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DEKLARATA E POLITIKËS MONETARE TË BANKËS SË
SHQIPËRISË PËR GJASHTËMUJORIN E DYTË TË VITIT 2000

FJALA E GUVERNATORIT

Të nderuar Zonja dhe Zotërinj,

Në strategjinë e Bankës së Shqipërisë përcaktuam kalimin përfundimtar në instrumentet
indirekte të politikës monetare, si një nga hapat vendimtarë për përafrimin e institucionit drejt
modelit të Bankës Qendrore Europiane. Viti 2000, dhe pikërisht gjashtëmujori i dytë i tij, ishte
periudha në të cilën u realizua faza e fundit e këtij kalimi. Kemi hequr dorë nga përcaktimi i
normës së interesit për depozitat me afat në bankat shtetërore dhe kemi filluar pagimin e
interesave për rezervat e detyrueshme në masën e gjysmës së yield-it të bonove të thesarit me
maturim tremujor. Në këtë mënyrë, Banka e Shqipërisë vazhdoi “zbutjen” e politikës së saj
monetare dhe nëpërmjet veprimeve me rezervat e tepërta të bankave të nivelit të dytë,
influencoi për uljen e normave të interesit. Rezultatet më të mira në fund të vitit 2000, krahasuar
me fundin e vitit 1999 ishin:

• Ulja e normave mesatare të interesit të depozitave nga 9,14 për qind në 7,74 për qind për
maturimin dymbëdhjetëmujor dhe nga 9,47 për qind në 6,91 për qind për maturimin
tremujor;

• Ulja e yield-it të bonove të thesarit me maturim tremujor nga 14,77 për qind në 7,83 për
qind;

• Ulja më e vogël në normat mesatare të interesit të kredive me maturim deri në një  vit nga
25,8 për qind në 23,7 për qind, ndërkohë që ka banka të cilat ofrojnë kredi me norma
interesi 12 deri në 15 për qind;

• Rritja e rezervave valutore bruto të Bankës së Shqipërisë me rreth 126 milionë dollarë
amerikanë;

• Rritja e gjendjes së kredive në sistemin bankar rreth tre herë më shumë se në vitin 1999,
ndërkohë që kreditë e reja të akorduara nga sistemi janë pothuajse sa stoku i kredive në
fund të vitit 2000.

Inflacioni i matur me indeksin e çmimeve të konsumit, pas qëndrimit në nivele negative të rritjes
mujore deri në muajin gusht, filloi të rritej në nivelin vjetor 1,9 për qind në fund të muajit nëntor,
“për të kërcyer” në nivelin e ndryshimit vjetor 4,2 për qind, në dhjetor 2000. Objektivi i këtij viti
ishte që inflacioni të rritej në kufijtë 2 deri në 4 për qind, duke u respektuar kufijtë sasiorë të
programit afatmesëm të mbështetjes nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Nëse këta kufij u
respektuan nga Banka e Shqipërisë dhe sistemi bankar, faktorë që lidhen kryesisht me situatën
energjitike dhe me ekzistencën e strukturave jokonkurrente të tregut bënë që ndryshimet e
çmimeve në artikuj me një peshë specifike shumë të vogël në shportën e indeksit (rreth 2,3 për
qind) të ndikojnë ndjeshëm në rritjen e përgjithshme të indeksit të çmimeve të konsumit.
Argumentimin për një ndryshim rastësor e spekulativ në muajin dhjetor e mbështet edhe fakti që
në fund të muajit janar 2001, indeksi i çmimeve të konsumit ra me 1,3 pikë për qind, në
krahasim me muajin dhjetor 2000, duke sjellë një ndryshim vjetor në rritje për 2,2 për qind.

Objektivat sasiorë të programit afatmesëm, me të cilët matet drejtpërdrejt puna e Bankës së
Shqipërisë, janë realizuar kënaqshëm dhe, megjithë rishikimet në uljen ose ngritjen e nivelit,
janë realizuar edhe në kredinë që sistemi bankar i jep qeverisë.

Gjashtëmujori i dytë i vitit 2000 shënoi hapa të rëndësishëm në bashkërendimin e punës midis
dy institucioneve politikëbërëse duke kurorëzuar përpjekjet e Bankës së Shqipërisë për rritjen e
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marrëdhënieve, që i shërbejnë jo vetëm administrimit të financimit të deficitit buxhetor, por edhe
stadit të ri të veprimtarisë së bankës qëndrore, nëpërmjet instrumenteve indirekte të politikës
monetare. Kështu, për herë të parë në administrimin e borxhit të brendshëm, veç Komitetit të
Borxhit filloi, në muajin korrik 2000, takimet e tij javore Nënkomiteti i Borxhit të Brendshëm.
Aktiviteti i këtij nënkomiteti ka rëndësi në procesin e bashkërendimit të politikës monetare me
atë fiskale, pasi duke përputhur informacionet e Bankës së Shqipërisë mbi likuiditetin e sistemit
bankar me kërkesat për financimin e borxhit të brendshëm, realizon, jo vetëm procesin e
ankandeve të tregut primar, por edhe krijon lehtësi për Bankën e Shqipërisë në veprimtarinë e
tregut të hapur nëpërmjet instrumenteve indirekte të politikës monetare. Këto takime kanë
rëndësi dhe konsiderohen si një ndihmë në procesin e programimit të bazës monetare të
Bankës së Shqipërisë, e cila, me anë të veprimeve në ankandet e marrëveshjeve të riblerjes do
të realizojë përcaktimin e normës së interesit bazë të Bankës së Shqipërisë.

Sistemi bankar në Shqipëri e filloi aktivitetin e tij me banka me kapital tërësisht shtetëror, të cilat
trashëguan nga e kaluara dhe krijuan në vitet e para të aktivitetit, marrëdhënie me buxhetin e
shtetit pa vlerë tregu. Për këtë arsye, formimi i çmimit të kërkesës për para, veç faktorëve të
tjerë, ka mbartur shformime që reflektohen më qartë në yield-in e bonove të thesarit që ka
qëndruar si nivel shumë pikë mbi normën e interesit të depozitave. Në këtë gjashtëmujor, një
arritje tjetër e bashkërendimit midis Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave është
konvertimi i borxhit të patregtueshëm të Bankës së Shqipërisë në borxh të tregtueshëm. Në vitet
1992 – 1994 deficiti buxhetor u financua nga Banka e Shqipërisë me baza cash-i duke
regjistruar në librat e detyrimeve të buxhetit të shtetit garanci të borxhit në formë të
patregtueshme. Realizimi i kthimit në letra me vlerë të tregtueshme të qeverisë kalon në kushte
të barabarta të gjitha pretendimet e sistemit bankar ndaj qeverisë dhe i mundëson Bankës së
Shqipërisë realizimin e veprimeve më aktive në treg të hapur.

Megjithë rritjen e bashkërendimit të politikës monetare me atë fiskale, nuk është arritur akoma,
nga institucionet buxhetore, shpërndarja ritmike e kryerjes së shpenzimeve buxhetore gjatë vitit,
duke sjellë në një përqëndrim të kërkesave për financimin e deficitit buxhetor në muajt e
fundvitit. Kjo, vështirëson jo vetëm procesin e planifikimit të financimit, por edhe politikën
monetare të Bankës së Shqipërisë që detyrohet të rrisë bazën monetare në pjesën e parasë në
qarkullim. Vetëm në muajin dhjetor paraja në qarkullim është rritur me 6,2 miliardë lekë,
ndërkohë që gjithë vitin 2000 u rrit me 18 miliardë lekë. Teorikisht, rritja e parasë përbën një nga
premisat kryesore për rritjen e inflacionit dhe praktikisht këtë gjë e vërtetojnë edhe të dhënat e
inflacionit në të njëjtët muaj të fundit të një viti dhe të fillimit të atij pasardhës.

Tek ne, deri tani janë krijuar seritë e indeksit të çmimeve të konsumit. Por, bankat qëndrore
marrin në konsideratë edhe disa parametra për të matur efektivitetin e veprimtarisë së politikës
së tyre monetare dhe për të përmirësuar punën në të ardhmen. Sjellja konsumatore, sidomos
në vendet në tranzicion, ndryshon më shumë, ndërkohë që duke marrë në konsideratë
zhvillimet e vendit në rrugën drejt ekonomisë së tregut, themi që matjet e treguesve nuk
reflektojnë plotësisht realitetin nëse nuk rishikohet metodologjia e matjes dhe e grumbullimit të
të dhënave. Mënyra e llogaritjes së IÇK-së është përcaktuar nga një pyetësor për konsumin në
vitin 1992. Banka e Shqipërisë do ta trajtojë këtë indeks me gjerë në Raportin Vjetor të vitit
2000, por duhet thënë që efektet sezonale, ndryshimet spekulative, çmimet e diktuara nga kriza
energjitike dhe ndonjë keqinterpretim njerëzor në procesin e matjes së indeksit të çmimeve të
konsumit, kërkojnë që të llogarisim indekse bazë, që eliminojnë “parregullsitë” e mësipërme. Në
të ardhmen do të përpunojmë dhe do të raportojmë statistika periodike, duke shfrytëzuar jo
vetëm një burim informacioni, për të bërë një vlerësim dhe një analizë sa më të mirë të
efektivitetit të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë.

Gjithnjë e më shumë, gjatë vitit 2000, është informuar publiku, nëpërmjet medias, për të gjitha
vendimet e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë si dhe me pikat kryesore, që
shpjegojnë arsyet e marrjes së vendimeve. Akoma nuk mendojmë se është arritur të ndikohet
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mbi pritjet e publikut për të ardhmen, por konstatojmë se problemet e ndryshme, që trajton
Banka e Shqipërisë kanë zënë një vend në rritje në media duke shtuar interesimin për
raportimet e saj dhe auditorin, që kërkon të njihet me këto informacione. Banka e Shqipërisë e
konsideron si të rëndësishëm bashkëpunimin me median dhe për të rritur nivelin e transmetimit
të mesazheve të saj, nëpërmjet mirëkuptimit të dyanshëm shpjegues dhe dëgjues, do të
organizojë në të ardhmen seminare të tjera me gazetarët për aktivitete të saj si: politika
monetare, operacionet monetare, mbikëqyrja bankare, buxheti i saj, emisioni i parasë, etj..
Gjithashtu do të rriten kontaktet dhe konferencat e drejtuesve të saj. Transparenca e sistemit
bankar është ende larg atyre ritmeve që mund të përshkruhen si të mjaftueshme, ndërkohë që
çdo individ, kur merr vendime për të investuar paratë e tij (qoftë ky edhe punonjës banke)
kërkon shumë informacione, që tregojnë gjendjen e palës me të cilët do të vendosë
marrëdhënie. Megjithëse aktiviteti promocional në televizion është rritur nga disa banka,
bilancet (ose tregues të përmbledhur të bilancit) e shumicës së tyre akoma nuk publikohen,
ndërsa mjete informimi si interneti thuajse nuk përdoren fare. Banka e Shqipërisë vazhdon në
ofertën për përdorimin e mjeteve të saj të publikimit, përfshi faqen në internet.

Banka e Shqipërisë konstaton se në vitin 2000 kreditimi i ekonomisë u rrit më shumë se çdo vit
tjetër që nga fillimi i aktivitetit të sistemit bankar dynivelësh. Gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit
2000 u dhanë 13,7 miliardë lekë kredi e re nga sistemi bankar, ndërkohë që gjendja e kredive
në sistemin bankar u rrit me 3,5 miliardë lekë. Këto të dhëna tregojnë që, rritja e aktivitetit
kreditues të bankave të nivelit të dytë ka mbështetur zhvillimin afatshkurtër, që lidhet me
aktivitete ndihmëse të investimeve, ndërkohë që këto të fundit lidhen me kredinë afatmesme
dhe afatgjatë të bankave. Edhe aktiviteti kreditues afatmesëm dhe afatgjatë i bankave është
rritur. Kështu, gjatë vitit 2000, rreth 62 për qind e kredive të reja janë livruar me një afat kthimi
nga një deri në tre vjet.

Ndër faktorët që kanë ndikuar në rritjen e aktivitetit kreditues të bankave janë rritja e përvojës së
tyre në kreditim, zgjerimi i rrjetit, shtimi i bizneseve, lehtësimi i politikës monetare, që u
shoqërua me pakësimin e kërkesës së qeverisë për kredi, etj.. Në takimet e organizuara nga
Banka e Shqipërisë me bankat për problemin e kreditimit, si dhe në raste të tjera takimesh edhe
me institucione të tjera qeverisëse, nga ana e bankave janë ngritur edhe probleme ligjore, të
cilat krijojnë pengesa në procesin kreditues të  bankave tregtare, si dhe që lidhen me aspekte të
veçanta të kodit të procedurës civile, të mënyrës së arkëtimit të kolateralit në rastet kur arkëtimi
i kredisë shkon keq, probleme të lidhura me kodin tregtar etj.. Janë ndërmarrë hapa për të
përmirësuar punën e sistemit financiar. Sigurimi i stabilitetit financiar është një detyrë e
rëndësishme, po të kemi parasysh ngjarjet e vitit 1997. Kriza e parasë u kthye nga një gur i
vogël në rrugë, në krizën më të fuqishme të besimit për shtetin.

Kur diskutojmë për stabilitetin monetar dhe financiar, ne duhet të kujtojmë që kemi akoma
shumë rrugë për të bërë. Ekonomia botërore tregon rritje të madhe ekonomike të shoqëruar me
inflacion të ulët dhe politika monetare ka ndihmuar në këto zhvillime. Megjithatë, përpara nesh
janë edhe shumë zhvillime, disi të vështira, që duhet të përballojmë për të ruajtur nivelin e
arritur.

