhe tregtar.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR. 51, DATË
23.1.2003

Për miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet Këshillit
të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
Qeverisë Federale të Republikës Federale të

Jugosllavisë, për nxitjen dhe mbrojtjen e
ndërsjellë të investimeve.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR. 53, DATË
23.01.2003

Për miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet
Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe
Qeverisë së Republikës së Italisë, për
bashkëpunim në fushën e turizmit.

RREGULLORE E BANKËS SË SHQIPËRISË

“Për ekspertët kontabël të autorizuar të
bankave”. Përmban “Dispozita të përgjithshme”,
“Dokumentacion i kërkuar”, “Miratimi ose
refuzimi i ekspertit kontabël”, “Kontrolli i
raporteve financiare”, “Opinioni i ekspertit
kontabël të autorizuar”, “Vlerësimi i pasqyrave
financiare me karakter specifik”, “Proçedura të
tjera kontrolli” dhe “Dispozita përfundimtare”.

LIGJ NR. 8999 DATË 30.01.2003

Për një ndryshim në ligjin nr. 8449, datë
27.1.1999 “Kodi Doganor i Republikës së
Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin nr. 8473, datë
14.4.1999.
Ndryshimi ka të bëjë me Duty Free Shops
(Dyqane të Çliruara nga Taksat).

UDHËZIM I MINISTRISË SË FINANCAVE NR. 2,
DATË 08.01.2003

Për sistemin e taksave në Republikën e
Shqipërisë.
Udhëzimi ka të bëjë me vjeljen e taksave, me
mënyren e pagesës dhe grumbulluesit përkatës.

UDHËZIM I MINISTRISË SË FINANCAVE NR. 3,
DATË 27.01.2003

Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin.

Ka të bëjë me “tatimin e thjeshtuar mbi fitimin
ndaj tatimpaguesve që nuk janë regjistruar ose
të detyruar me ligj për t’u regjistruar për TVSH-

NGJARJET JURIDIKE
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në”. Ka të bëjë gjithashtu me regjistrimin, me
deklarimin, me mbajtjen e regjistrimeve, me
lëshimin e dokumentave të shitjes, me kontrollin
tatimor, me verifikimin si dhe me pagesën.

UDHËZIM I MINISTRISË SË FINANCAVE

Për taksën vendore mbi biznesin e vogël.
Ka të bëjë me administrimin e taksës, nivelin e
saj, përcaktimin e vendndodhjes së biznesit,
kërkesat për regjistrim dhe pagesën e taksës.

LIGJ NR. 9001 DATË 06.2.2003

Për ratifikimin e “Programit të veprimit rajonal
“CARDS 2002” ndërmjet Qeverisë së
Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit të
Komunitetit Evropian””.

LIGJ NR. 9002 DATË 06.2.2003

Për ratifikimin e “Marrëveshjes financiare,
ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë
dhe Komisionit të Komunitetit Europian, në
kuadër të programit “CARDS 2002””.

LIGJ NR. 9011 DATË 20.02.2003

Për ratifikimin e “Marrëveshjes së huasë, të
financimit dhe të projektit ndërmjet Republikës
së Shqipërisë, Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe
KfW-së për projektin “Fondi i investimeve
sociale, II””.

LIGJ NR. 9012 DATË 20.02.2003

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet
Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe
Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë
për bashkëpunimin financiar për projektin “Fondi
i investimeve sociale, ADF II””.

LIGJ NR. 9013 DATË 20.02.2003

Për ratifikimin e “Marrëveshjes shtesë së huasë
dhe të projektit ndërmjet Republikës së
Shqipërisë, Korporatës Elektroenergjitike
Shqiptare dhe KfW-së për projektin “Furnizimi
me energji elektrike i Shqipërisë Jugore””

LIGJ NR. 9023 DATË 06.03.2003

Për krij imin e Agjensisë së Nxitjes së
Eksporteve (ANE).
Sanksionon krij imin e kësaj agjencie,

organizimin, funksionimin dhe veprimtarinë e
saj.

RREGULLORE E BANKËS SË SHQIPËRISË
MIRATUAR ME VENDIM NR. 15, DATË
26.02.2003.

