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Politika monetare e Bankës së Shqipërisë deri në tetor të vitit 
2000, u mbështet në përdorimin e instrumenteve direkte të 
politikës monetare. E ndodhur në kushtet kur uljet e vazhdueshme 
të përqindjeve administrative të interesit nuk po ndiqeshin nga 
bankat tregtare, në fillim të tremujorit të tretë të vitit 2000, Banka 
e Shqipërisë konsideroi të arsyeshëm rikonceptimin e kuadrit 
operacional, duke vendosur që politika monetare e saj të bazohej 
në zbatimin e instrumenteve të tregut. Rolin e përqindjes bazë në 
ekonomi tashmë e luan norma e përqindjes së marrëveshjeve të 
riblerjes (repove).

Gjatë vitit 2001, Banka e Shqipërisë ka bërë përmirësime dhe 
ndryshime sistematike për përsosjen e kuadrit operacional në 
funksion të arritjes së objektivave të saj. Konkretisht, në muajin shkurt 
2001 u plotësua kuadri operacional me lehtësitë e përhershme 
(depozitë njëditore dhe kredi njëditore), me ankande shitblerjeje 
me të drejta të plota, me ankandet e shpejta të marrëveshjeve 
të riblerjes njëditore, si dhe u bënë përmirësime të rregulloreve 
ekzistuese të tregut. Ndërsa në muajin tetor 2001, u miratua një 
operacion i ri strukturor i tregut, ankandet një dhe tremujore të 
marrëveshjeve të riblerjes. Kjo bëri që kuadri operacional i Bankës 
së Shqipërisë të zgjerohej dhe të bazohej në: operacionet e tregut 
të hapur, lehtësitë e përhershme dhe rezervën e detyrueshme.
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Përmirësimi dhe plotësimi i rregulloreve të tregut të parasë 
me elemente të reja, rriti hapësirat manovruese të politikës së 
Bankës së Shqipërisë. Konkretisht:

1. kalimi në muajin prill nga ankandet me shumë çmime në 
ankandet me çmim fiks, ndihmoi në dhënien e sinjaleve sa 
më të qarta për tregun e parasë;

2. përdorimi, për herë të parë, i lehtësive mbështetëse njëditore 
të ofruara nga Banka e Shqipërisë ndihmoi në tërheqjen dhe 
në injektimin e rezervave të tepërta nga sistemi. Përdorimi 
i tyre solli një stabilitet të normave të interesit të tregut të 
parasë, duke krijuar një korridor imagjinar për luhatjen 
e tyre brenda këtyre kufijve të vendosur nga Banka e 
Shqipërisë. Këto norma interesi janë shumë të rëndësishme 
për sinjalizimin e politikës monetare;

3. miratimi dhe më pas ndërhyrja për herë të parë me 
operacione strukturuese dhe rregulluese në treg, duke 
mundësuar sterilizimin me bazë të qëndrueshme të tregut.

Të gjitha këto e ndihmuan Bankën e Shqipërisë në zbatimin e 
politikës së saj, e cila ndryshoi gradualisht në varësi të ecurisë 
së treguesve makroekonomikë nga një politikë monetare 
lehtësuese e mbartur që nga viti i kaluar, në një politikë neutrale 
dhe më pas në një politikë të lehtë shtrënguese. Në vazhdim 
po paraqisim se si ka evoluar politika monetare e Bankës së 
Shqipërisë përmes kuadrit operacional.

Deri në muajin mars 2001, marrëveshjet e riblerjes u zbatuan si 
ankande javore1, me shumë çmime dhe me shumë të deklaruar. 
Interesi i ofruar nga Banka e Shqipërisë, gradualisht u stabilizua 
në 6.5 për qind. Përmes këtyre ankandeve, Banka e Shqipërisë 
synonte të sinjalizonte tregun rreth politikës së saj zbutëse 
monetare që po ndiqte si dhe të siguronte një informacion mbi 
gjykimin e bankave për çmimin e parasë në këtë treg. 