Për politikën monetare mund të thuhet që është një evidencë e dukshme e cila sugjeron se
vendet mund të kenë rritje të qëndrueshme, vetëm nëse kjo shoqërohet me inflacion të ulët.
Është qëndrueshmëria e rritjes, kyçi për arritjet maksimale në prodhim dhe në punësim. Kështu,
një mënyrë tjetër e shprehjes së qëllimeve të politikës monetare bazuar në objektivin për
inflacionin është të themi që qëllim i saj është zgjatja e kohës së rritjes ekonomike dhe, për
këtë, Banka e Shqipërisë do të organizojë punën për të dhënë kontributin e saj.
 
 Ju falenderoj për vëmendjen,
 
 Shkëlqim  CANI
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 Guvernator
“Vetëm një njeri në dhjetëmijë i kupton problemet e parasë, ndërkohë që çdo njeri ‘takohet’ me
të përditë.” – Samuelson, Paul

I. POLITIKA MONETARE E BANKËS SË SHQIPËRISË NË GJASHTËMUJORIN E DYTË
TË VITIT 2000

Objektivi final i Bankës së Shqipërisë është ruajtja e stabilitetit të çmimeve në vend. Për të
realizuar këtë objektiv ajo synon arritjen e objektivit të ndërmjetëm (rritja e M3) dhe të objektivit
operacional (norma e interesit në tregun e parasë), në përputhje me parimet e një ekonomie të
hapur në kushtet e konkurrencës së lirë, duke favorizuar një shpërndarje eficiente të burimeve.

I.1. ÇMIMET E KONSUMIT NË FUND TË MUAJIT DHJETOR 2000

Në fund të vitit 2000 inflacioni arriti në nivelin 4,2 për qind, duke u shmangur me 0,2 për qind
nga objektivi i vënë për këtë vit.

I parë në një shtrirje njëvjeçare, indeksi i çmimeve të konsumit në bazë mujore, për vitin 2000
është luhatur në kufijtë  (-2,7%  ÷  4.6%) ku niveli më i lartë i inflacionit mujor  ka rezultuar në
muajin dhjetor 2000 dhe niveli më i ulët  është arritur në korrik  të vitit 2000.
 
Qëndrimi për  disa muaj rresht  në shifra negative, sidomos në  muajt qershor e korrik 2000, ka
ardhur  kryesisht si rezultat i ndikimit të faktorëve sezonalë, dhe i rritjes së aktivitetit prodhues,
tregtar, të shërbimeve, të turizmit etj., si dhe i forcimit të Lekut në periudha, të cilat lidhen me
rritjen e ofertës së valutës në tregun valutor.

Më pas, në muajt gusht e shtator pati një rritje të menjëhershme të indeksit të çmimeve të
konsumit, që nuk përbën një fenomen të pazakontë, por është në vijim të sjelljes së zakonshme
të çmimeve. Përgjithësisht sezoni shtator-dhjetor njeh rritje çmimesh. Niveli më i lartë i vitit u
arrit në muajin dhjetor.
 
Indeksi i çmimeve të konsumit në bazë vjetore ka rezultuar pozitiv në  katër  muajt e fundit të
vitit. Gjatë kësaj periudhe, indeksi i çmimeve të konsumit  ka patur  një tendencë rritjeje të lehtë
pas qëndrimit për një periudhë gati tetëmujore1 në nivele negative, duke arritur kështu në
muajin dhjetor në nivelin 4,2 për qind.

Faktorët, që ndikuan në rritjen e inflacionit, mund  të grupohen në faktorë që kanë ndikuar
menjëherë në indeksin e çmimeve të konsumit dhe, faktorë që efektin e tyre e kanë dhënë me
vonesë.

 
Në fund të vitit 2000, ashtu sikurse është bërë traditë tashmë në Shqipëri, pati  rritje të
përkohshme spekulative të çmimeve. Kjo u vu re kryesisht në përbërje të grupit  "ushqim, pije
dhe duhan" ku rritja mujore e indeksit  të çmimeve të këtij grupi mallrash ishte 6,6 për qind duke
dhënë kështu një ndikim prej 4,4 për qind në rritjen e indeksit të çmimeve të konsumit. Këtu,
kryesisht ka ndikuar rritja e çmimeve të nëngrupit "fruta dhe perime" e cila në dhjetor arriti në
24,8 për qind.
 
 Megjithatë, vëmë në dukje se kjo rritje spekulative e çmimeve ka zgjatur vetëm disa ditë dhe
shporta aktuale e mallrave, e bën më të dukshëm këtë fenomen duke qenë se pesha specifike
e grupit "ushqim, pije dhe duhan" zë një vend të rëndësishëm në të. Ajo ç'ka përbën fenomen të
veçantë është intensiteti i  veprimit të spekulimit, i cili rezultoi disa herë më i lartë se në vite të

                                                       
1 Bën përjashtim vetëm muaji qershor 2000 ku IÇK-ja, në bazë vjetore rezultoi pozitive 0,06 për qind.
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tjera. Kjo, mendojmë se ka ardhur nga ndikimi i dy ngjarjeve: pasje e tre festave brenda një jave
(gjë që e konfirmon diferenca e normës së inflacionit me 0,65 pikë përqindjeje duke krahasuar
çmimet e matura deri në datën 25 dhjetor dhe çmimet e matura pas kësaj date) si dhe klima e
përgjithshme e spekulimit, e krijuar si pasojë e krizës energjitike në vend prej muajit tetor 2000.
Një tjetër zhvillim, që konfirmon spekulimin me çmime është norma negative e inflacionit, që
rezultoi në muajin janar 2001.
 Zakonisht muaji janar rezulton me një rritje të lehtë çmimesh, që sidomos në dy vitet e fundit,
1999 dhe 2000, është vërtetuar në nivelet 0.9 dhe 0.6 për qind, përkatësisht. Ndërsa, në muajin
janar të vitit 2001, norma mujore e inflacionit rezultoi negative për 1.3 për qind. Kjo është pasojë
e rritjes spekulative të çmimeve në muajin dhjetor 2000.
 
Faktorët sezonalë kanë ndikuar, gjithashtu, në ndryshimin e inflacionit. Në sezonin e dimrit
vihet re një rritje e çmimeve kryesisht të disa llojeve të produkteve bujqësore, ndërsa në verë
ndodh e kundërta. Veçori e vitit 2000 ishte se  duke filluar që nga muaji maj dhe në muajt e
verës, për herë të parë prodhimi bujqësor (veçanërisht në perime) ka arritur të plotësojë
kërkesën konsumatore dhe  këtë e ka vërtetuar dhe fakti, që gjatë kësaj periudhe në dogana
nuk janë regjistruar hyrje të këtyre prodhimeve bujqësore nga importi, duke ndikuar kështu në
një ulje të ndjeshme të çmimeve, të cilat zënë një peshë të rëndësishme në shportën aktuale.

I.2.       INSTRUMENTET E POLITIKËS MONETARE

I.2.1     Normat e interesit
Ndërhyrja në treg e Bankës së Shqipërisë, përmes normës së përcaktuar në ankandet e repo-
ve, ka synuar uljen e nivelit të interesave të tregut në përputhje me lëvizjen e inflacionit dhe të
zhvillimeve të tjera monetare dhe ekonomike.

Banka e Shqipërisë në fillim të vitit përcaktonte minimumin e normës së interesit për depozitat
me afat të bankave me kapital tërësisht shtetëror, ndërsa pas heqjes nga përdorimi të këtij
instrumenti filloi të përcaktojë normën e ankandit të marrëveshjeve të riblerjes, si normë bazë që
do të ndikojë në sjelljen e kursimeve dhe investimeve në ekonomi.

Ulja e normës bazë ka shërbyer si referencë për uljen e normave të tjera në treg, si ajo e
depozitave me afat, kredisë për ekonominë dhe bonove të thesarit.

Por, axhustimet në këtë pikë kanë qenë të ndryshme për norma të veçanta, duke sjellë edhe
ruajtjen e diferencave të larta kryesisht midis normës së huadhënies dhe normës së kursimeve
në lekë.

Tabela 1. Interesi mesatar i ponderuar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2000.
Në lekë Vjetore Gjashtëmujore Tremujore

Depozita 7.93 8.06 7.22
Kredi 26.69 24.83 25.56

Si rrjedhim, duke patur parasysh nivelin  minimal të inflacionit gjatë vitit, në treg kanë
bashkëekzistuar përqindjet reale, relativisht të larta të huave në lekë, të cilat ndikojnë në
kufizimin e kërkesave për investime, dhe përqindjet reale më të ulta të depozitave, të cilat nuk
lejojnë rritjen e kursimeve. Këto diferenca të larta vijnë si pasojë e deformimeve të trashëguara
nga të cilat vuan tregu. Përmirësimet, në drejtim të rritjes së konkurrencës në treg dhe të
ruajtjes së stabilitetit ekonomiko-financiar do të ndikojnë në vendosjen e diferencave të
pranueshme midis interesave të investimeve dhe kursimeve, pra brenda kufijve që duhet të
lëvizin ndërmjetësit financiarë për të plotësuar shpenzimet e tyre dhe për të arritur fitimin.
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I.2.2 Rezerva e detyrueshme

Rezervat e detyrueshme për depozitat monetare (detyrimet ndaj të tretëve) në lekë dhe në
valutë janë instrumenti i parë indirekt, që ka aplikuar Banka e Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë vazhdon të mbajë, në formën e fondeve të depozituara pranë saj, rezervat
e detyrueshme të bankave të nivelit të dytë në nivelin 10 për qind të detyrimeve të tyre ndaj të
tretëve. Baza e llogaritjes së rezervave të detyrueshme është mesatarja e gjendjes javore të
depozitave monetare (detyrimeve ndaj të tretëve) në bankat e nivelit të dytë. Për herë të parë
gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2000, në kuadrin e liberalizimit të politikës monetare, Këshilli
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë  vendosi pagimin e interesave për shumat e rezervave të
detyrueshme, që mbahen në Bankën e Shqipërisë, në fillim në muajin shtator, me një të tretën e
normave të interesit të tregut dhe më vonë, në dhjetor me një të dytën e këtyre
normave.Gjendja e rezervave të detyrueshme, shuma e mobilizimit brenda një jave dhe
remunerimi, në fund të muajit dhjetor 2000, paraqiten më poshtë. Rezervat e detyrueshme në
lekë ishin 15,7 miliardë dhe në valutë 6,6 miliardë lekë (kundravlefta në lekë). Sipas bankave
ato paraqiten:

Tabela 2. Rezerva e detyrueshme në lekë dhe në valutë (në milionë lekë).
dhjetor '00

Bankat: në lekë pesha sp në % në valutë pesha sp në %
Banka e Kursimeve      13,016.00 82.8        2,477.00 37.5
Banka Kombëtare Tregtare       1,395.00 8.9           804.00 12.2
Banka Dardania              2.00 0.0           142.00 2.1
Banka Italo Shqiptare          190.00 1.2           814.00 12.3
Banka Arabe              5.00 0.0             59.00 0.9
Banka Tirana          444.00 2.8           569.00 8.6
Banka Alpha Credit          176.00 1.1           322.00 4.9
Banka Kombëtare Greke          167.00 1.1           394.00 6.0
Banka Ndërkombëtare            30.00 0.2             43.00 0.7
Banka Amerikane          188.00 1.2           804.00 12.2
Banka Fefad            80.00 0.5           134.00 2.0
Banka e Parë  Investimeve              4.00 0.0               2.00 0.0
Banka Ndërtregtare            22.00 0.1             46.00 0.7
TOTALI      15,719.00 100.0        6,610.00 100.0

Nga rezervat e detyrueshme në lekë, që mbahen pranë Bankës së Shqipërisë, bankat e nivelit
të dytë kanë të drejtë të përdorin (mobilizojnë) për kryerjen e pagesave ditore deri në 5 për qind
me kusht që, mesatarja javore e rezervave të detyrueshme të plotësojë detyrimin 100 për qind
ndaj Bankës së Shqipërisë.Shuma e lejueshme e mobilizimit të rezervave të detyrueshme në
lekë dhe remunerimi në  muajt e tremujorit të katërt sipas bankave ka qenë:

Tabela 3. Niveli i mobilizimit të rezervës së detyrueshme dhe remunerimi2 për tremujorin
e katërt 2000.                                                                                                   (në milionë lekë).

      tetor'00           nëntor'00               dhjetor ‘00
Bankat: 5% remuner. 5% remuner. 5% remuner.

Banka e Kursimeve 655.7 36.0 659.4 33.2 667.7 32.5
Banka Kombëtare Tregtare 67.2 4.7 67.6 4.4 69.7 4.3
Banka Dardania 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
Banka Italo Shqiptare 7.2 1.8 8.4 1.8 9.5 1.8
Banka Arabe 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1
Banka Tirana 20.4 1.8 20.9 1.9 22.2 1.9

                                                       
2 Remunerimi për rezervat e detyrueshme në lekë dhe në valutë.
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Banka Alpha Credit 7.4 0.9 8.0 0.9 8.8 1.0
Banka Kombëtare Greke 7.9 1.1 8.2 1.1 8.4 1.1
Banka Ndërkombëtare 1.1 0.1 1.2 0.1 1.5 0.1
Banka Amerikane 9.3 1.8 10.3 2.0 9.4 1.9
Banka Fefad 3.6 0.3 3.9 0.3 4.0 0.4
Banka e Parë  Investimeve 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Banka Ndërtregtare 0.8 0.0 1.1 0.1 1.1 0.1
TOTALI 781.0 49.2 789.4 46.3 802.8 45.4
Mobilizimin ditor të rezervës së detyrueshme (deri në 5 për qind) gjatë vitit 2000 Banka e
Kursimeve e ka përdorur 8 herë, ndërsa Banka Italo-Shqiptare, Banka Tirana, Banka Fefad,
Banka Ndërkombëtare Tregtare dhe Banka Amerikane e kanë përdorur nga një herë secila, në
muaj të ndryshëm të vitit.