Për prokurimin e mallrave, të shërbimeve dhe
të ndërtimeve në Bankën e Shqipërisë.
Rregullorja përcakton rregullat për prokurimet
e mallrave, të shërbimeve dhe të ndërtimeve
në Bankën e Shqipërisë.

LIGJ NR. 9036 DATË 27.03.2003

Për ratifikimin e “Konventës ndërmjet Qeverisë
së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së
Republikës së Moldavisë për shmangien e
taksimit të dyfishtë dhe për parandalimin e
evazionit fiskal për tatimet mbi të ardhurat dhe
mbi kapitalin”.

LIGJ NR. 9041 DATË 27.03.2003

Për një shtesë në ligjin nr. 8976, datë 12.12.2002
“Për akcizat”

LIGJ NR. 9042 DATË 03.04.2003

Për ratifikimin e “Marrëveshjes së huasë, të
financimit dhe të projektit “Furnizimi me ujë,
Kavaja II, Manskuria”, ndërmjet Republikës së
Shqipërisë dhe Bankës Gjermane për Rindërtim
dhe Zhvillim (KfW)”

LIGJ NR. 9043 DATË 03.04.2003

Për ratifikimin e “Marrëveshjes së huasë, të
financimit dhe të projektit “Furnizimi me ujë i
Shqipërisë së Mesme, komponentët Berat dhe
Kuçovë”, ndërmjet Republikës së Shqipërisë
dhe Bankës Gjermane për Rindërtim dhe
Zhvillim (KfW)””.

LIGJ NR. 9044 DATË 03.04.2003

Për ratifikimin e “Marrëveshjes së huasë, të
financimit dhe të projektit “Furnizimi me ujë i
Shqipërisë së Mesme, komponenti Lushnjë”,
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës
Gjermane për Rindërtim dhe Zhvillim (KfW)””

LIGJ NR. 9050 DATË 17.04.2003

Për ratifikimin e “Marrëveshjes për tregtinë e
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lirë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Rumanisë”

RREGULLORE E BANKËS SË SHQIPËRISË VENDIM
NR. 33 DATË 23.04.2003.

Përcakton procedurën për shitjen e mallrave të
nxjerrë jashtë përdorimit në Bankën e
Shqipërisë, me synim realizimin e të ardhurave
në favor të Bankës së Shqipërisë.

LIGJ NR. 9051 DATË 17.04.2003

Për ratifikimin e “Konventës ndërmjet
Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së
Belgjikës për shmangien e taksimit të dyfishtë
lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe mbi

kapitalin dhe për parandalimin e evazionit fiskal”.

LIGJ NR. 9054 DATË 24.04.2003

Për ratifikimin e “Konventës ndërmjet Qeverisë
së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së
Republikës Franceze për shmangien e taksimit
të dyfishtë për tatimet mbi të ardhurat e mbi
kapitalin dhe për parandalimin e evazionit fiskal”.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR. 276, DATË
08.05.2003

Për miratimin e letrës së politikave të zhvillimit,
për fazën e dytë të kredisë, në mbështetje të
Strategjise Kombëtare të Zhvillimit Ekonomik
dhe Social (SKZHES).
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BANKA E SHQIPËRISË
30 QERSHOR 2003

KËSHILLI MBIKQYRËS

SHKËLQIM CANI - Kryetar
DRINI SALKO - Anëtar

FATOS IBRAHIMI - Zëvendëskryetar
SULO HADËRI - Anëtar
SABAH HILMIA - Anëtar
TONIN KOLA - Anëtar
LLAZI BALLIU - Anëtar

BAJRAM MUÇA - Anëtar
DHAME PITE  pezulluar

GUVERNATORI

SHKËLQIM CANI

GRAMOZ KOLASI - Shef kabineti

ZËVENDËSGUVERNATORËT

FATOS IBRAHIMI – Zëvendësguvernatori i parë
DHAME PITE  pezulluar  - Zëvendësguvernatori i dytë

DEPARTAMENTET DHE NJËSITË E TJERA

Departamenti i Politikës Monetare  - Z. Erald Themeli (zëvendësdrejtor)
Departamenti i Kërkimeve - Zj. Teuta Baleta