Gjatë zhvillimit të këtyre ankandeve u vërejt që frekuenca e 
rregullt e tyre i ndihmonte bankat tregtare të bënin një administrim 
të planifikuar të nivelit të rezervave të tepërta. Por, planifikimet 
për këto investime ballafaqoheshin me mundësi të kufizuara të 
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investimit të rezervave të tepërta. Kjo, pasi bankat konkuronin 
në ankand si për shumën ashtu edhe për normën e interesit. 
Tërheqja, në nivelet e përcaktuara nga Banka e Shqipërisë, e 
rezervave të tepërta të sistemit linte jashtë fonde të papërdorura 
pas ankandeve. Nga ana tjetër, veçori e gjysmës së parë të 
vitit 2001 ka qenë fakti që për financimin e deficitit buxhetor, 
krahas burimeve të tjera, qeveria përdori dhe të ardhurat nga 
privatizimi, të cilat e pakësuan kërkesën e qeverisë në treg duke 
ndikuar në rritjen e tepricës së likuiditeteve në treg. Të gjitha 
këto bënë që niveli mesatar mujor i rezervave të tepërta2 të 
luhatej në rreth 4.3 miliardë lekë.

Në situatën e mbizotërimit të ofertës së vazhdueshme në treg 
dhe të mundësive të kufizuara për investime, bankat tregtare 
reduktuan normat e interesit të tregut duke filluar që nga normat 
e ofruara në ankandin e marrëveshjeve të riblerjes si një përpjekje 
për të fituar në ankand. Rënia e interesit mesatar të ankandit të 
marrëveshjeve të riblerjes fillon të pasqyrohet edhe në normat e 
tjera të tregut të parasë, por me nivele të ndryshme elasticiteti. 
Kështu yield-i i bonove të thesarit manifestoi nivelin më të lartë 
të elasticitetit. Kjo, pasi reagimi i sistemit qe pothuajse i fortë 
dhe i menjëhershëm në drejtim të reduktimit të yield-it të letrave 
me vlerë të qeverisë. Interesat e depozitave në lekë të bankave 
tregtare patën tendencë rënëse, por me një shkallë elasticiteti 
më të ulët krahasuar me yield-in dhe më të vonuar në kohë, që 
nga momenti i përçimit të sinjalit në treg. Ndërsa çmimi i kredive 
edhe pse në përgjithësi manifestoi tendencë rënëse, u shoqërua 
edhe me rritje në muaj të veçantë3 të kësaj periudhe, duke 
reflektuar rolin e kufizuar të kreditimit në lekë. Prania e këtyre 
faktorëve në treg pengon zbatimin me efikasitet të instrumenteve 
për arritjen e objektivave të politikës monetare. 

Niveli i reagimit të bankave tregtare bëri që ato të ulin 
gradualisht diferencat e larta midis normave të interesit të 
kërkuara për kredidhënie dhe normave të interesit të ofruara 
për pranimet e depozitave. Kështu, për periudhën janar – mars 
‘01, si rezultat i reduktimit të çmimit të kredive, niveli mesatar 
tremujor i diferencialit llogaritet në 10.98 për qind nga 15.73 
për qind në tremujorin e katërt të vitit 2000. 
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Ajo që u vërejt gjatë kësaj periudhe qe mungesa e një korridori 
orientues për transaksionet e tregut ndërbankar. Si rrjedhim, 
niveli i interesave në këto transaksione nuk qe i stabilizuar. 
Interesi në transaksionet për afate të njëjta lëvizi në amplituda 
të gjera, të cilat për marrëveshjet ditore u luhatën në nivelet 
5.0-6.5 për qind, dhe për marrëveshjet njëjavore u luhatën në 
nivelet 4.95 -7.2 për qind. Por, përdorimi i ankandeve javore 
të marrëveshjeve të riblerjes, edhe pse vendoste kufizime për 
bankat tregtare, dha rezultatet e veta në gjallërimin e aktivitetit 
ndërbankar. Për periudhën, u vu re një rritje modeste nga 
muaji në muaj i tregut ndërbankar. Vëllimi mesatar mujor 
i transaksioneve, arriti në 0.89 miliardë lekë. Vëllimi i ulët i 
transaksioneve në treg ndërbankar u kushtëzua jo vetëm nga 
mbioferta e tregut, por edhe nga mangësitë që ka ky treg për 
një funksionim normal e të rregullt. 