I.3 OPERACIONET E TREGUT TË HAPUR

 Operacionet e tregut të hapur luajnë rolin kryesor për zbatimin e politikës monetare të Bankës
së Shqipërisë në administrimin e normave të interesit, administrimin e likuiditetit dhe dërgimin e
sinjaleve në treg. Operacionet e tregut të hapur inicohen nga Banka e Shqipërisë, e cila vendos,
gjithashtu, dhe për tipin e instrumentit që do të përdoret, termat dhe kushtet e ekzekutimit të tij.
Ato mund të ekzekutohen me anë të ankandeve të tipit standard, ankandeve të shpejta apo të
procedurave dypalëshe.

Operacionet e tregut të hapur të Bankës së Shqipërisë, në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2000, u
përqëndruan në përdorimin e instrumentit të repo-ve nëpërmjet organizimit të ankandeve për
marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes. Miratimi i rregullores për ankandet e repo-
ve, në prill të vitit 2000, dhe organizimi e zhvillimi i tyre për herë të parë, në fund të muajit korrik
2000, i parapriu liberalizimit të plotë të normave të interesit për depozitat në bankat me kapital
tërësisht shtetëror dhe përgatitjes për kalimin nga instrumentet direkte në ato indirekte të
politikës monetare.

Duke patur parasysh objektivat e mësipërm, Banka e Shqipërisë ka shfrytëzuar ankandet e
marrëveshjeve të riblerjes për të ndikuar mbi nivelin e likuiditetit në tregun ndërbankar. Ndonëse
deri tani ankandi ka ofruar një mundësi për investimin nga bankat tregtare të rezervave të tyre
likuide, Banka e Shqipërisë ka ndryshuar shumën e pranuar për pjesëmarrje nga bankat, duke
bërë që efekti neto i ankandit të ishte në shtim ose në  pakësim të gjendjes së likuiditetit të
tregut ndërbankar, sipas situatës së krijuar. Shuma e përgjithshme, e shpallur nga Banka e
Shqipërisë në ankandet e marrëveshjeve të riblerjes, të zhvilluara në gjashtëmujorin e dytë të
vitit 2000, ishte 77,300 milionë lekë, e ndarë në muaj si më poshtë:

Tabela 4. Shumat e shpallura në ankand, sipas muajve (në milionë lekë).
Muaji korrik’00 gusht’00 shtator’00 tetor’00 nëntor’00 dhjetor’00 totali

Shuma 1,000.00 4,300.00 7,000.00 5,000.00 36,500.0 23,500.00 77,300

Pjesëmarrëse në këto ankande ishin të gjitha bankat e nivelit të dytë, por peshën kryesore e ka
patur Banka e Kursimeve. Mesatarisht, në çdo ankand kanë marrë pjesë 5 banka.
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Interesi i ofruar nga Banka e Shqipërisë për shumën e pranuar në ankand, ka ardhur në rënie.
Fillimisht ai ishte 9 për qind, ndërsa në tremujorin e fundit të vitit është stabilizuar në 6.5 për
qind. Në mënyrë grafike, ecuria e normës së interesit të ofruar nga Banka e Shqipërisë, si edhe
e normës mesatare të interesit, sipas ankandeve, jepen më poshtë:

Ankandi i marrëveshjeve të riblerjes, ishte forma kryesore e përdorur nga Banka e Shqipërisë
për ndikimin në situatën e likuiditetit në treg. Marrëveshje dypalëshe, janë zhvilluar vetëm 2
herë, për një shumë totale prej 104.5 milionë lekësh. Banka e Shqipërisë, në këto raste, ka
ofruar likuiditet për bankat tregtare.

I.4. LEHTËSIRAT KREDITUESE

Kredia e rifinancimit dhe kredia lombard

Këto kredi i shërbejnë plotësimit të nevojave imediate të bankave të nivelit të dytë për likuiditete,
vetëm pasi ato të kenë shfrytëzuar më parë lehtësirat, që i jep tregu sekondar i letrave me vlerë.
Përdorimi i tyre është kufizuar nga aplikimi, në një masë të madhe, i marrëveshjeve të riblerjeve
si dhe nga termat që ato paraqesin (më të lartat e tregut). Bazë për përcaktimin e normave të
tyre të interesit ka shërbyer yield-i tremujor i bonove të thesarit, i dalë nga ankandet e tregut
primar të letrave me vlerë. Mospërdorimi i tyre, edhe në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2000, ka
treguar se, në kushtet aktuale të sistemit bankar ato nuk janë të përshtatshme dhe efektive për
politikën monetare. Kjo është rezultat i stabilizimit të treguesve makroekonomikë dhe financiarë,
por veçanërisht i krijimit të rezervave të tepërta, të mjaftueshme për bankat për realizimin e
veprimtarisë së tyre. Për vitin 2001, fokusi i aktivitetit do të mbetet në drejtim të zgjerimit të
instrumenteve indirekte të politikës monetare dhe të plotësimit të kuadrit rregullativ të tyre.
Mendojmë, se vetëm në këtë mënyrë, do të përmirësohet mekanizmi i transmetimit të
vendimeve të politikës monetare në drejtim të zhvillimeve në normën e interesit të tregut si dhe
do të rritet aktiviteti i tregut ndërbankar.
I.5. ZHVILLIMET NË TREGUN NDËRBANKAR

Përsa i takon zhvillimeve në tregun ndërbankar, vihet re që bankat po orientohen drejt njëra-
tjetrës për plotësimin e nevojave të tyre për likuiditet. Sipas raportimeve të bankave, në

Shuma e shpallur nga BSH
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gjashtëmujorin e dytë të vitit 2000, janë kryer 34 transaksione të tregut ndërbankar, në formën e
huamarrjes afatshkurtër. Në 17 raste, Banka e Kursimeve ka qenë huadhënëse e fondeve, pa
qenë në asnjë rast huamarrëse. Në 28 raste, Banka Tirana ka qenë huamarrëse e fondeve, pa
qenë në asnjë rast huadhënëse. Banka të tjera, të pozicionuara si huamarrëse kanë qenë :
Banka Ndërkombëtare Tregtare, Banka Italo-Shqiptare dhe Banka Amerikane. Në rolin e
huadhënësit, janë pozicionuar të paktën një herë, pothuaj të gjitha bankat. Kohëzgjatja
mesatare e këtyre transaksioneve ka qenë 12 ditë, kohëzgjatja minimale ka qenë një ditë dhe
ajo maksimale 35 ditë. Norma mesatare e interesit të huasë në tregun ndërbankar, ka qenë 6.3
për qind.

Kjo vlerë, është mbi nivelin mesatar të normës së interesit realizuar në ankandet e
marrëveshjeve të riblerjes, prej 5.72 për qind. (Diferenca përfaqëson kthimin e dëshiruar nga
Banka e Kursimeve për investimin e fondeve të saj të tepërta, në tregun ndërbankar.) Norma
minimale e interesit ka qenë 5 për qind, ndërsa ajo maksimale 9 për qind. Fondet, që kanë
lëvizur, kapin vlerën 4,655 milionë lekë. Shuma më e madhe për një transaksion të vetëm është
900 milionë lekë, ndërsa më e vogla, 5 milionë lekë. Vlera mesatare për transaksionet e kryera,
është 136.9 milionë lekë.

II. REALIZIMI I OBJEKTIVAVE SASIORË TË PROGRAMIT AFATMESËM "PËR ULJEN E
VARFËRISË DHE NXITJEN E RRITJES EKONOMIKE (PRGF)"

Objektivat sasiorë të Bankës së Shqipërisë gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2000 janë
realizuar në mënyrë të kënaqshme. Këta objektiva përfshijnë tre  tregues të

rëndësishëm financiarë për të gjithë sistemin financiar shqiptar. Dy prej tyre i përkasin autoritetit
monetar, Bankës së Shqipërisë, ndërsa tjetri i përket sistemit bankar në përgjithësi.

II.1 Objektivi lidhur me rezervat ndërkombëtare neto të Bankës së Shqipërisë është një
kufi i poshtëm. Në përcaktimin e nivelit të tij mbahen parasysh disa konsiderata. Identitetet, që

Box 1. Përkufizimi dhe matja e objektivave sasiorë.

1. Rezervat ndërkombëtare neto të Bankës së Shqipërisë janë diferencë e rezervave
ndërkombëtare bruto të Bankës së Shqipërisë me (i) detyrimet valutore neto të
jorezidentëve dhe (ii) rezervat valutore neto të bankave tregtare, të mbajtura në Bankën e
Shqipërisë. Këto rezerva  janë të gatshme dhe në dispozicion të Bankës së Shqipërisë për
qëllim të plotësimit të nevojave financiare të bilancit të pagesave, ndërhyrjeve në tregun
valutor dhe për qëllime të tjera. Këto rezerva llogariten në USD,  dhe për qëllim monitorimi,
kursi i USD dhe i arit mbahen në nivelet fikse të fundit të muajit dhjetor 1999, respektivisht
135.2 lek / USD dhe  35 SDR për onc.

2. Kredia neto e sistemit bankar për qeverinë është përcaktuar si shumë e kredive në lekë dhe
në valutë të të gjitha pjesëve të qeverisë qendrore dhe lokale, ku me qeveri qendrore
kuptohet Buxheti i Shtetit, Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Instituti i Sigurimeve
Shëndetësore. Në këtë kredi neto nuk përfshihen huatë për projektet e huaja. Kreditë
nënkuptojnë huatë bankare dhe paradhëniet për qeverinë, mbajtjet e letrave me vlerë të
qeverisë, interesin e llogaritur, por të papaguar dhe bilancet negative të llogarive të qeverisë
me bankat.

3. Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë janë përcaktuar si diferencë e bazës
monetare me rezervat ndërkombëtare neto të Bankës së Shqipërisë. Vetë baza monetare
është përcaktuar si shumë e parasë në qarkullim (emisioni i parasë minus gjendjen e arkës
së Bankës së Shqipërisë) dhe rezervave të bankave tregtare të mbajtura në Bankën e
Shqipërisë.
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lidhin flukset monetare të bilancit të pagesave me ekonominë reale, theksojnë se niveli i RNN
shërben si një kufizues i përdorimit të burimeve në një ekonomi. Në qoftë se ekonomia ndodhet
në një situatë të tillë ku diferenca midis të ardhurave dhe absorbimit të burimeve nga ana e saj
nuk kompensohen plotësisht nga huamarrjet nga jashtë, atëherë kjo diferencë do të plotësohet
nga ulja e nivelit të RNN.

Një situatë e tillë nuk është e përballueshme në një periudhë afatgjatë për vetë faktin se niveli i
RNN është i kufizuar. Për më tepër, ulja e nivelit të RNN shikohet me shqetësim nga kreditorët
e huaj dhe pakëson gatishmërinë e tyre për të financuar në një situatë tillë. Për këtë arsye,
programet e rregullimit të mbështetura nga FMN theksojnë mjaft rëndësinë e ruajtjes së RNN në
nivele të pranueshme. Një kufizim i tillë ka implikime edhe për politikën fiskale të ndjekur nga
qeveria. Duke u nisur nga fakti se niveli i të ardhurave të një ekonomie në periudha afatshkurtra
është relativisht i përcaktuar, atëherë vendosja e një kufiri të poshtëm për RNN do të thotë edhe
kufizim i absorbimit të burimeve të ekonomisë, ku përfshihen konsumi, investimet dhe
shpenzimet e qeverisë. Prandaj, indirekt, kufiri i poshtëm për RNN pengon qeverinë për të
financuar shpenzimet e saj buxhetore përtej një shume të caktuar.

Gjithashtu, në përcatimin e një objektivi për RNN mbahen parasysh edhe dy faktorë të tjerë:
• së pari, RNN i mundësojnë Bankës së Shqipërisë të ndërhyjë në tregun valutor për të

shmangur lëvizjet afatshkurtra, të padëshiruara apo spekulative të kursit të Lekut;
• së dyti, në situata të paparashikuara krizash të ndryshme ajo mund të përdoret për të

financuar importet.
Për këtë qëllim, niveli i RNN llogaritet edhe në muaj importi, ku një rregull i pranuar pëgjithësisht
është që ajo duhet të luhatet në nivelet 3.5 - 4.5 muaj importi.

Vlerat e objektivave të RNN sipas muajve, dhe realizimi i tyre, jepen në mënyrë të përmbledhur
në tabelën e mëposhtme.