Departamenti i Operacioneve Monetare - Z. Marjan Gjermeni
Departamenti i Mbikëqyrjes Bankare - Z. Eris Sharxhi (zëvendësdrejtor)

Departamenti i Emisionit- Z. Kamber Myftari
Departamenti i Kontabilitetit dhe Pagesave - Z. Llazi Balliu

Departamenti i Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikave - Z. Sokol Qeraxhiu
Departamenti i Burimeve Njerëzore - Z. Artur Lama (zëvendësdrejtor)

Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun - Zj. Esmeralda Uruçi
Departamenti i Kontrollit - Zj. Elsa Bizhga

Departamenti i Shërbimeve Logjistike - Doloreza Arapi
Shtypshkronja  - Z. Besim Rama

INSPEKTOR I PËRGJITHSHËM

Zj. ELSA BIZHGA

DEGËT

Shkodra - Z. Zihni Djepaxhia
Elbasani - Z. Bujar Vyshka

Gjirokastra - Zj. Anila Thomaj
Korça - Zj. Liljana Zjarri

Lushnja - Zj. Shpresa Meço
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LISTA E SUBJEKTEVE TË LICENCUARA NGA BANKA E
SHQIPËRISË

BANKA DHE DEGË TË BANKAVE TË HUAJA

1. BANKA ITALO - SHQIPTARE
Licenca Nr. 1/1996, datë 17.07.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 89, datë 18.06.1998.
Çertifikata nr. 1 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Adrian FULLANI
Adresa : Rruga “Barrikadave”, Nr. 70, Tiranë.
Tel. central : 23 56 97, 23 56 98, 22 62 62.
Faks : 23 30 34.

2. BANKA E KURSIMEVE
Licenca Nr. 2/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 163, datë 11.12.1998.
Çertifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Ardian KAMBERI
Adresa : Rr. “Dëshmorët e 4 Shkurtit” Nr.6, Tiranë.
Tel. central : 22 45 40, 22 26 69, 22 54 16.
Faks : 22 35 87,  22 36 95, 22 40 51.

3. BANKA ARABO-SHQIPTARE ISLAMIKE
Licenca Nr. 3/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 165, datë 11.12.1998.
Çertifikata nr. 3 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Abdul Waheed ALAVI
Adresa : Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr. 8, Tiranë.
Tel. central : 22 84 60, 223 873, 227 408.
Faks  : 228 460, 228 387.

4. BANKA DARDANIA
Licenca Nr. 5/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 164, datë 01.12.1998.
Çertifikata nr. 4 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Beqir MEZELXHIU
Adresa : Bulevardi “Zogu I” (pranë Fakultetit të Shkencave), Tiranë.
Tel. central : 22 87 59, 25 9350, 25 93 51.
Faks : 230-566.
Teleks : 2298 db banc ab
Email : db@albaniaonline.net ; dardaniabank@hotmail.com .

5. BANKA KOMBËTARE TREGTARE
Licenca Nr. 6/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 162, datë 11.01.1999.
Çertifikata nr. 5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Seyhan PENCAPLIGIL
Adresa : Bulevardi “Zhan Dark” Tiranë.
Tel. : 25 09 55.
Faks: 25 09 56.
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6. BANKA TIRANA
Licenca Nr. 07, datë 12.09.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 9, datë 12.09.1996.
Çertifikata nr. 6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Dimitris KARAVIAS
Adresa : Bulevardi “Zogu I”, Nr. 55/1, Tiranë.
Tel. central : 233 441, 42, 43, 44, 45, 46,47.
Faks : 233 417.

7. DEGA E BANKËS KOMBËTARE  GREKE  TIRANË
Licenca Nr. 08, datë 25.11.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 4, datë 14.03.1996.
Çertifikata nr. 7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Spiro BRUMBULLI
Adresa : Bulevardi “Zogu I”, Nr. 72, Tiranë.
Tel. central : 233 621, 233 622, 233 623, 233 624.
Faks : 233 613.