Nisur nga zhvillimet e brendshme ekonomike, treguesit e 
inflacionit dhe zhvillimet e tjera monetare, Banka e Shqipërisë 
vendosi të ndryshojë qëndrimin e saj të politikës monetare, 
nga një politikë zbutëse në një qëndrim neutral. Kjo i përket 
periudhës prill 2001 - gusht 2001. Banka e Shqipërisë vazhdoi 
të përdorte, si operacion kryesor të tregut, ankandet javore të 
marrëveshjeve të riblerjes, por me çmim fiks. Kështu, Banka e 
Shqipërisë për përcaktimin nivelit të interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes u bazua në nivelin mesatar që kishte rezultuar nga 
ankandet me shumë çmime, të cilat së fundi ishin stabilizuar 
rreth nivelit 6,5 për qind. Ndryshimi i formës së ankandit synoi 
që të stabilizonte normat e interesit të tregut dhe të zgjidhte 
problemet që u evidentuan gjatë periudhës së parë.

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë zbatoi për herë të parë lehtësitë 
e përhershme, depozita njëditore dhe kredi njëditore. Interesi, 
i përcaktuar në këto lehtësi, qëndron plus 2.5 për qind mbi 
interesin e marrëveshjeve të riblerjes për kredinë njëditore dhe 
minus 2.5 për qind nën interesin e marrëveshjeve të riblerjes 
për depozitën njëditore. Qëllimi i përdorimit të këtyre lehtësive 
ishte që të siguronte tërheqjen dhe injektimin e likuiditetit ditor 
nga bankat tregtare, duke ndikuar në stabilizimin e lëvizjeve 
të normave njëditore në treg, në sinjalizimin e kuadrit të 
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përgjithshëm të politikës monetare, dhe të shërbente si korridor 
për normat ditore të tregut.

Vendosja e korridorit për normat e tregut shënoi fundin e 
periudhës së mungesës së stabilitetit të interesave në treg 
ndërbankar, për maturitete të ndryshme. Që nga kjo periudhë 
normat e interesave në treg ndërbankar u stabilizuan, duke patur 
si referencë korridorin e përcaktuar nga kuadri operacional i 
Bankës së Shqipërisë. Interesi në marrëveshjet ditore u luhat në 
nivelet 4,25 - 4,5 për qind dhe për marrëveshjet njëjavore u 
luhat në nivelet 6 - 6,7 për qind. 

 
Ndryshimet e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë i krijuan 

mundësi bankave tregtare të investonin të gjitha sasitë e 
rezervave të tepërta të planifikuara për një maturitet njëjavor, 
duke zgjidhur problemin kronik të tregut. Në këtë periudhë 
shuma e kërkuar dhe e pranuar nga bankat tregtare në ankandet 
javore të marrëveshjeve të riblerjes, arriti në 196.3 miliardë 
lekë. Por, ndër të tjera, u vu re që përveç rezervave të tepërta 
me maturitet nën shtatë ditë, në disa raste, bankat nuk arrinin të 
parashikonin të saktë sasinë e likuiditeteve të mundshme për t’u 
investuar në marrëveshje të riblerjes. Kjo vinte pasi bankat, në 
ditën e zhvillimit të ankandit javor të marrëveshjeve të riblerjes 
ka raste që nuk kanë njoftim për rezultatet e ankandit të tregut 
primar. 
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Në këto kushte, midis të tjerave, bankat shfrytëzuan edhe 
lehtësinë e ofruar nga Banka e Shqipërisë, depozitë njëditore, 
për investimin e tepricave të likuiditetit, duke përfituar një interes 
4.0 për qind. Kjo lehtësi e ofruar nga Banka e Shqipërisë pati një 
përdorim masiv nga të gjitha bankat e sistemit bankar. Totali i 
rezervave të investuara në depozita njëditore arriti masën 191.2 
miliardë lekë.

Rezultante e të gjitha këtyre ndryshimeve qe ulja e nivelit 
mesatar mujor të rezervave të tepërta të paremuneruara, në 
nivelin rreth 0.64 miliardë lekë.

Tërheqja e të gjitha rezervave të tepërta, të planifikuara 
nga bankat tregtare për t’u investuar në ankandet javore të 
marrëveshjeve të riblerjes nga Banka e Shqipërisë, ndihmoi në 
rritjen e aktivitetit të tregut ndërbankar krahasuar me periudhën 
e parë. Vëllimi mesatar mujor i transaksioneve arriti në rreth 1.6 
miliardë lekë.