Tabela 5. Realizimi i objektivit për RNN.
Rezervat Ndërkombëtare NetoDepartamenti i

Politikës Monetare korrik gusht shtator tetor nëntor dhjetor
Objektivi 273.9 305.2 336.4 340 343.5 347.1
Faktike 313 370.5 384.1 411.3 423.6 445.9
Diferenca 39.1 65.3 47.7 71.3 80.1 98.8

RNN, gjatë gjithë periudhës, kanë qenë mbi objektivin e vendosur për to, madje diferenca ka
ardhur duke u rritur. Rritja e RNN, gjatë kësaj periudhe, ka ardhur si pasojë e rritjes së madhe të
rezervës ndërkombëtare bruto, e cila është rritur me 130.52 mln USD. Në rritjen e saj kanë
ndikuar hyrjet më të mëdha se parashikimet të valutës, 235.63 mln.USD, ndërkohë që flukset
dalëse për këtë periudhë kanë qenë 105.12 mln USD. Aktiviteti i Bankës së Shqipërisë në
valutë ka anuar nga blerja, veçanërisht nga veprimet e kryera me Ministrinë e Financave. Blerjet
totale të valutës, gjatë kësaj periudhe, janë 101.23 mln. USD të përqëndruara kryesisht gjatë
muajit gusht dhe tetor.

Detyrimet valutore nuk kanë pësuar ndryshime të ndjeshme, ndërsa ndikimi i efektit të kursit të
këmbimit ka qenë i ndryshëm gjatë muajve duke reflektuar ecurinë e kursit të lekut, por, si total,
për gjashtëmujorin ka qenë vetëm 3.44 milionë USD.  Niveli i RNN, në fund të dhjetorit 2000,
ishte i mjaftueshëm për të mbuluar 4.1 muaj importe sipas vlerës mesatare mujore të importeve,
të vrojtuar gjatë gjysmës së parë të vitit 2000.

II.2 Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë janë shumë e pretendimeve neto
ndaj qeverisë, pretendimeve ndaj bankave tregtare dhe pretendimeve ndaj sektorit privat.
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Sipas memorandumit teknik të mirëkuptimit ato  llogariten si diferencë e bazës monetare dhe
RNN.

Objektivi lidhur me to përbën një kufi të sipërm dhe ka një funksion të thjeshtë, ai synon të
kontrollojë ekspansionin e ofertës monetare si pasojë e rritjes së bazës monetare.

Më poshtë, paraqitet ecuria e realizimit të këtij objektivi gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2000:

Tabela 6. Realizimi i objektivit për MBN.
Mjetet e brendshme neto të Bankës së ShqipërisëDepartamenti i

Politikës Monetare korrik gusht shtator tetor nëntor dhjetor
Objektivi 79.3 79 78.8 79.4 80 80.6
Faktike 73.1 70.9 72.3 70.9 64.2 67.9
Diferenca -6.2 -8.1 -6.5 -8.5 -15.8 -12.7

Duke patur parasysh faktin se ky objektiv është në formën e kufirit të sipërm, të dhënat
pasqyrojnë një realizim të ndjeshëm të objektivit. Ndërsa objektivi për mjetet e brendshme neto
të Bankës së Shqipërisë ka qenë në nivele relativisht konstante, gjendja faktike e tyre ka
shënuar ulje. Kjo vlen veçanërisht për muajt nëntor dhe dhjetor, në të cilët ajo ka qenë mjaft
poshtë objektivit. Duke u nisur nga mënyra e llogaritjes së këtij objektivi, si diferencë midis
bazës monetare dhe RNN, vlerat e vrojtuara të RNN janë pasojë e faktit, se ndërsa rezervat
ndërkombëtare neto kanë qenë në rritje të vazhdueshme dhe të ndjeshme gjatë gjithë gjysmës
së dytë të vitit 2000, baza monetare nuk është rritur me të njëjtat ritme. Brenda zërave përbërës
të bazës monetare, (i) parasë në qarkullim dhe (ii) rezervave të bankave tregtare me bankën
qëndrore, rritje ka pësuar vetëm paraja në qarkullim, e cila nga 90 miliardë lekë kaloi në 101.5
miliardë lekë në fund të dhjetorit. Rezervat e bankave tregtare kanë qenë në nivele të
qëndrueshme gjatë kësaj periudhe. Rritja e rezervave të detyrueshme të bankave, në funksion
të rritjes së depozitave gjatë kësaj periudhe është kompensuar nga ulja e rezervave të tepërta
të tyre, të mbajtuara në Bankën e Shqipërisë, veçanërisht gjatë muajve nëntor dhe dhjetor.

II.3 Kredia neto e sistemit bankar për qeverinë, KNQ, është shumë e kredisë neto të
sistemit bankar dhe të autoritetit monetar, Bankës së Shqipërisë. Ky objektiv është një kufi i
sipërm për sistemin bankar. Ai përfaqëson pjesën e deficitit buxhetor të parashikuar për t'u
financuar me burime të brendshme, pasi nga kjo e fundit zbriten të ardhurat e parashikuara nga
privatizimi.

Synimi i vendosjes së këtij objektivi është të kufizojë shpenzimet e qeverisë, të pambuluara nga
të ardhurat e saj, sepse një situatë e tillë, zakonisht, është burim presionesh inflacioniste në
ekonomi.

Realizimi i këtij objektivi, gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2000, jepet më poshtë:

Tabela 7. Realizimi i objektivit për kredinë neto për qeverinë.
Kredia neto për qeverinëDepartamenti i

Politikës Monetare korrik gusht shtator tetor nëntor dhjetor
Objektivi 216.7 218.9 221.2 221.5 221.8 222.1
Faktike 212.2 208.9 210.8 207.9 211.8   219.0 3

Diferenca -4.5 -10.1 -10.4 -13.6 -10 -    3.1

                                                       
3 Të dhëna paraprake.
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 Gjendja faktike e KNQ së sistemit bankar ka qenë e qëndrueshme gjatë gjashtëmujorit të dytë
të vitit 2000. Objektivi për to, në formën e kufirit të sipërm të stokut të KNQ, është përmbushur
në mënyrë të kënaqshme.
 
 Realizimi i këtyre objektivave ka një rëndësi të veçantë dhe shpreh në mënyrë sasiore rezultatet
e punës së Bankës së Shqipërisë. Mbajtja e këtyre objektivave brenda kufijve të sipërm ose të
poshtëm interpretohet si garantim i mbulimit me rezerva valutore të nevojave të bilancit të
pagesave dhe plotësim i kërkesës së qeverisë për financim me sa më pak emetim paraje, duke
shfrytëzuar burimet e brendshme të sistemit bankar.
 
 
 
 
 
 
 
 III. ZHVILLIMET E AGREGATËVE MONETARË, TË KREDITIT, TË TREGUT TË

BRENDSHËM VALUTOR DHE TË REZERVËS VALUTORE NË GJASHTËMUJORIN E
DYTË TË VITIT 2000

 
 III.1 ZHVILLIMI I OFERTËS SË PARASË (M3) NË PESËMUJORIN KORRIK - NËNTOR TË VITIT 2000.
 
 Në fund të muajit nëntor të vitit 2000, paraja gjithsej (M3) është rritur me 24.6 miliardë lekë, ose
8.41 për qind. Elementet përcaktuese, që kanë dhënë kontributin kryesor në rritjen e ofertës së
parasë (M3) gjatë kësaj periudhe, janë depozitat në valutë dhe paraja jashtë bankave.
 
 Konkretisht, në nëntor, në krahasim me gjashtëmujorin e parë të vitit 2000, ndryshimet, që vihen
re brenda për brenda strukturës së M3 janë si në tabelë:
 
 Tabela 8. Struktura e ofertës së parasë (M3) (në përqindje).

dhjetor
1999

qershor
2000

ndryshimi në
M3

nëntor
2000

ndryshimi në
M3

PJB/M3 27.8 28.54 +0.74 29.2 +0.66

DL/M3 54.1 52.42 -1.68 51.0 - 1.42

DV/M3 18.1 19.04 +0.94 19.8 +0.76

Nga të dhënat evidentohet, që pjesa e dytë e vitit vazhdon të ruajë të njëjtat tendenca si në
pjesën e parë të vitit 2000. Kështu, vihet re rritja e peshës së parasë jashtë bankave ndaj M3
me 0.66 për qind dhe depozita në valutë ndaj M3 me 0.76 për qind, kundrejt rënies së peshës
së depozitave në lekë ndaj M3 me 3.1 për qind.

 Box 2. Faktorët që merren në konsideratë për parashikimin e parasë jashtë bankave.
 
 Paraja jashtë bankave është sasia e parave, që ka dalë jashtë arkës së bankës qendrore. Për të
parashikuar këtë element të bazës monetare merren në konsideratë:
§ kërkesat e qeverisë për financimin e deficitit buxhetor (kredia direkte);
§ ndryshimi në mjetet valutore neto;
§ ndryshimi në mjetet e tjera të brendshme neto;
§ ndryshimi i nivelit të rezervave të detyrueshme;
§ ndryshimi i sasisë së bonove të thesarit në portofol;
§ funksionimi i sistemit të pagesave;
§ cilësia dhe llojshmëria e instrumenteve të pagesave;
§ normat e interesit të depozitave;
§ ekonomia joformale;
§ faktorë psikologjikë që lidhen me vendin etj..
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Treguesi i shkallës së likuiditetit (M1/M3), ka vazhduar të rritet gradualisht krahasuar me
fundin e vitit 1999 dhe me gjashtëmujorin e parë të vitit 2000. Rritja e këtij treguesi ka ardhur
nga rritja e parasë jashtë bankave ndaj M3 me 0.66 për qind krahasuar me muajin qershor
2000. Depozitat pa afat në lekë, në nëntor ndaj M3, e kanë ulur lehtë peshën e tyre me 0.04 për
qind në krahasim me qershorin 2000, nga 0.26 për qind në gjashtëmujorin e parë.

Tabela 9. Treguesi i likuiditetit dhe struktura e M1 (në përqindje).
dhjetor
1999 (1)

qershor
2000(2)

ndryshimi
(2-1)

nëntor
2000(3)

ndryshimi
(3-2)

M1/M3 35.2 35.78 +0.58 36.3 +0.52
PJB/M3 27.7 28.54 +0.84 29.2 +0.66

Dep.pa afat/M3 7.5 7.24 -0.26 7.2 -0.04
Kjo sjellje e depozitave pa afat lidhet me natyrën e paqëndrueshme të kësaj pjese të ofertës së
parasë, duke paraqitur edhe oshilacione të shpeshta në ngritje dhe në ulje të peshës së tyre
ndaj M3. Stoku i depozitave pa afat paraqet lëvizje në amplituda  të ngushta, që shkojnë nga
20.9 miliardë lekë në 22.7 miliardë lekë.

 Niveli i lartë i parasë jashtë bankave dhe stoku pothuajse i pandryshueshëm, i depozitave pa
afat në lekë, lë të kuptohet se niveli i lidhjeve midis sektorit real të ekonomisë dhe sektorit
bankar nuk është shumë i lartë. Si rrjedhim, një pjesë e nevojave për transaksione në lekë të
bizneseve vazhdojnë të plotësohen jashtë sistemit bankar.

Bankat tregtare janë përpjekur të përmirësojnë rolin e ndërmjetësimit në ekonomi përmes rritjes
së efektivitet të punës për inkurajimin, mbledhjen dhe depozitimin e kursimeve në lekë. Por,
shkalla e zhvillimit të infrastrukturës në vend përbën një pengesë serioze, që sistemi i pagesave
të jetë i shpejtë dhe i sigurtë. Roli ndërmjetësues i bankave për lehtësimin e kryerjes së
transaksioneve të biznesit brenda vendit është përcaktues në ecurinë e ardhshme të qarkullimit
të lekut në ekonominë shqiptare, duke mbështetur zhvillimin e biznesit në vend kur dihet që,
realizimi i tyre ka mbetur në format më të pazhvilluara duke u bërë kryesisht me para në dorë.
Depozitat e kursimit në lekë përbëjnë elementin me peshë më të lartë të ofertës së parasë.
Në fund të muajit nëntor ato përbëjnë 43.8 për qind të ofertës së parasë, nga 45.2 për qind që
përbënin në qershor 2000. Për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2000, pesha që ky grup depozitash
zë ndaj M3 ka vazhduar të bjerë.
 
 Në ndryshim nga periudhat e mëparshme, gjashtëmujori i dytë i vitit 2000 dhe viti 2000 në
tërësi, ka shënuar ritmin mesatar mujor më të ulët të rritjes së depozitave me afat në lekë.
Kështu, ritmi mesatar mujor i rritjes, për gjashtëmujorin e dytë, llogaritet 0.7 miliardë lekë nga
1.7 miliardë lekë gjatë vitit 1999. Stoku i depozitave me afat është rritur nga 135.4 miliardë lekë
në muajin qershor 2000, në 138.9 miliardë lekë në nëntor.
 
 Sjellja e depozitave në sistem, gjatë kësaj periudhe, reflekton ndikimin e shumë faktorëve. Një
pjesë e tyre është e vështirë që të indentifikohen ose t’u matet efekti për faktin se, statistikat për
treguesit realë të ekonomisë mungojnë ose janë shumë të varfra. Pavarësisht nga këto
vështirësi, Banka e Shqipërisë ka mundur të shpjegojë disa nga faktorët, që kanë ndikuar në
rënien e ritmit të rritjes së depozitave të kursimit në lekë. Si:
 
Ø Prania e faktorëve "shock"  dhe efekti psikologjik mbi publikun.