8. BANKA NDËRKOMBËTARE TREGTARE
Licenca Nr.09, datë 20.02.1997.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë 30.04.1996.
Çertifikata nr. 8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Lee Chong Pa
Adresa : Rr. “Ded Gjon Luli”, Tiranë.
Tel. central : 237 567, 237 568, 237 569.
Telfaks : 237 570.

9. DEGA NË TIRANË E BANKËS ALPHA
Licenca Nr.10, datë 07.01.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.01/03/96, datë 27.12.1997.
Çertifikata nr. 9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Andrea GALATOULAS
Adresa : Bulevardi “Zogu I”, Nr.47, Tiranë.
Tel : 233 532, 233 359, 340 476, 340 477.
Telfaks : 232 102.

10. BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË
Licenca Nr.11, datë 10.08.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 105, datë 10.08.1998.
Çertifikata nr. 10 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Lorenzo RONCARI
Adresa : Rruga “Ismail Qemali” Nr.27, P.O. Box 8319 – Tiranë.
Tel. : 348 753/4/5/6.
Telfaks : 348 762.

11. BANKA FEFAD SH.A.
Licenca Nr. 12, datë 15.03.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 03.03.1999.
Çertifikata nr. 11 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Jasper MENKEN
Adresa : Rruga “Sami Frashëri”, Tirana e Re, P.O. Box. 2395, Tiranë.
Tel. : 230 499, 233 496.
Telfaks : 233 481.
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12. DEGA NË TIRANË E BANKËS SË PARË TË INVESTIMEVE SH.A.
Licenca Nr. 13, datë 16.04.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.45, datë 13.04.1999.
Çertifikata nr. 12 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Petar Gavrillov KRASTEV
Adresa : Bulevardi “Zogu I”, Nr. 64, Tiranë.
Tel. : 356 423, 356 424.
Telfaks : 356 422.

13. BANKA TREGTARE E GREQISË (SHQIPËRI) SH.A.
Licenca Nr. 14, datë 28.10.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.105, datë 19.10.1999.
Çertifikata nr. 13 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : George CARACOSTAS
Adresa : Rruga “Kavajës”, “Tirana Tower”, Tiranë.
Tel. : 587 55, 56, 57, 58, 59, 60.
Telfaks : 587 52.

14. BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË SH.A.
Licenca nr. 15, datë 28.08.2002.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.66, datë 28.08.2002.
Çertifikata nr. 14 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Kamal Adbel MANEIM
Adresa : Rruga Perlat Rexhepi, Al-Kharafi Group Admistration Building, Kati 1&2, Tiranë.
Tel. : 272 168; 272 162.
Telfaks : 272 162.
E-mail : creditbkalb@icc-al.org

15. BANKA “CREDINS” SH.A, TIRANË
Licenca nr. 16, datë  28.03.2003.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 26.03.2003.
Çertifikata nr. 15 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Artan SANTO
Adresa : Rruga ‘’Ismail Qemali’’ Nr.21 Tiranë.
Tel : 222916; 234096.
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SUBJEKTE JOBANKA

1. UNIONI FINANCIAR I TIRANËS SH.P.K., (UFT)
Licenca nr. 1, datë 08.12.1999 për të ushtruar veprimtaritë financiare:

- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndërmjetësimit të transaksioneve monetare;
- agjente apo këshilltare financiare .

Drejtor : Niko Leka
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Pall. Shallvareve, sh.2, n.18 Tiranë.
Tel : 250 653.

2. DINERS CLUB ALBANIA SH.P.K.,
Licenca nr. 2, datë 09.10.2000 për të ushtruar veprimtarinë financiare:

- të ndërmjetësimit të transaksioneve monetare .

Drejtor : Vebi Velia
Adresa : Rruga Bulevardi “Zogu I”, Qendra e Biznesit VEVE, Tiranë.

3. POSTA SHQIPTARE SH.A.
Licenca nr. 3, datë 18.04.2001 për të ushtruar veprimtarinë financiare:

- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar.

Pronësia : Shtetërore
Drejtore : Aleksandra Çollaku
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku” , nr.4 Tiranë.