Ulja e rezervave të tepërta, uli presionet për reduktime të 
normave të interesit të tregut. Interesat për depozitat në lekë 
dhe yield-i i bonove të thesarit ndryshuan shumë pak, duke 
manifestuar stabilizimin e këtyre normave të interesit. Ndërkohë 
që çmimi i kredidhënies në lekë vazhdoi të reduktohej duke u 
luhatur nga njëri muaj në tjetrin. Si rezultat, duke filluar nga 
muaji qershor 2001 e në vazhdim, për herë të parë diferenca 
midis çmimit të kredive dhe interesit të depozitave në lekë ruajti 
nivele njëshifrore. Kjo shënoi dhe periudhën me diferencën më 
të ulët që nga viti 1997.

Paralelisht me format investuese të rezervave të tepërta, 
bankat tregtare përdorën edhe mundësitë e ofruara nga Banka e 
Shqipërisë për plotësimin e mungesave për likuiditet, si lehtësinë 
e kredisë njëditore dhe përdorimin deri në masën 5 për qind 
të rezervës së detyrueshme në lekë. Kredia njëditore u përdor 
me një frekuencë të ulët dhe në një masë të vogël, krahasuar 
me depozitën njëditore. Për periudhën në fjalë, niveli i kredive 
njëditore të dhëna nga Banka e Shqipërisë kapi shumën prej 
4.2 miliardë lekësh. Ndërsa vëllimi i rezervës së detyrueshme në 



241

lekë, të përdorur nga bankat tregtare llogaritet në masën 5.3 
miliardë lekë.

Ndryshimi i pozicionit të politikës monetare të Bankës së 
Shqipërisë, nga zbutës në neutral, zbatimi i operacioneve të reja 
dhe lehtësitë e ofruara, rritën hapësirat manovruese të bankave 
të nivelit të dytë. Kuadri operacional e la në dorë të bankave 
përcaktimin e nivelit të rezervave të tepërta që duhet të mbanin. 
Rrjedhimisht, bankat ulën gjendjen e rezervave të tepërta në 
nivelin e dëshiruar, duke ulur presionet për uljen e normave 
të interesit të tregut. Paralelisht me këtë, përcaktimi i normës 
fikse të interesit të marrëveshjeve të riblerjes solli stabilizimin e 
normave të interesit të tregut.

Duke u nisur nga norma vjetore e inflacionit gjatë 7 muajve 
të parë të vitit 2001, niveli i tij në fund të muajit korrik në 
5.6 për qind, pritshmëritë për rritje të presioneve inflacioniste, 
si dhe faktorë të tjerë makroekonomikë, Banka e Shqipërisë 
vendosi të rrisë normën e interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
me 0.5 pikë për qind (50b.p). Këtë qëndrim Banka e Shqipërisë 
e përçoi në treg duke vazhduar të përdorte si operacion kryesor 
të tregut ankandet javore të marrëveshjeve të riblerjes, me 
çmim fiks.

Reagimi në treg primar dhe ndërbankar ishte i menjëhershëm, 
pasi rritja e interesave u bë, thuajse në të njëjtën masë, me rritjen 
e sinjalizuar nga Banka e Shqipërisë. Gjithashtu, karakteristikë 
për këtë periudhë mbeti stabiliteti i vendosur që në periudhën e 
dytë. Ndërkohë, rritja e interesave të depozitave ishte graduale 
dhe jo aq e dukshme sikurse në tregjet e sipërpërmendura. 
Kështu, bankat më të mëdha në vend Banka e Kursimeve dhe 
Banka Kombëtare Tregtare, mbajtën të pandryshuar interesat 
për depozitat, ndërkohë që rritën yield-in e bonove të thesarit, 
duke rritur diferencën midis yield-it të bonove të thesarit dhe 
interesit të pranimeve të depozitave. Nëpërmjet këtij reagimi, 
këto banka, interesoheshin më shumë për të rritur fitimet e 
tyre, duke pranuar humbje të pjesës së tregut të pranimeve të 
depozitave.
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Ndërsa pjesa tjetër e sistemit reagoi, në përgjithësi, në 
përputhje me sinjalet e Bankës së Shqipërisë, duke u sjellë si 
konkurrent në treg. Këto banka rritën interesat e depozitave në 
lekë, krahas rritjes së yield-it të bonove të thesarit, duke ruajtur 
po ato diferenca midis interesave për investimet në lekë dhe 
pranimet e depozitave në lekë. Në realitet, sjellja e secilës prej 
bankave reflektoi vendin që ato zënë në treg.