 Ulja e motivit të individëve për vendosjen kursimeve në lekë në bankën më të madhe të
kursimeve në vend, si pasojë e propagandës, që u bë për sigurinë e depozitave në Bankën e
Kursimeve dhe privatizimin e saj. Edhe pse efektin më të madh ky faktor e dha menjëherë në
gjashtëmujorin e parë të vitit 2000, efekti i tij në mënyrë inerciale, u ndje edhe gjatë pjesës së
parë të gjashtëmujorit të dytë.
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 Ndikimin prapaveprues të këtij faktori e shohim të lidhur me aktivizimin e individëve për kërkimin
dhe gjetjen e alternativave të mundshme, për investimin e kursimeve të krijuara.
 
Ø Ulja e vazhdueshme dhe graduale e nivelit të interesave për depozitat me afat në lekë duke

filluar nga viti 1998 dhe në vazhdim.
 
 Individët për herë të parë, në traditën e vendosjes së kursimeve në bankë, u ballafaquan me
nivelin më të ulët të interesave për depozitat në lekë. Të ardhurat e siguruara nga interesat në
periudhën 1997 edhe gjatë vitit 1998, u siguronin kursimtarëve sasira të kënaqshme parash për
plotësimin e nevojave të tyre. Rënia e nivelit të interesave deri në nivelin mesatar të tregut nga
6.94-7.77 për qind në fund të vitit 2000, ka çuar në uljen e të ardhurave nga interesat.
Ø Ulja e pjesës së interesave, që kapitalizohen në stokun e depozitave pas riinvestimit të

depozitave të maturuara.
 
 Tabela në vijim paraqet nivelin e interesit në fund të çdo viti për depozitat me afat në lekë për të
tre maturitetet sipas njoftimit zyrtar të vendosur nga Banka e Shqipërisë për vitet 1997, 1998,
1999. Niveli i paraqitur për vitin 2000 është niveli mesatar i ponderuar me pranimet e reja sipas
maturitetit; si dhe diferenca vit me vit.
 
 Tabela 10. Niveli i interesit në fund të vitit për depozitat me afat në lekë (në përqindje).

1997 ndr.vjet 1998 ndr.vjet. 1999 ndr.vjet. 2000 ndr.vjet.
12-mujore 27.0 +5.0 16.5 -10.5 9.00 -7.50 7.77 -1.23
  6-mujore 26.0 +5.0 16.5 -9.5 9.25 -7.25 7.75 -1.50
  3-mujore 26.0 +5.5 16.5 -9.5 9.25 -7.25 6.94 -2.31

 
 Rrjedhim i uljes së nivelit të interesave është edhe ulja e të ardhurave nga interesat në
momentin e maturimit, të cilat mund të përdoren ose për konsum ose të kapitalizohen pas
riinvestimit duke gjeneruar të ardhura edhe më të larta nga interesi i përbërë. Ky faktor ka
ndikuar në rënien e nivelit të të ardhurave nga interesat, që i kalojnë stokut të depozitave pas
maturimit dhe riinvestimit nga individët.
 
Ø Struktura e depozitave në lekë sipas afatit të maturimit dhe shkalla e qëndrueshmërisë së

kësaj pjese të ofertës së parasë.

Struktura e depozitave të kursimit në lekë vazhdon të dominohet nga depozitat me afat maturimi
tremujor. Pesha e tyre ka rënë nga 52.4 për qind, në muajin qershor 2000, në 51.7 për qind, në
nëntor 2000. Për maturitetet e tjera tendenca është në rritje ose e pandryshueshme. Kështu,
depozitat me afat njëmujor kanë mbetur në nivelin rreth 1.2 për qind, depozitat me afat
gjashtëmujor, të cilat kanë arritur në 8.4 për qind nga 7.5 për qind, që ishin në muajin qershor
dhe depozitat me afat dymbëdhjetëmujor llogaritet të kenë mbetur në nivelin 38.8 për qind.

 Nga shpërndarja del se, peshën më të lartë në strukturën e depozitave me afat në lekë e zënë
depozitat me afat të shkurtër maturimi (depozitat tremujore). Dominimi i depozitave me afat nga
ky maturitet e ul shkallën e qëndrueshmërisë së stokut të depozitave të kursimit.

Përparësia e mbajtjes së parave në depozita afatshkurtra, dominuese gjatë vitit 1998, ka çuar
në një ndryshim të rëndësishëm në formën e strukturës së depozitave sipas afatit. Zhvillimet
strukturore të periudhave të mëparshme tregojnë se, motivi "spekulativ" i mbajtjes së
depozitave afatshkurtra, vazhdon të dominojë stokun e depozitave të kursimit në lekë. Por, kjo
strukturë duhet konsideruar e trashëguar, pasi ajo u krijua kryesisht gjatë viteve 1997 dhe
1998. Në pranimet e reja të depozitave gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2000, dhe për vitin
2000 ky motiv nuk mund të konsiderohet më dominues. Niveli i pranimeve të reja për depozitat
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tremujore, në Bankën e Kursimeve, që nga fillimi i vitit ka rënë rreth 2.0 miliardë lekë. Nga ana
tjetër, prirja drejt motivit të kursimit afatgjatë ende është e ulët.

Politika e Bankës së Shqipërisë në fushën e normave të interesit për depozitat me afat në lekë
ka qenë orientimi i strukturës së normave të interesit për depozitat me afat në lekë, në
progresion të drejtë, në favor të depozitave dymbëdhjetëmujore gjatë vitit 2000.

Kjo politikë lidhur me strukturën kohore të normave të interesit do të ndikojë në krijimin e një
strukture të depozitave, të dominuar nga depozitat me afat më të lartë se sa tre muaj. Si
rrjedhim, do të rritet edhe qëndrueshmëria e kësaj pjese të ofertës së parasë.

Ø Individët janë treguar më të kujdesshën duke kërkuar në treg investimin me interes më të
lartë të kursimeve dhe rrezik të ulët. Në alternativat më të mundshme të investimit të
kursimeve në lekë do të përmendim: bonot e thesarit, depozitat në valutë, investimet e
ndryshme etj..

Vëmendja e individëve u kthye edhe në investimin në bono thesari. Për gjashtëmujorin e dytë të
vitit 2000, yield-i i bonove të thesarit vazhdon të qëndrojë disa pikë përqindjeje mbi nivelin e
interesave të depozitave me afat, që ofrojnë bankat tregtare. Në tabelë paraqitet yield-i mesatar
i bonove të thesarit dhe interesi mesatar i tregut për depozitat me afat në lekë sipas
maturiteteve dhe diferenca midis tyre në secilën periudhë.

Tabela 11. Yield-i mesatar i bonove të thesarit & interesi mesatar për depozitat.
qershor

2000
qershor 2000 nëntor

2000
nëntor
2000

bono thesari int.mes.treg. ndrysh. bono thesari int.mes.treg ndrysh
12-mujore 13.96 9.8 +4.16 12.34 9.3 +3.04
  6-mujore 13.10 9.5 +3.60 11.33 8.7 +2.63
  3-mujore 10.75 8.9 +1.85   7.90 7.99 +0.1

 Sjellja e sektorëve të ndryshëm të ekonomisë ka ndikuar në ndryshimin e tendencës së
depozitave. Për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2000, stoku i depozitave në valutë është rritur 1.34
herë më shumë, krahasuar me stokun e depozitave në lekë. Kjo ka bërë që pesha specifike e
depozitave në valutë ndaj totalit të depozitave, të rritet nga 26.6 për qind në muajin qershor në
28.0 për qind në nëntor 2000. Si rrjedhim, treguesi që shpreh shkallën e dollarizimit të
ekonomisë (niveli i depozitave në valutë ndaj parasë gjithsej) është rritur nga 19.0 për qind në
qershor, në 19.9 për qind në nëntor 2000.
 
 Depozitat në valutë llogaritet të jenë rritur ndjeshëm në depozitat me afat, 5.9 miliardë lekë dhe
lehtë në depozitat pa afat, 0.3 miliardë lekë.
 
 Rritja në depozitat me afat në valutë është 1.7 herë më e lartë se në depozitat me afat në lekë.
Marrëdhëniet midis depozitave me afat në lekë dhe depozitave në valutë, si dhe zhvendosjet e
vërejtura gjatë periudhës, gjykojmë se janë influencuar nga: tendenca në rënie e nivelit të
interesave për depozitat në lekë në tregun e brendshëm, tendenca në rritje e interesave për
USD-në dhe Euro-n (përjashtim bën vetëm GRD, pas shtatorit ka ulur nivelin e interesave deri
në nivelin e Euro-s), ecuria e kursit të këmbimit në tregun e brendshëm valutor. Kursi i këmbimit
të lekut kundrejt monedhave të tjera ka patur një stabilitet relativ me një tendencë vlerësimi të
lekut kundrejt monedhave europiane dhe zhvlerësimi ndaj USD-së.

Ngushtimi i diferencave të nivelit të interesave, ndërmjet depozitave në lekë dhe atyre në valutë,
e ka rritur preferencën e individëve për vendosjen dhe mbajtjen e depozitave në valutë.
Zhvillimet e komponentëve përbërës të agregatëve monetarë, tregojnë se sjellja financiare e
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tyre, për këtë periudhë, është karakterizuar nga rritja e motivit të kursimeve të brendshme në
valutë kundrejt motivit për kursime në lekë.

III.1.1 Ndikimi i sektorëve të ekonomisë në zhvillimin e agregatëve monetarë dhe në
dinamikën e ofertës së parasë.

Gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2000, sektorët e ndryshëm të ekonomisë kanë dhënë
ndihmesa të ndryshme në krijimin e ofertës së parasë. Të dhënat statistikore të strukturës
sektoriale të depozitave tregojnë se depozitat e individëve janë rritur ndjeshëm, në krahasim me
depozitat e sektorëve të tjerë, duke dhënë ndihmesën kryesore në rritjen e parasë, me 7.4
miliardë lekë. Ndihmesa e sektorit privat, llogaritet në rritje në masën 4.4 miliardë lekë, sektori
publik  me rënie prej 1.2 miliardë lekësh.
Këto zhvillime tregojnë se depozitat e individëve, të cilat kanë një efekt të rëndësishëm në
formimin e tendencës së ofertës së parasë (M3) dhe vlerësohen si grup i qëndrueshëm,
vazhdojnë të jenë përcaktuese në krijimin e M3. Ndërsa  sektorët e tjerë të ekonomisë, që
ndikojnë kryesisht në luhatjet apo fluktuacionet e depozitave me likuiditet të lartë në ofertën e
parasë, kanë një kontribut më të ulët.

Motivi i individëve për plotësimin e shpenzimeve korente dhe rritjen e kursimeve duket se ka
patur prirje si në drejtim të rritjes së kursimeve në lekë, ashtu edhe në valutë. Kursimet e
individëve në lekë janë rritur me 3.6 miliardë dhe kursimet në valutë janë rritur me 3.3 miliardë
lekë.

Në ndryshim nga individët, përdorimi i mjeteve financiare në sektorin privat dhe atë shtetëror
motivohet nga qëllime transaksioni dhe mbulim pjesor të kërkesave financiare kryesisht me
kredi. Zhvillimet e depozitave në këta sektorë nxjerrin në pah rolin ndërmjetësues të bankave në
zhvillimin dinamik të ekonomisë. Duke u nisur nga ky fakt zhvillimet e depozitave në sektorin
privat paraqiten:

Sektori privat ka shënuar një rritje të nivelit të depozitave me rreth 4.4 miliardë lekë, ose përbën
13.1 për qind të totalit të depozitave nga 11.7 për qind, që zinin në muajin qershor 2000.
Kontributi i bizneseve në krijimin e M3 është rritur nga 8.9 për qind, në qershor 2000, në nivelin
9.3 për qind në nëntor. Rëndësia e totalit të parave, që zotërojnë bizneset dhe që kalojnë
nëpërmjet sektorit privat duke ndikuar në formimin e tendencave të M3 është më e vogël
krahasuar me burimet financiare të mbajtura nga individët.

Totali i depozitave të biznesit, dominohet nga depozitat në valutë në masën 51.5 për qind dhe
depozitat pa afat në lekë në masën 46.1 për qind. Depozitat pa afat në valutë zënë rreth 69 për
qind të depozitave në valutë.

Në rritjen 4.4 miliardë lekë, 2.9 miliardë lekë janë depozita në valutë dhe 1.6 miliardë janë
depozita pa afat në lekë. Rritja, gati 2 herë më e lartë e depozitave pa afat në valutë krahasuar
me lekun është ndikuar edhe nga struktura e kreditimit të ekonomisë, e cila dominohet nga
kredia e dhënë në valutë. Rrjedhimisht, ndikimin e saj kjo strukturë kreditimi e ka dhënë në
rritjen e depozitave në valutë të sistemit.

Vlen të sqarojmë faktin që, pjesa e depozitave pa afat e krahasuar në dy periudha mund të mos
pasqyrojë saktësisht ecurinë e këtyre depozitave, për shkak të zhvillimeve jo të rregullta të këtij
grupi depozitash, volumi i të cilave rritet dhe ulet brenda vitit i ndikuar nga zhvillimet sezonale,
cikli tregtar etj..

III.1.2 Kontributi i bankave tregtare në  rritjen e depozitave në sistem.
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Kontributi i bankave tregtare në rritjen e depozitave në sistem ka njohur ndryshime për
periudhën qershor-nëntor 2000. Bankat tregtare me kapital privat dhe të përbashkët e kanë
rritur pjesën e depozitave gjithsej ndaj totalit të depozitave gjithsej të sistemit bankar. Kështu,
pjesa e depozitave gjithsej të bankave tregtare me kapital privat dhe të përbashkët ndaj totalit të
depozitave të sistemit ka arritur në 19.1 për qind, në nëntor 20004, nga 17.2 për qind në muajin
qershor 2000. E njëjta tendencë ruhet si për pjesën e depozitave në lekë, ashtu edhe të
depozitave në valutë. Konkretisht, pjesa e depozitave në lekë të bankave tregtare me kapital
privat dhe të përbashkët ndaj totalit të depozitave në lekë të sistemit është rritur nga 6.3 për
qind në muajin qershor 2000, në 8.06 për qind në nëntor 2000. Pjesa e depozitave në valutë të
këtyre bankave ndaj totalit të depozitave në valutë të sistemit  ka mbetur në nivelin rreth 45 për
qind, krahasuar me muajin qershor 2000.