4.  “CREDINS” SH.A. TIRANË.
Licenca nr. 04, datë 13.06.2001 për të ushtruar veprimtaritë financiare:

- të dhënies kredi;
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe arkëtimeve;
- të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
- të ofrimit të garancive;
- agjente ose këshilltare financiare (këtu nuk përfshihen shërbimet e parashikuara në pikat

3/a dhe 3/b të nenit 26 të ligjit: “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”).
Drejtore : Monika Milo
Adresa : Rruga “Ismail Qemali” Nr.21, Tiranë.
Tel  : 222916; 234096.

5. “FONDI I FINANCIMIT TË ZONAVE MALORE”.
Licenca nr. 5, datë 29. 03.2002 si subjekt financiar jobankë për të ushtruar veprimtarinë e
mëposhtme:

- të japë kredi.

Themeluar me vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë.

Drejtori : Arben Jorgji
Adresa : Rruga “Mustafa Matohiti” Vila nr.12, Tiranë.
Tel. : 250633.
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6. “ALBAKREDIT SH.P.K”
Licenca nr. 6 datë 18. 04.2003 si subjekt financiar jobankë për të ushtruar veprimtaritë e mëposhtme:

- të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat).

Administratori: Ermira Skënderi
Adresa : Rruga “Ded Gjon Luli”, Nr.5 Tiranë.
Tel.: 230 956.
Faks: 228 929.
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SUBJEKTET FINANCIARE QË NUK LICENCOHEN NGA BANKA E SHQIPËRISË PËR
KRYERJEN E VEPRIMTARISË SË TYRE, NË MBËSHTETJE TË VENDIMIT NR. 26, DATË
29.03.2000, TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË: “PËR
PËRJASHTIMIN E DISA SUBJEKTEVE NGA ZBATIMI I DISPOZITAVE TË LIGJIT NR. 8365,
DATË 02.07.1998 “PËR BANKAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË””.

(Këto subjekte nuk licencohen dhe mbikëqyren nga Banka e Shqipërisë, por kanë detyrimin të
raportojnë në Bankën e Shqipërisë.)

1. FONDI I FINANCIMIT RURAL.
- Themeluar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 207, datë 28.04.1999.
- Objekti i veprimtarisë: Financimi i zonave rurale.
- Selia: Rr.”Ismail Qemali”, P. 32, Tiranë.
- Drejtor: Zana Konini.
- Përjashtuar me shkresën e Bankës së Shqipërisë nr.1843, datë 01.08.2000.

2. FONDACIONI BESA.
- Themeluar nga “Fondi i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë” (SOROS).
- Objekti i veprimtarisë: Financimi i ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla.
- Selia: Rr.”Asim Vokshi”, Nr. 35, Tiranë.
- Drejtor: Bajram Muça
- Përjashtuar me shkresën e Bankës së Shqipërisë nr. 2895/1, datë 19.01.2001.

3. PARTNERI SHQIPTAR PËR MIKROKREDINË.
- Aksioner: “Opportunity International”(East Europe).
- Objekti i veprimtarisë: Kredidhënia.
- Adresa: Rr. “Gjin Bue Shpata”, Nr. 7/1, Tiranë.
- Drejtor: James Reiff.
- Përjashtuar me shkresën e Bankës së Shqipërisë nr. 828/1, datë 08.04.2002.
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ZYRA TË KËMBIMEVE VALUTORE

1. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “JOARD”  SH.P.K., , TIRANË
Licenca: Nr. 1, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Ded Gjon Luli” Nr.2, Tiranë.

2. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “AMA”  SH.P.K.,, DURRËS
Licenca: Nr. 2, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Tregtare”, Lagja 3, Durrës.

3. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ARIS”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 3, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Luigj Gurakuqi” , Tiranë.

4. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNIONI FINANCIAR TIRANË”  SH.P.K.,
Licenca: Nr. 4, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Pall. Shallvare, Shk. 2/18, Tiranë.

5. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “AGLI”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 5, datë 01.10.1999.
Adresa: Agjencia 1: Rruga “Islam Alla”  Nr.1, Tiranë.