Parë në tërësi si sistem reagimi i bankave qe pothuajse i fortë 
dhe i menjëhershëm në drejtim të rritjes së yield-it të letrave 
me vlerë të qeverisë, i dobët dhe i vonuar ndaj interesit të 
depozitave me afat në lekë dhe me efekt të paqartë për çmimin 
e kredidhënies, për arsyet që i kemi përmendur më lart. Për 
periudhën nga 20 gushti ‘01 deri në fund të vitit, sistemi bankar 
ruajti nivele të ulta të rezervave të tepërta. Ndërkohë, fundi i vitit 
u karakterizua nga një nivel më i ulët i likuiditeteve të tepërta, i 
cili u ndikua nga rritja e kërkesës për para. Në muajin dhjetor 
’01, niveli i pjesëmarrjes në marrëveshje të riblerjes u ul mjaft, 
madje në ankandin e fundit të këtij viti nuk pati fare pjesëmarrje 
nga bankat.

Pas një periudhe të gjatë mospërdorimi, lehtësia e kredisë 
lombard, si burimi i fundit i kreditimit i ofruar nga Banka e 
Shqipërisë, u përdor vetëm në datën 31 dhjetor 2001 nga dy 
banka tregtare. 
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INSTRUMENTE TË REJA

Një instrument i përdorur për herë të parë nga Banka e 
Shqipërisë për sterilizimin, me bazë të qëndrueshme të tregut 
janë edhe shitblerjet me të drejta të plota të letrave me vlerë. 
Banka e Shqipërisë ka kryer dy shitje bonosh thesari në muajt 
qershor ‘01 dhe shtator ’01, në masën 4.0 miliardë lekë secila. 
Në të dyja rastet, blerësi ka qenë Banka e Kursimeve.

Në nëntor 2001, u organizua për herë të parë ankandi 
njëmujor i marrëveshjeve të riblerjes. Përmes tij u tërhoqën nga 
sistemi 2.0 miliardë lekë. Fituesja ishte Banka e Kursimeve. Pra, 
del se kuadri operacional i zbatuar nga Banka e Shqipërisë ka 
arritur të përçojë politikën monetare të saj në sistemin bankar 
dhe të ndikojë në tregun ndërbankar të huadhënies dhe të 
huamarrjes, si nëpërmjet rritjes së vëllimit të tregtimit ashtu 
edhe orientimit të interesave të këtij tregu. Bankat tregtare kanë 
reaguar ndaj qëndrimeve të politikës monetare të Bankës së 
Shqipërisë. Ndryshimi në normat e interesit të tregut ka qenë në 
nivele të ndryshme elasticiteti dhe “lag-u” i kushtëzuar nga niveli 
i zhvillimit të tregjeve në vend, struktura e tregut financiar, vendi 
që zënë në treg bankat tregtare etj.. 

Roli i kufizuar i kreditit në lekë, i materalizuar në nivelin e 
ulët të zhvillimit të tregut të kredive në lekë bën që edhe efekti 
i politikës monetare në agjentët e tjerë ekonomikë të jetë 
modest. Përqindja e marrëveshjeve të riblerjes do të arrijë të 
përçojë plotësisht vendimet e Bankës së Shqipërisë në ekonomi 
pas minimizimit të pozicionit monopol të Bankës së Kursimeve 
dhe rritjes së konkurrencës në treg, koordinimit më të mirë 
të autoritetit monetar dhe fiskal, zhvillimit të tregut të kredisë 
për ekonominë, zhvillimit të tregjeve të tilla si ai i letrave me 
vlerë, i kapitaleve, i aktiveve fikse etj., si kanale potenciale dhe 
me rëndësi në përçimin e vendimeve të politikës monetare në 
ekonomi.
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* Suzana Sheqeri, Arta Pisha, specialiste, Departamenti i Kërkimeve dhe Politikës 
Monetare.
1 Ankandet javore të marrëveshjeve të riblerjes janë me maturitet njëjavor dhe 
përdoren për tërheqjen e likuiditeteve të tepërta nga sistemi bankar.
2 Mesatarja i përket periudhës janar ‘01 – 20 mars ‘01(deri në ditën e përdorimit 
të depozitës njëditore).
3 Pothuajse çdo muaj ndryshojnë bankat që kreditojnë ekonominë në lekë dhe 
niveli i interesave që zbatohen në varësi të afatit të kredisë së dhënë. Kjo sjell 
oshilacione të larta në interesin mesatar të ponderuar për kredinë e dhënë në 
lekë.