Shpërndarja e depozitave në sistemin bankar është:

                                                       
4 Për efekte krahasimi këtu është përfshirë edhe BKT.

Tabela 12. Pesha specifike e depozitave të çdo banke ndaj totalit të depozitave të sistemit   
                                                                                                                               (në përqindje).

Dep. bankës/
Dep.të sistemit

Dep.lekë bankës/
Dep.lekë sistemit

Dep.valutë bankës/
Dep.valutë sistemit

Bankat Qershor-00 Nëntor-00 Qershor-00 Nëntor-00 Qershor-00 Nëntor-00

Banka e Kursimeve 72.95 70.96 85.16 83.45 40.67 40.44
Banka Kombëtare Tregtare 9.82 9.94 8.54 8.49 13.81 14.15
Banka Italo Shqiptare 3.57 3.73 0.84 1.13 11.47 10.79
Banka Dardania 0.17 0.14 0.01 0.01 0.63 0.49
Banka Arabe 0.40 0.24 0.02 0.03 1.41 0.63
Banka Kombëtare Greke 2.25 2.36 0.96 0.98 2.73 2.60
Banka Tirana 3.96 4.09 2.07 2.35 9.45 8.85
Banka Tregtare Ndërkombëtar 0.34 0.36 0.13 0.22 0.94 0.75
Banka Alfa Kredit 1.68 2.05 0.80 1.09 4.23 4.67
Banka Amerikane 3.56 4.47 0.77 1.10 11.63 13.59
Banka Fefad 1.20 1.33 0.61 1.00 2.92 2.27
Banka e Parë e Investimeve 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03
Banka  Ndërtregtare 0.07 0.30 0.07 0.14 0.09 0.74
Totali 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Shifrat tregojnë se, kryesisht, nga bankat me kapital privat dhe të përbashkët është bërë një
punë e mirë në drejtim të tërheqjes së depozitave dhe veçanërisht atyre në lekë, krahasuar me
periudhat e mëparshme. Nga ana e individëve, bankat tregtare, krahas Bankës së Kursimeve, e
cila tradicionalisht është njohur si bankë për vendosjen e depozitave të kursimit të popullatës,
janë konsideruar si një nga alternativat e mundshme për të investuar kursimet e tyre. Publiku
është joshur nga niveli më i lartë i interesave për depozitat me afat, krahasuar me Bankën e
Kursimeve. Ky nivel u ul nga 2.0 për qind në qershor 2000, në 1.5 për qind.

III.2 KËRKESA PËR PARA.

Grumbullimi i depozitave nga sistemi bankar ofron burimet e mundshme për të kryer aktivitetin e
bankave, ndërsa, nga ana tjetër, bankat tregtare këto burime i mobilizojnë duke kredituar
bizneset, individët dhe qeverinë. Nga ky këndvështrim puna e bankave oganizohet për krijimin e
ofertës së parasë, që shërben për plotësimin me likuiditete të kërkesës për para.

III.2.1 Kredia për ekonominë.
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Investimi në kredi apo në mjete të tjera, nga ana e bankave të nivelit të dytë është i lidhur
ngushtë me burimet e bankës, pra me depozitat, zhvillimet e të cilave janë vendimtare në
ecurinë e kreditimit të ekonomisë.

Zgjerimi i kredisë së brendshme (si pjesë e kërkesës për para) shoqërohet me efekt në rritje të
ofertës së parasë ose të agregatit monetar M3.

Për vitin 2000, në ndryshim nga vitet e tjera, në kërkesën për para pjesa që zë krediti për
ekonominë ka ardhur duke u rritur, kurse kredia për qeverinë ka patur tendenca të ndryshme.

Ky tregues përbën një kthesë të aktivitetit të bankave në drejtim të investimit të burimeve të tyre
për kreditimin e ekonomisë.

Në fund të nëntorit ‘00, kredia për ekonominë përbën 9,7 për qind në kërkesën për para, në një
kohë që në dhjetor 1999 zinte 8,4 për qind.

Edhe për këtë vit, deficiti buxhetor është burimi kryesor i ekspasionit të kërkesës për para, por
me një ndryshim nga vitet e tjera: bankat janë të orientuara seriozisht dhe në drejtim të
investimit në tregun e huadhënies.

Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2000 kredia për ekonominë u rrit 3,4 miliardë lekë, ose 0,6
miliardë lekë më shumë se në gjashtëmujorin e parë të vitit.  Si sistem bankar është akorduar
kredi e re afërsisht 14 miliardë lekë, ku përsëri vazhdoi të dominojë kredia në valutë, e cila
përbën 78 për qind. Krahasuar me pjesën e parë të vitit ka një ndryshim në raportin lekë-valutë
të kredisë së re. Kështu, ndërsa në gjashtëmujorin e parë të vitit kredia e akorduar në valutë
zinte 84 për qind, në fund të vitit 2000 ajo pati një rënie me 6 pikë përqindjeje, e shoqëruar kjo
me një rritje në kreditimin në lekë të ekonomisë.

Kreditë janë akorduar në mbështetje të individëve dhe të sektorit privat, dhe vetëm 170 milionë
lekë janë për sektorin publik.

Interesi mesatar i ponderuar për kreditë e akorduara për periudhën dhjetor ’99 -dhjetor ’00,
paraqitet me rënie 2,1 pikë për qind, kurse qershor ’00-dhjetor ‘00 ai ka pësuar një rritje me 3,7
pikë për qind. Edhe pse normat e interesit për kreditë e akorduara gjatë vitit kanë patur
tendenca të ndryshme, e rëndësishme është se spred-i i interesave për depozitat e pranuara
dhe për kreditë e akorduara është zvogëluar në disa banka të sistemit.

Kuptohet që pritet më shumë në të ardhmen për ngushtimin e këtij spred-i. Në këtë drejtim do të
ndikojë edhe rritja e aktivitetit kreditues në lekë e bankave të sistemit, që ofrojnë një vëllim më
të vogël aktiviteti me norma shumë më të ulëta, që luhaten nga 12,8 për qind në 18 për qind.

Ritmi mesatar mujor i kreditimit ka patur tendecë në rritje. Në gjashtëmujorin e parë, ekonomia
është kredituar mesatarisht me 1,7 miliardë lekë në muaj, ndërsa në pjesën e dytë të vitit 2000,
ajo është kredituar mesatarisht me 2,3 miliardë lekë.

Duke marrë në konsideratë shpërndarjen sipas afateve kohore, në stokun e kredive si sistem
bankar, në fund të vitit 2000, 45 për qind e përbën kredia afatshkurtër dhe 31 për qind kredia
afatmesme. Krahasuar me dhjetorin e vitit 1999, kredia afatmesme paraqitet me rritje prej 4 pikë
përqindjeje.
 Një tregues tjetër në aktivitetin kreditues të sistemit bankar është dhe ulja e peshës specifike të
bankave, që nuk akordojnë kredi në krahasim me vitin 1999 nga 33 për qind, në 26 për qind.
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Të gjitha bankat që ushtrojnë aktivitetin e tyre në vendin tonë, nuk kanë si qëllim krijimin e një
klientele të bazuar vetëm në depozita dhe në transferta, por dhe të marrin pjesë në tregun e
huadhënies, duke krijuar vende të reja pune nëpërmjet mbështetjes me kredi të biznesit privat.
Por, kjo politikë e bankave, asnjëherë nuk do të jetë e shkëputur nga politika kundrejt rrezikut.

Bankat më aktive në tregun e huadhënies, janë Banka Italo -Shqiptare, Banka Tirana, Banka
Fefad, Banka Amerikane dhe Banka Alfa Kredit.

Nga të dhënat e raportuara për bizneset, që janë kredituar nëpërmjet sistemit bankar, 25 për
qind të kredive e kanë marrë aktivitetet e ndërtimit, rreth 27 për qind tregtia, rreth 17 për qind
industria përpunuese, 5 për qind hotelet dhe restorantet, 6 për qind pasuritë e patundshme dhe
pjesën tjetër bujqësia, peshkimi, transporti, shërbimet etj..
 
 Sistemi bankar po rrit besimin te klienti shqiptar, në një kohë që  problemi i rrezikut të kthimit të
kredive ngrihej me të madhe nga ana e bankave. Dominimi i kredive afatshkurtra në vitet e
mëparshme shoqërohej gjithnjë me idenë e rrezikut. Gjithashtu, akordimi i kredive afatmesme
dhe afatgjata tregon, nga ana tjetër dhe për kreditime në projekte investimi me rëndësi dhe me
efekte në ekonominë e vendit.
 
Nëse do të vazhdojë me këtë ritëm kreditimi i ekonomisë, mendojmë se ky aktivitet bankar aq
shumë i diskutuar dhe aq i domosdoshëm në mbështetjen e biznesit privat, do ketë përmirësime
të mëtejshme e, njëkohësisht, do të sjellë efekte pozitive në zhvillimin e përgjithshëm të
ekonomisë.

Gjatë gjithë vitit 2000,  bankat kanë qenë të angazhuara  për bërjen e një politike krediti më
agresive në tregun e huadhënies, kjo e mbështetur në  treguesit jo të kënaqshëm të kreditimit të
ekonomisë në tre vitet e fundit. Megjithëse niveli i kredisë së dhënë është rritur, kostoja e saj
nuk ka ndryshuar dukshëm. Ndoshta, kjo për vetë mënyrën e përcaktimit të normës së interesit
të kredive në lekë, ku vlerësohet rreziku i kthimit të kredive dhe rreziku i vendit.

Megjithë mungesën e të dhënave, Banka e Shqipërisë vlerëson aktivitetin kreditues të
fondacioneve, që mbështeten në projekte të ndryshme dhe financime të huaja. Këto institucione
aktive në kreditimin e biznesit të vogël licencohen me ligje të tjera dhe nuk raportojnë
informacion në Bankën e Shqipërisë.

III.2.2 Krediti për qeverinë dhe financimi i deficitit buxhetor, për gjashtëmujorin e dytë
të vitit 2000.

Nxitja e kushteve të qëndrueshme makroekonomike është një detyrë që duhet të kontribuojë së
bashku me politikat monetare dhe fiskale. Rritja e vazhdueshme e borxhit të brendshëm dhe të
jashtëm të qeverisë është një kërcënim për stabilitetin makroekonomik.

Aktualisht, në kreditin e brendshëm pjesa më e madhe e pretendimeve të sistemit bankar, është
ndaj qeverisë në formën e bonove të thesarit. Bashkëpunimi i Bankës së Shqipërisë me
Ministrinë e Financave presupozon që secili nga institucionet duke u fokusuar në procesin e
formulimit dhe të zbatimit të politikave të arrijë qëndrueshmërinë në rritjen ekonomikë me një
çmim sa më të ulët.

Në të njëjtën kohë forcimi i pozicionit fiskal për një ose dy vjet, ofron mundësinë që ekonomia të
ketë “një gomë rezervë” në rrugën e saj të vështirë të rritjes.

Duhet patur kujdes se kjo nuk mund të përdoret për një kohë të gjatë, pasi duhen parashikuar
“gozhdët” që mund të dalin rrugës. Nxitja e rritjes ekonomike rrit bazën e grumbullimit të të
ardhurave të buxhetit të shtetit dhe mundësitë e tij për investime, që i shërbejnë dhe ndihmojnë
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rritjen. Për këtë arsye, duhet jo vetëm të administrohet borxhi publik, por edhe të rritet
koordinimi i politikës fiskale me atë monetare.
III.2.2.a  Realizimi

Në mënyrë të përmbledhur, në këta zëra kemi :

- totali i të ardhurave të realizuara në gjashtëmujorin e dytë të vitit është 54.3 miliardë lekë,
kundrejt 48.1 miliardëve, të realizuar në gjashtëmujorin e parë;

- totali i shpenzimeve të realizuara është 78.3 miliardë lekë, kundrejt 57.2 miliardëve të
realizuar në gjashtëmujorin e parë.

Në gjashtëmujorin e dytë, vlera e deficitit buxhetor është rritur me 24.0 miliardë lekë, kundrejt
9.1 miliardëve të gjashtëmujorit të parë. Në total, vlera e deficitit buxhetor për vitin 2000, është
33.1 miliardë lekë.

Si të ardhurat, ashtu edhe shpenzimet, kanë njohur rritje veçanërisht në muajin dhjetor.

Të ardhurat, të cilat në periudhën korrik-nëntor, kanë patur një vlerë mesatare mujore të
realizimit prej 8.3 miliardë lekësh, janë ngjitur në muajin dhjetor në 12.65 miliardë lekë. Rritja më
e madhe në grupin e të ardhurave i përket zërit “Të ardhurat nga tatimet, taksat, dogana dhe
TVSH”.

Shpenzimet, të cilat në periudhën korrik-nëntor kanë patur një vlerë mesatare mujore të
realizimit prej 11.4 miliardë lekësh, në muajin dhjetor janë realizuar në masën 20.9 miliardë
lekë.