Agjencia 2: Rruga “Kavajës”, pranë pastiçeri “Rinia”, Tiranë.

6. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALBAKREDIT”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 06, datë 24.11.1999.
Adresa: Rruga “Ded Gjon Luli”  Nr.5, Tiranë.

7. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “GUDEN”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 07, datë 24.11.1999.
Adresa: Rruga “Konferenca e Pezës” , Tiranë.

8. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “EXCHANGE”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 08, datë 24.11.1999.
Adresa: Rruga “Durrësit” Nr. 170  dhe  “Reshit Çollaku” , Pall. Shallvare Shk. 4,  Ap.42,
Tiranë.

9. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNISIX”  SH.P.K.,, KORÇË
Licenca: Nr. 09, datë 26.11.1999.
Adresa: Bulevardi “Republika”, Pall.4, Korçë.

10. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “EKSPRES J & E”  SH.P.K.,, DURRËS
Licenca: Nr. 10, datë 26.11.1999.
Adresa: Lagja 11, Rruga “Prokop Meksi” (pranë  hotel “Durrësi”),  Durrës.

11. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “MI & CO” SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 11, datë 29.02.2000.
Adresa: Rruga “Ded Gjon Luli”, Nr.2/3, Tiranë.

12. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ILIRIA ‘98" SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 12, datë 25.02.2000.
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Teatri i Kukullave, Tiranë.

13. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “SERXHIO” SH.P.K.,, ELBASAN
Licenca: Nr. 14, datë 07.04.2000.
Adresa: Lagja “Luigj Gurakuqi”, Rr.”11 Nëntori”, Pall. 70, Nr.14, Elbasan.
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14. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALBTUR” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 15, datë 07.04.2000.
Adresa: Agjencia nr.1, Bulevardi “Zogu I”, Pall. 32, Shk.1 (përballë Bankës Tirana), Tiranë.

15. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “R & M” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 16, datë 22.05.2000.
Adresa: Rruga “Punëtorët e Rilindjes”, Pall. 182,  Tiranë.

16. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “TEUTA 2000”  SH.P.K.,, DURRËS
Licenca: Nr. 17, datë 22.05.2000.
Adresa: Lagja 4, Rruga “Skënderbej”, Ap. 950,  Durrës.

17. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “T & E”  SH.P.K., DURRËS
Licenca: Nr. 18, datë 11.06.2000.
Adresa: Lagja 4, Rruga “9 Maji”, Durrës.

18. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “SHIJAK 2000”  SH.P.K.,, SHIJAK
Licenca: Nr. 19, datë 24.11.2000.
Adresa: Lagja “Popullore”, Shijak.

19. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “R & T”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 20, datë 20.12.2000.
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, (pranë BPI-së), Tiranë.

20. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “DV-ALBA” SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 21, datë 11.01.2001.
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Tirana Internacional Hotel,Tiranë.

21. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “MANUSHI” SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 22, datë 18.04.2001.
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, Qendra e Biznesit VEVE, Tiranë.

22. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNIONI SELVIA” SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 23, datë 21.05.2001.
Adresa: Në krah të Postës Qendrore, godina 2-katëshe, kati I, Tiranë.

23. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “KALENJA”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 24, datë 29.06.2001.
Adresa: Rruga “Kavajës” (pranë Ambasadës Turke), Tiranë.

24. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “TILBA”  SH.P.K.,, ELBASAN
Licenca: Nr. 25, datë 30.09.2001.
Adresa: Lagja “Luigj Gurakuqi”, Bulevardi “Qemal Stafa”, Njësia nr.12, Elbasan.

25. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ANAGNOSTI”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 26, datë 31.10.2001.
Adresa: Zyra 1- Bulevardi “Zogu I”, Pallati 97, shk.3.ap. 28, Tiranë.

Zyra 2- Rruga “Kajo Karafili”, nr.11 Tiranë.

26. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “KO-GO”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 27, datë 12.11.2001.
Adresa: Rruga “Vaso Pasha”, Pall.16, Shk.2, Ap. 9, Tiranë.
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27. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALB- FOREX”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 28, datë 22.11.2001.
Adresa: Agjencia 1- Rruga “Abdyl Frashëri Nr.3, Tiranë.

Agjencia 2- Rruga “Mine Peza”, Pall. 102, Shk.1 (pranë Bar Grand), Tiranë.

28. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “L&N”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 29, datë 22.11.2001.
Adresa: Rruga “Muhamet Gjollesha”, ish-Gjelltorja tek sheshi ATATURK, Tiranë.

29.  ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “TERBACI- GJ”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 30, datë 22.11.2001.
Adresa: Rruga “Muhamet Gjollesha”, Pall.215, Kati I(dyqanet), Tiranë.

30. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “EXHANGE ALOG”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 31, datë   22.11.2001.
Adresa: Rruga “Mine Peza” (përballë selisë së Vatikanit), Tiranë.

31. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “EX-CHANGE BEBI&FLORI” SH.P.K.,, FIER
Licenca: Nr. 32, datë 26.11.2001.
Adresa: Lagja “Kongresi i Përmetit”, Fier.

32. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “GERSILDA”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca Nr. 33, datë  03.12.2001.
Adresa: Lagja nr.2, Rr. “Mihal Grameno”, Pall.10, dyqani nr.5, Tiranë.

33. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “CHANGE-ARIZAJ”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 34, datë  03.12.2001.
Adresa: Rr. “Pandi Madhi”, Pall.60/2, Ap.15, Tiranë.

34. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “BASHKIMI 2001”  SH.P.K.,, TIRANË
Licenca: Nr. 35, datë 12.12.2001.
Adresa: Rr. “Kavajës” ( pastiçeri “Rinia”), Tiranë.

35. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ARJON 2002”  SH.P.K.,, ELBASAN
Licenca: Nr. 36, datë 14.12.2001.
Adresa: Lagja “Kongresi i Elbasanit”, Bulevardi”Qemal Stafa”, Pall.9-katësh, Elbasan.

36. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “EURO 2002”  SH.P.K., , DURRËS
Licenca: Nr. 39, datë 21.12.2001.
Adresa: Lagja nr.11, Rr.  “Ismail Qemali”, pranë PTT, Durrës.

37. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “EURO TRAVELS INTERNATIONAL”SH.P.K., TIRANË
Licenca Nr. 40, datë 14.01.2002.
Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, pallatet Agimi Nr.1, Tiranë.

38. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “G&3”  SH.P.K.,,  KAVAJË,
Licenca Nr. 41, datë 15.01.2002.
Adresa: Rruga”Kajo Karafili”, Kavajë.

39. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALAKTH”  SH.P.K.,,,  TIRANË
Licenca Nr. 42, datë 18.01.2002.
Adresa: Rruga e Dibrës,nr.105/1, Tiranë.

40. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “FORMAT”  SH.P.K.,  TIRANË
Licenca Nr. 43, datë 21.01.2002.
Adresa: Rruga e Durrësit, Pall.85, shk.1,ap.1, Tiranë.
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41. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “TRI URAT”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca Nr. 44, datë 05.02.2002.
Adresa: Lagja “29 nëntori”, pranë filialit të postës Elbasan.

42. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “CROWNTOWN”  SH.P.K., TIRANË
Licenca Nr. 45, datë 05.02.2002.
Adresa: Rruga “Mihal Grameno”, Pall 10,Tiranë.

43. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “BESA 2001”  SH.P.K., TIRANË
Licenca Nr. 46, datë 15.02.2002.
Adresa: Rruga “Myslym Shyri”, Nr.25,Tiranë.

44. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “MARIO”  SH.P.K., SARANDË
Licenca Nr. 47, datë 14.03.2002.
Adresa: Lagja 1, pranë ish-Komitetit Ekzekutiv të rrethit Sarandë.

45. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “JAV”  SH.P.K., TIRANË
Licenca Nr. 48, datë 20.03.2002.
Adresa: Bulevardi “Zogu I” Godina e “Zërit të Popullit” Tiranë.

46. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “DROGU”  SH.P.K., TIRANË
Licenca Nr. 49, datë 23.04.2002.
Adresa: Rruga “Vaso Pasha” Kulla 1, Kati I (pas pallatit Agimi) Tiranë.

47. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “HYSEN-C”  SH.P.K., LAÇ
Licenca Nr. 50, datë 23.04.2002.
Adresa: Lagja nr.3, përballë Komisariatit të Policisë, Laç.

48. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNIONI FIER”  SH.P.K., FIER
Licenca Nr. 51, datë 08.05.2002.
Adresa: Lagja “15 Tetori”, Rruga “Kastriot Muça”, Fier.

49. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “TAXI EKSPRES”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca Nr. 52, datë 20.05.2002.
Adresa: Rruga “Sami Frashëri”, Nr.11 (pranë Shkollës “Edit Durhan”).

50. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “MERO” SH.P.K., DEVOLL
Licenca Nr. 53, datë 22.05.2002.
Adresa: Zyra nr.1 : Bulevardi “Fuat Babani”, Bilisht.

Zyra nr.2 : Dogana Kapshticë.

51. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “GLEAR”  SH.P.K., SHIJAK
Licenca Nr. 55, datë  23.07.2002.
Adresa: Lagja Kodër Shijak Durrës.

52. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “POSTA SHQIPTARE”  SHA. TIRANË,
Licenca Nr. 56, datë 28.08.2002.
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, nr.4 Tiranë.

53. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNIONI BALLSH” SH.P.K., BALLSH
Licenca         Nr. 57, datë 11.09.2002.
Adresa:         Rruga “8 Nëntori”, Ballsh.

54. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ESLULI” SH.P.K., TIRANË
Licenca:      Nr. 58, datë 17.10.2002.
Adresa:       Rr. “Reshit Çollaku”, Pallati i Shallvareve, shkalla n.4/1.
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55. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “AMERICAN GLOBAL CAPITAL FUND- WORLDWIDE
INVESTMENT” SH.P.K., TIRANË
Licenca:      Nr. 59, datë 26.11.2002.
Përfaqësues me prokurë : Dashor Shehaj, Vilson Ahmeti.
Adresa:       Rr. “Ismail Qemali”, Parcela 167/187 “Euroapartment”, Tiranë.

56. ZYRA E KEMBIMEVE VALUTORE “UNIONI KUÇOVA” SH.P.K., KUÇOVË
Licenca nr. 60, datë 27. 03.2003
Adresa:       lagjja Llukan Prifti Kuçovë.
Tel:             03112515.

57. ZYRA E KEMBIMEVE VALUTORE “DENI&KRISTI-2002” SH.P.K., TIRANË
Licenca nr. 61, datë 02.06.2003
Adresa:.
Tel:

58. ZYRA E KEMBIMEVE VALUTORE “YLDON” SH.P.K., TIRANË
Licenca nr. 62, datë 03. 06.2003
Adresa:       Rruga Qemal Stafa, pall 382/2/2 Tiranë.
Kambist:     Ylli Ndoqi( themelues dhe administrator).
Tel:             343 476, 0692095681.
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UNIONET E SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT

1. UNIONI I SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT “JEHONA” TIRANË
Licenca: Nr.1, datë 27.06.2002.

Kryetar i bordit drejtues :  Vojsava Rama
Anëtare të këtij unioni janë 42 shoqëri të kursim-kredive, të cilat janë të licencuara edhe si shoqëri
të veçanta.Mbështeten me asistencë teknike nga fondacioni “Lëvizja për zhvillimin e shoqërive të
kursim-kredive”.

2. UNIONI I SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT “UNIONI SHQIPTAR KURSIM-KREDITIT” TIRANË
Licenca: Nr.2, datë 09.08.2002.
Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, nr.32.
Kryetar i bordit drejtues : Zana Konini
Tel. 25 19 10
E-mail : ffrural@albaniaonline.net
Anëtare të këtij unioni janë 81 shoqëri të kursim-kreditit, të cilat janë të licencuara edhe si shoqëri
të veçanta. Mbështeten me asistencë teknike nga Fondi i Financimit Rural.

3. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “INBLEG” TIRANË
Licenca: Nr.70, datë 25. 09.2002.
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