Këto zhvillime, kanë patur ndikimin e tyre në deficitin buxhetor. Në periudhën korrik-nëntor,
deficiti është rritur mesatarisht me 3 miliardë lekë në muaj, ndërsa në muajin dhjetor ai është
rritur me 8.2 miliardë lekë.

III.2.2.b  Financimi

Për të mbuluar deficitin, kanë shërbyer  :

- burimet e brendshme, ku përfshihen : emetimi i letrave me vlerë të qeverisë së Republikës
së Shqipërisë dhe kredia direkte e kolateralizuar me letra me vlerë akorduar nga Banka e
Shqipërisë për qeverinë;

- burimet e huaja, ku përfshihen : financimet e huaja në formën e projekteve në fusha të
ndryshme ekonomike dhe sociale.

Financimi i brendshëm

Financimi neto përmes emetimit të letrave me vlerë ( bono thesari), është mbyllur në fund të vitit
në vlerën 14.0 miliardë lekë. Në gjashtëmujorin e  dytë, vlera më e ulët e shënuar ka qenë 6.89
miliardë lekë. Në fund të gjashtëmujorit të parë, ky tregues ka qenë 8.4 miliardë lekë.

Dhënia e kredisë direkte të kolateralizuar, është kryer në përputhje me ligjin “Për Bankën e
Shqipërisë” dhe me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.116, datë
01.12.1999. Në përputhje me kërkesat e këtyre dokumenteve, vlera maksimale e kredisë direkte
të kolateralizuar për vitin 2000, është vendosur në 6.9 miliardë lekë. Në ndryshim nga
gjashtëmujori i parë, kur kjo kredi është dhënë për një periudhë gjashtëmujore, në
gjashtëmujorin e dytë, dhënia e saj ka qenë fleksibël me kohëzgjatje 1-2 javë. Për çdo rast të
akordimit, teprica e saj ka mbetur gjithmonë nën nivelin maksimal. Vlera më e lartë, është
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shënuar në datën 31.10.2000, me 6.4 miliardë lekë, ndërsa në fund të vitit ajo ishte 6.0 miliardë
lekë.

Të ardhurat e para nga privatizimi, regjistrohen në muajin gusht, në masën 6.0 miliardë lekë dhe
përfaqësojnë pagesën e transhit të parë të privatizimit të AMC. Dy muaj më pas, ky tregues kap
vlerën 8.2 miliardë lekë ( i shtuar nga të ardhurat e realizuara nga privatizimi i Fabrikës së
Çimentos në Krujë), duke ruajtur këtë vlerë deri në fund të vitit.

Në gjashtëmujorin e dytë të vitit, është realizuar edhe konvertimi në borxh të tregtueshëm i një
pjese të borxhit të patregtueshëm dhënë Qeverisë së Republikës së Shqipërisë në vite.

Nga vlera gjithsej e tij prej 48.5 miliardë lekësh (përfshi kredinë direkte dhënë në vitin 2000)
40.8 miliardë lekë u konvertuan në gjashtëmujorin e dytë të vitit.
Financimi i huaj

Financimet e huaja, shënojnë në gjashtëmujorin e dytë vlerën 4.5 miliardë lekë, kundrejt 0.3
miliardë lekëve të realizuara në gjashtëmujorin e parë.

Në përfundim, mendojmë që ky vit ka qenë më i mirë edhe përsa i takon bashkëpunimit me
Ministrinë e Financave. Qëllimi ka qenë monitorimi i vazhdueshëm i situatës së likuiditetit të
qeverisë dhe krijimi i mundësive për financim me një kosto sa më të ulët, në përputhje me
kërkesat e kuadrit ligjor përkatës.

III.3 ZHVILLIMET E KURSIT TË KËMBIMIT DHE ADMINISTRIMI I REZERVËS VALUTORE.

III.3.1 Kursi i këmbimit.

Zhvillimet në kursin e këmbimit të lekut, kanë qenë normale dhe të balancuara, në
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2000. Monedha kombëtare, nuk ka treguar lëvizje të forta dhe të
papritura, në këmbimin me valutat kryesore që tregtohen në vend. Përveç ndryshimeve në
kërkesën dhe ofertën e brendshme për valutë, ai ka reflektuar gjerësisht edhe zhvillimet në
tregjet ndërkombëtare të këmbimit.

Kundrejt EURO-s, Leku është mbiçmuar. Vlera nominale e raportit EUR/LEK u çel në fillim të
periudhës në nivelin 133.5 (DEM/LEK = 68.25) dhe u mbyll në fund të muajit dhjetor në nivelin
131.2 (DEM/LEK = 67.1). I shprehur në terma relativë, mbiçmimi i lekut ishte 1.8 për qind. Në të
njëjtën masë Leku është mbiçmuar ndaj të gjithë nënfishave të tjerë të EURO-s. Kundrejt
Dhrahmise Greke (GRD), e cila me anëtarësimin e Greqisë në Bashkimin Monetar Europian
duke filluar nga data 1 janar 2001 është shndërruar në një nënfish të EURO-s, Leku është
mbiçmuar në masën 3.7 për qind.

Kundrejt USD, Leku u nënçmua. Në fillim të periudhës vlera nominale e raportit USD/LEK ishte
në nivelin 140.5, ndërsa në fund të muajit dhjetor, ky raport ishte 143.5. Në terma relativë, Leku
është nënçmuar në këmbimin me USD në masën 2.1 për qind. Mbiçmimi i Lekut ndaj EURO-s
dhe nënçmimi i njëkohshëm ndaj USD, ka reflektuar ecurinë e këtyre dy monedhave në tregjet
ndërkombëtare të këmbimit gjatë vitit 2000. Ndonëse gjatë vitit, vlerësohet që monedha
europiane të ketë humbur rreth 10.6 për qind të vlerës së saj në këmbimin me USD, vetëm një
pjesë e vogël e kësaj rënieje ka ndodhur në gjashtëmujorin e dytë, rreth 1.1 për qind. Kjo tregon
që, në përgjithësi, gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2000, EURO ka shfaqur qëndrueshmëri në
këmbimin me USD dhe ka dhënë shenja të një ecurie të ndryshme në vitin 2001.

Monitorimi i zhvillimeve në kursin e këmbimit të lekut, ka vijuar të jetë në vëmendje të Bankës
së Shqipërisë. Qëllimi është, evidentimi në kohë dhe parandalimi i zhvillimeve, që mund të
cënojnë psikologjinë e tregjeve, stabilitetin e sistemit financiar dhe objektivat monetarë të
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Bankës së Shqipërisë. Ndër këto zhvillime mund të përmendim faktorët me natyrë spekulative,
sezonale etj.. Ndërhyrja në treg në këto raste nuk është një mundësi, por shndërrohet në një
domosdoshmëri. Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2000, Banka e Shqipërisë e gjykoi të
nevojshme të ishte e pranishme në treg, në periudhën korrik-tetor, kur ndikimet sezonale me
efekte mbiçmuese në kursin e këmbimit të lekut, ishin evidente. Gjatë kësaj periudhe, janë blerë
nga sistemi bankar, rreth 35.36 milionë dollarë, ose afërsisht 97 për qind e të gjithë sasisë së
blerë gjatë vitit 2000 prej 36.48 milionë dollarësh.

Për vitin 2001, presim që kursi i këmbimit të lekut të vazhdojë të jetë i qëndrueshëm, me lëvizje
të balancuara që do të përthithen lehtë nga ekonomia. Banka e Shqipërisë do të jetë e gatshme
që të sigurojë këtë ecuri.

III.3.2 Rezerva valutore.

Në fund të muajit dhjetor të vitit 2000, vlera e rezervës valutore bruto ka arritur në 607.8 milionë
dollarë, ndërsa vlera e rezervës valutore neto në 455.2 milionë dollarë. Në gjashtëmujorin e
dytë, rritja e vlerës së rezervës valutore bruto kap shifrën 126.8 milionë dollarë, ose 26.4 për
qind krahasuar me fillimin e periudhës.   
Hyrjet në këtë periudhë kapin shumën 235.6 milionë dollarë, ku veçojmë : në formën e granteve
(KE dhe të tjerë) 57.3 milionë dollarë, në formën e huave (FMN, IDA, KE dhe të tjerë) 55.9
milionë dollarë, në formën e blerjeve (nga bankat, Qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe të
tjerë) 101.2 milionë dollarë, në formën e të ardhurave nga investimi 14.0 milionë dollarë etj..

Daljet, në këtë periudhë, kapin shifrën 105.1 milionë dollarë, ku veçojmë : në formën e
pagesave të shërbimit të borxhit të jashtëm (të Bankës së Shqipërisë dhe Qeverisë së
Republikës së Shqipërisë) 12.7 milionë dollarë, në formën e transferimeve (Qeveria e
Republikës së Shqipërisë, bankat dhe të tjerë) 90.2 milionë dollarë, në formën e shitjeve (për
bankat dhe për Qeverinë e Republikës së Shqipërisë) 1.9 milionë dollarë etj..

Përsa i takon mënyrës së administrimit të rezervës valutore, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së
Shqipërisë ka miratuar me vendimin nr. 70, datë 02.08.2000 “Politikën dhe mënyrën e
administrimit të rezervës valutore”, dokument i cili përcakton objektivat që ka procesi i investimit
të rezervës, limitet për investim sipas monedhave dhe instrumenteve të veçanta etj..

Konkretisht, është parashikuar shtrirja e investimeve në instrumente të borxhit afatmesëm me
cilësi të larta të sigurisë dhe likuiditetit, ndjekja e portofolit të investimit sipas valutave, kalimi në
metodat standarde që përdoren sot në vlerësimin e rezultateve të investimit etj.. Për t’i paraprirë
nevojës për njohje më të mirë të rreziqeve, dokumenti i ri parashikon krijimin e Komitetit të
Investimit dhe të Sektorit të Vlerësimit të Rreziqeve (middle-office). I pari, do të rrisë aftësinë
analizuese dhe vendimmarrëse, brenda treguesve bazë të përcaktuar në dokument nga Këshilli
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. I dyti, do të jetë një formë e organizimit brenda
departamentit përgjegjës për administrimin e rezervës valutore, e specializuar për identifikimin
dhe vlerësimin e rreziqeve financiare, si ai i tregut, i kreditit, operacional etj..

IV. OBJEKTIVAT E POLITIKËS MONETARE PËR TË ARDHMEN

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka qenë dhe do të jetë e orientuar drejt ruajtjes së
qëndrueshmërisë së nivelit të çmimeve, ose, e thënë me fjalë të tjera, drejt mbajtjes së
inflacionit në nivele të ulta. Ligji "Për Bankën e Shqipërisë", nr. 8269, datë 23.12.1997 përcakton
në mënyrë të saktë se objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë është arritja dhe ruajtja e
stabilitetit të çmimeve. Të gjitha objektivat e tjerë të saj janë të kushtëzuar nga përmbushja e
këtij objektivi. Por, ky objektiv i Bankës së Shqipërisë nuk është vetëm rrjedhojë e një detyrimi
ligjor. Ai është pasojë e eksperiencës dhe e mirëkuptimit në rritje, që po mbizotëron në shkallë
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botërore, në rradhët e hartuesve të politikave lidhur me nevojën e një niveli të qëndrueshëm
çmimesh në ekonomi. Kontributi më i çmuar i bankave qëndrore në arritjen e stabilitetit
makroekonomik dhe në rritje të qëndrueshme ekonomike, në një horizont afatgjatë kohor është
pikërisht arritja dhe ruajtja e niveleve të ulta të inflacionit në ekonomi.

Zhvillimet makroekonomike të dy viteve të fundit kanë qenë inkurajuese. Gjatë kësaj periudhe,
inflacioni në vend, i matur nga indeksi i çmimeve të konsumit, IÇK, ka qenë në nivele të ulta.
Përjashtim nga kjo tendencë përbën vetëm sjellja e indeksit gjatë muajit dhjetor të vitit 2000, ku
IÇK shënoi vlerën 4.2 për qind duke e kaluar objektivin e vendosur nga Banka e Shqipërisë. Ky
objektiv, i konkretizuar me shifra, për vitin 2000, ishte ruajtja e inflacionit brenda intervalit 2 deri
në 4 për qind. Megjithatë, lidhur me sjelljen e inflacionit në dhjetor të dhënat flasin se rritja e
çmimeve ishte më tepër një rritje e përkohshme, ndërkohë që për gjithë pjesën tjetër të vitit ajo
ka qenë gjerësisht brenda objektivit. Rritja e IÇK e vrojtuar në dhjetor ishte më tepër një rritje
spekulative çmimesh me rastin e festave të fundvitit, dhe nuk motivohej nga shkaqe të
brendshme dhe të qëndrueshme.

Nisur nga këto konsiderata, objektivi i politikës monetare lidhur me nivelin e inflacionit, për vitin
2001 do të jetë i njëjtë me atë të vitit të kaluar. Ai konkretizohet me angazhimin e Bankës së
Shqipërisë për të ruajtur inflacionin në kufijtë 2 deri në 4 për qind. Nivelet e ulta të inflacionit
krijojnë mundësinë për nivele të ulta të normave të interesit, dhe, në qoftë se në ambientin
financiar shqiptar forcohet besimi në aftësinë e Bankës së Shqipërisë për të mbajtur këtë
inflacion të ulët, kjo presupozon për një ulje të mëtejshme të normave të interesit. Në këtë
mënyrë biznesi do të rrisë kërkesën për kredi me norma më të ulëta. Gjithashtu, nivelet e ulta të
inflacionit ruajnë norma reale kthimi në terma pozitivë duke mundësuar thithjen e depozitave
nga ana e sistemit bankar.

Për realizimin e objektivit të saj, Banka e Shqipërisë në përputhje me strukturën aktuale të
organizimit të politikës monetare, vendos një objektiv të ndërmjetëm për rritjen e ofertës
monetare. Arsyeja e vendosjes së një objektivi lidhur me rritjen e ofertës monetare është se, në
opinionin e Bankës së Shqipërisë dhe në atë të shumë bankave të tjera qëndrore, rritja e
ofertës monetare përtej një mase të caktuar, të përcaktuar nga vlera monetare e transaksioneve
në ekonomi, përcjell në ekonomi presione inflacioniste. Duke u mbështetur në parashikimet për
një rritje reale të ekonomisë prej 7.3 për qind gjatë vitit në vazhdim, për shpejtësinë e qarkullimit
të parasë në nivele të pandryshuara dhe në objektivin për nivelin e inflacionit në ekonomi,
Banka e Shqipërisë parashikon një rritje të ofertës monetare 11.2 për qind ose 36.9 miliardë
lekë në terma absolutë.

Lidhur me përbërjen e kësaj oferte monetare, depozitat në valutë do të jenë komponenti i
ofertës monetare, që do të kenë rritjen më të madhe relative gjatë vitit në vazhdim, në përputhje
me tendencën e vrojtuar gjatë vitit 2000 dhe  me ecurinë relative të normave të interesit për
lekun dhe për valutën. Gjithashtu, parashikohet që, raporti i parasë jashtë bankave ndaj totalit të
ofertës monetare të jetë i njëjtë me vlerat e vrojtuara për këtë raport në muajt e fundit të vitit
2000,ndërsa raporti i depozitave në lekë ndaj totalit të depozitave do të pësojë ulje. Sipas këtyre
parashikimeve, paraja jashtë bankave do të rritet me 11.2 për qind gjatë vitit 2001 ose me 10.7
miliardë lekë, depozitat në lekë do të rriten me 9.7 për qind ose 16.4 miliardë lekë, ndërsa
depozitat në valutë do të rriten me 15.1 për qind ose 9.8 miliardë lekë.

Gjatë vitit 2001 ekonomia do të ketë një mbështetje më të madhe me kredi nga ana e sistemit
bankar. Ulja e normave të interesit, zvogëlimi i kostos së ndërmjetësimit të bankave si pasojë e
rritjes së konkurrencës brenda sistemit bankar dhe instrumenteve të politikës monetare, do të
krijojë hapësirë për një mbështetje më të madhe të ekonomisë me kredi. Gjithashtu, një faktor
me rëndësi do të jetë ulja e parashikuar e nivelit të financimit të deficitit buxhetor nga ana e
sistemit bankar, e cila do të krijojë hapësira më të mëdha për rritjen e financimit të ekonomisë.
Në programin monetar të Bankës së Shqipërisë është parashikuar një rritje e stokut të kredisë
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për ekonominë gjatë vitit 2001 prej 8.1 miliardë lekësh, që përbën 29.6 për qind të stokut
ekzistues të saj.

Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor, sipas buxhetit të hartuar nga Ministria e Financave
dhe të miratuar në Kuvend, do të jetë 18.5 miliardë lekë gjatë vitit 2001. Ky nivel financimi
paraqet një ulje prej 7.5 për qind në krahasim me një vit më parë dhe reflekton thellimin e
përmirësimit të administrimit fiskal dhe politikat e reja fiskale të parashikuara nga Ministria e
Financave. Gjithashtu, ulja e normave të interesit do të ulë koston e shërbimit të borxhit publik
dhe të huamarrjes së re nga ana e qeverisë. Financimi i Bankës së Shqipërisë për mbulimin e
deficitit buxhetor është parashikuar të jetë 8.7 miliardë lekë, që i korrespondon kufirit të sipërm
të lejuar nga ligji "Për Bankën e Shqipërisë". Pjesa tjetër e financimit të deficitit buxhetor, 9.1
miliardë lekë, do të vijë nga bankat e nivelit të dytë.

Pozicioni valutor i ekonomisë pritet të forcohet gjatë vitit 2001. Mjetet valutore neto të bankave
të nivelit të dytë pritet të qëndrojnë në nivele konstante, ndërsa mjetet valutore neto të autoritetit
monetar, Bankës së Shqipërisë, do të pësojnë një rritje të ndjeshme. Në përgjigjje të flukseve
hyrëse të kapitalit të huaj, rezervat valutore bruto parashikohen të rriten me 100 milionë USD.
Kjo rritje e rezervave valutore do të jetë një garanci më tepër për ruajtjen e vlerës së lekut
kundrejt valutave të vendeve partnere në tregti në vlera të qëndrueshme.

Banka e Shqipërisë, në përputhje me marrëveshjen PRGF të nënshkruar me FMN, do të
vazhdojë të ndjekë mbi baza mujore, deri në mars të vitit 2001 kur përfundon kjo marrëveshje,
edhe tre objektivat sasiorë të përcaktuar aty dhe të përmendur edhe më parë në këtë deklaratë:

• rezervat ndërkombëtare neto të Bankës së Shqipërisë;
• mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë; dhe
• kredinë neto të sistemit bankar për qeverinë.

Kufijtë përfundimtarë të këtyre objektivave në mars 2001, jepen në tabelën e mëposhtme:

Tabela 13. Niveli përfundimtar i objektivave, mars 2001.
RNN të B. SH. NDA të B. SH. KNQ

366.1
milionë USD

80
miliardë lekë

226.6
miliardë lekë

Në përfundim të kësaj marrëveshjeje, në përputhje me vullnetin e të dyja palëve, do të synohet
të kalohet në një marrëveshje pasuese në kuadrin e së cilës do të parashikohen edhe objektiva
të rinj sasiorë. Nisur nga zhvillimet e reja në tregun e parasë, për të zbatuar një politikë
monetare të suksesshme, Banka e Shqipërisë, në fund të vitit 2000, ndërmori iniciativën për
përmirësimin instrumenteve ekzistuese të politikës monetare dhe njohjen e instrumenteve të
reja për ndërhyrje në treg. Nëpërmjet tyre ajo synon të arrijë:

• dërgimin e sinjaleve të politikës monetare në treg;
• administrimin e likuiditeteve në sistemin bankar;
• përmirësimin e mekanizmit të transmetimit të politikës monetare;
• influencimin në normat e interesit të tregut të parasë;
• nxitjen e zhvillimit të tregut ndërbankar;
• 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.
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 Instrumentet me të cilat Banka e Shqipërisë do të zbatojë politikën monetare të saj janë:

a. Operacionet e tregut të hapur

Përbëjnë një instrument mjaft elastik të politikës monetare në të cilat, pjesëmarrja e
institucioneve bankare bëhet vullnetarisht. Operacionet e tregut të hapur ekzekutohen shpesh
dhe në shuma të ndryshme monetare duke i shërbyer stabilizimit të normave afatshkurtra të
interesit dhe nivelit të likuiditeteve në sistemin bankar. Ato konsiderohen si një teknikë e
përshtatshme për nxitjen e konkurrencës në sektorin financiar dhe për zhvillimin e tregut të
parasë.

Banka e Shqipërisë i ekzekuton operacionet e tregut të hapur nëpërmjet tregut sekondar.
Operacionet, që kryhen nga Banka e Shqipërisë nëpërmjet këtij tregu përfshijnë huadhëniet e
kolateralizuara, transaksionet e shitblerjeve me të drejta të plota të letrave me vlerë dhe
valutave dhe marrëveshjet e riblerjeve nëpërmjet letrave me vlerë. Marrëveshjet e riblerjeve
dallohen nga operacionet e tjera të përmendura më lart për faktin se, ndikimi i tyre në treg është
i përkohshëm, pasi ato gjithmonë shoqërohen me veprimin e anasjelltë të shitjes apo blerjes.

Këtu përfshihen:

ankandet e marrëveshjeve të riblerjeve - Ky instrument do të funksionojë në të dy krahët, për
shtimin e likuiditetit në rastet e mungesës dhe për tërheqjen e tij nga tregu në rastet e tepricave.
Ankandet do të mbahen çdo javë  dhe afati i maturimit të tyre do të jetë shtatë ditë. Si kolateral
do të shërbejnë bonot e thesarit me afat maturimi deri në një vit. Palë në këto ankande do të
jetë Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë. Ekzekutimi i tyre do të bëhet me anë të
ankandeve të tipit standard, që, në varësi të politikës që do të ndiqet, do të jenë 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. Ndërhyrjet në treg nëpërmjet ankandeve të marrëveshjeve të
riblerjeve janë me karakter të përkohshëm pasi ato gjithmonë shoqërohen me transaksionin e
anasjelltë në maturim të tyre.

Përveç marrëveshjeve të riblerjeve me ankande javore, Banka e Shqipërisë do të përdorë
marrëveshjet e riblerjeve me afat maturimi ditor. Ekzekutimi i tyre mund të bëhet me ankande të
shpejta ose me procedura dypalëshe. Ato, gjithashtu, mund të jenë për shitje apo për blerje.
Qëllimi i kryerjes së tyre është administrimi i likuiditetit dhe i normave të interesit;

transaksionet blerje-shitje të letrave me vlerë dhe të valutave - Transaksionet blerje ose
shitje me të drejta të plota të tregut të hapur i referohen operacioneve në të cilat Banka e
Shqipërisë blen ose shet, me të drejta të plota në treg letra me vlerë. Këto transaksione janë
operacione të kryera nga Banka e Shqipërisë për injektimin e likuiditeteve në treg (blerje me të
drejta të plota)  ose thithjes së likuiditeteve nga tregu ( shitje me të drejta të plota). Një
transaksion blerjeje apo shitjeje me të drejta të plota nënkupton një transferim të plotë të
pronësisë nga shitësi tek blerësi pa qenë i detyruar për riblerjen. Operacionet shitje-blerje me të
drejta të plota ekzekutohen nëpërmjet ankandeve të shpejta ose nëpërmjet procedurave
dypalëshe, midis Bankës së Shqipërisë dhe bankave të nivelit të dytë. Banka e Shqipërisë
ndërhyn në treg edhe nëpërmjet operacioneve të shit-blerjes së valutave. Ato kryhen me
iniciativën e Bankës së Shqipërisë dhe ekzekutohen me procedura dypalëshe. Këto
transaksione janë me karakter të përhershëm.
Qëllimi i tyre është administrimi i likuiditetit dhe i kurseve të këmbimit.

 b. Lehtësirat kredituese në të cilat bëjnë pjesë:
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-    kredia lombard, përfaqëson kredinë më të shtrenjtë të akorduar nga Banka e Shqipërisë
për bankat e nivelit të dytë. Kjo kredi akordohet me kërkesën e bankave të nivelit të dytë dhe ka
karakter të përkohshëm. Qëllimi i saj është të shërbejë si mjeti i fundit huadhënës për plotësimin
e nevojave për likuiditete. Kredia lombard është plotësisht e kolateralizuar. Afati i maturimit të
saj është deri në tre muaj. Madhësia e kredisë lombard është shuma më e madhe midis 20 për
qind të kapitalit të paguar dhe 2 për qind të depozitave në lekë;

- kredi njëditore nga Banka e Shqipërisë, bankat mund të marrin kredi për një ditë për të
plotësuar nevojat për likuiditet të tyre. Në kushte normale kjo kredi është e pakufizuar. Por,
bankat duhet të kenë mjete të mjaftueshme garancie (kolaterale) për kredinë.

Gjithashtu, është miratuar depozita njëditore në Bankën e Shqipërisë. Bankat e nivelit të dytë
mund të vendosin në Bankën e Shqipërisë depozita njëditore. Niveli i depozitës që vendoset
është i pakufizuar. Norma e interesit për këto depozita shërben si normë dysheme për normat e
interesit afatshkurtra.

Historiku i shkurtër i të dhënave statistikore (1992 – 2000) dhe mungesa e shumë të dhënave
periodike të ekonomisë reale, janë vështirësitë kryesore që kanë kërkuesit, që merren me
përpunimin e modeleve të analizës dhe parashikimit të treguesve të ndryshëm
makroekonomikë, përfshi inflacionin. Në të ardhmen Banka e Shqipërisë do të organizojë punën
kërkimore për të përpunuar modele për analizën e treguesve dhe parashikimet. Kjo presupozon
një rritje cilësore dhe sasiore të kërkimeve në fushën e politikës monetare dhe përpjekje të saj
për grumbullimin e informacioneve, që plotësojnë gjykimin për vlerësimin e ekonomisë reale në
mënyrë që të merren masa për të organizuar veprimtarinë operacionale të Bankës së
Shqipërisë në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve të konsumit.

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të ketë si objektiv të saj kryesor, edhe në të ardhmen,
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Në përputhje me strukturën teorike dhe masat konkrete të
parashikuara për realizimin e këtij objektivi, Banka e Shqipërisë do të hartojë edhe politikën e
saj monetare në kuadrin e së cilës përcaktohen objektivat e ndërmjetëm dhe operacionalë në
funksion të objektivit kryesor. Viti 2000 konsiderohet si faza e parë e mbështetjes së
politikës monetare në instrumente indirekte. Në të ardhmen Banka e Shqipërisë synon
rritjen e efektivitetit të përdorimit të këtyre instrumenteve për të garantuar realizimin e objektivit
të saj kryesor.


