
Banka e Shqipërisë 6-Mujori i dytë 1999

Deklarata e Politikës Monetare 1

DEKLARATA E POLITIKÊS MONETARE PËR 6-MUJORIN E DYTË TË VITIT 1999

FJALA E GUVERNATORIT.

Të nderuar zonja dhe zotërinj,

Është në traditën e çdo banke qendrore më së pari, të raportojë për realizimin e
objektivit kryesor dhe ecurinë e politikës monetare për periudhën e kaluar dhe për
synimet në të ardhmen. Banka e Shqipërisë si autoriteti monetar i vendit, për herë të
parë në veprimtarinë e saj, bën një deklaratë të politikës monetare me objektivin final
të realizuar shumë nën parashikimin e fillimit të vitit. Megjithë "tronditjen" e shkurtër të
ekuilibrit ekonomik në kohën e krizës që përfshiu rajonin, tendenca zbritëse e
inflacionit e verifikuar në fund të vitit 1998, vazhdoi, duke arritur në nivelin negativ
vjetor, minus 1 për qind.

Gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 1999, situata financiare ka vazhduar të jetë e
stabilizuar, si dhe u arrit të ruhej rritja ekonomike pa presione inflacioniste. Ulja e
inflacionit i krijoi mundësi Bankës së Shqipërisë të zvogëlonte normat e interesit për
depozitat disa herë gjatë kësaj periudhe, duke i çuar ato në fund të vitit në 9.25, 9.25
dhe 9.0 për qind përkatësisht për depozitat  tre, gjashtë dhe dymbëdhjetëmujore.

Niveli i ulët i inflacionit kontribuoi edhe në forcimin e vlerës së lekut. Nga muaji
qershor e deri në fund të muajit dhjetor, kursi i këmbimit të lekut është mbiçmuar
lehtë, por pothuajse në vazhdimësi kundrejt monedhave kryesore europiane dhe
dollarit amerikan. Kjo ka sjellë mosndërhyrjen (në shitje) të Bankës së Shqipërisë në
tregun e këmbimeve valutore, pothuajse gjatë gjithe vitit. Rezervat ndërkombëtare
bruto të vendit edhe këtë vit u rritën duke arritur gjithsej në 31 dhjetor, në rreth 482
milionë dollarë amerikanë.

Banka e Shqipërisë, siç është shprehur edhe në raste të tjera, mendon se niveli i
kreditimit për ekonominë është i ulët, megjithë rritjen e numrit të institucioneve
bankare dhe të degëve të tyre në vend, si dhe plotësimin e kreditimit të ekonomisë
nga projekte të ndryshme që funksionojnë me dhe pa asistencën e huaj, të tilla si
SME-të, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Projektet e Rrugëve Rurale, Fondi Shqiptaro-
Amerikan për Zhvillimin e Ndërmarrjeve, Projektet e Asistuara nga IFDC, kursimet e
mobilizuara në formën e shoqatave të kursim-kreditit, burimet financiare të individëve,
që financojnë në mënyrë të dukshme ndërtimin e banesave dhe shumë të tjera.

Nisur nga rritja e aftësive mbikqyrëse të saj, si dhe nga stabilizimi i situatës monetare,
në muajin nëntor u hoqën kufizimet që kishin bankat e nivelit të dytë për nivelin
maksimal të kredive gjatë një viti. Ky ishte hapi i parë i madh në rrugën e kalimit nga
instrumentet direkte në ato indirekte të veprimit të politikës monetare.

Banka e Shqipërisë po hedh hapa të tjerë në drejtim të kalimit drejt instrumenteve
indirekte të politikës monetare. Faza e zhvillimit të sistemit bankar në Shqipëri krijon
kushtet për këtë kalim gradualisht drejt instrumenteve indireke duke synuar
kapërcimin e fragmentarizimit të tregut financiar dhe nxitjen e një shpërndarjeje më të
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mirë të burimeve financiare dhe jofinanciare për të arritur një efekt më të lartë
ekonomik dhe rritje më të madhe në një periudhë afatmesme.

Objektivi më i rëndësishëm i politikës makroekonomike të një vendi është arritja e
rritjes ekonomike të qëndrueshme në një ambjent me inflacion të ulët dhe me rezerva
valutore të mjaftueshme. Për këtë është e rëndësishme që të forcohet më tej
bashkëpunimi midis vendimmarrësve të fushave të polikave monetare e fiskale.

Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 1999, u bë një hap më tej në institucionalizimin e
marrëdhënieve midis Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave, nëpërmjet
Komitetit të Administrimit të Huave të Brendshme. Puna e përbashkët zgjidhi disa
probleme aktuale. Më shumë do të synohet në të ardhmen për rregullimin e
problemeve të trashëguara nga e kaluara dhe për prezantimin e alternativave të reja
të administrimit të borxhit publik. Në këtë kuadër, rritja e efektivitetit të sistemit
financiar në drejtim të rritjes së të ardhurave nga projektet e investimeve do të
ndihmojë në rritjen e të ardhurave në ekonomi. Kjo do të stimulojë rritjen e kursimeve
dhe do të nxisë krijimin e aktiviteteve të reja. Problemi i borxhit të brendshëm është i
lidhur ngushtë me zhvillimin ekonomik të vendit.

Banka e Shqipërisë, gjatë vitit 1999, synoi rritjen e komunikimit me publikun. Për këtë,
gjatë gjashtemujorit të dytë, u organizuan konferenca shtypi, takime me median,
prezantime në seminare të hapura, deklarata për shtyp pas mbledhjeve të organit
drejtues të saj dhe prezantimi në dy gjuhë në internet. Konstatojmë që është rritur
ndjeshëm informacioni i shfrytëzueshëm i Bankës së Shqipërisë, dhe në të njëjtën
kohë shprehemi se kemi akoma shumë për të bërë. Në fillim të këtij viti, Banka e
Shqipërisë, si pjesëtare e rëndësishme e hartimit të statistikave, u asistua në rritjen e
nivelit aktual të statistikave monetare dhe të bilancit të pagesave. Duke mos u
mjaftuar me kaq, kërkuam që të bëhemi vend me projekt pilot jo vetëm për hartimin,
por edhe për shpërndarjen e statistikave. Për këtë kemi marrë përsipër koordinimin,
në bashkëpunim me të gjitha institucionet që prodhojnë statistika, për standardin
ndërkombëtar GDDS. Banka e Shqipërisë ka shpallur vitin 2000 si vit të rritjes së
transparencës së saj me publikun.

Procesi i privatizimit të Bankës së Kursimeve, bankës tregtare më të madhe të
sistemit bankar shqiptar, siç edhe pritej, po shoqërohet me një interesim të madh të
opinionit publik. Nisur nga pesha dhe rëndësia që ka Banka e Kursimeve për
ekonominë shqiptare, sistemin bankar dhe në veçanti kursimet e popullatës
rekomandojmë më shumë transparencë në procesin e privatizimit. Banka e Shqipërisë
është e mendimit që procesi të shoqërohet me një fushatë informuese që të shpjegojë
për publikun procedurat e privatizimit, arsyet për privatizim dhe çfarë synohet të
arrihet. Mbi të gjitha theksojmë se në këtë proces nuk ka kërcënim real për
depozituesit. Pronari (Ministria e Financave) dhe organet përfaqësuese të Bankës së
Kursimeve, duke u treguar të hapur dhe transparentë në të gjitha fazat e privatizimit,
të mbajnë të informuar publikun për gjendjen e saj dhe gatishmërinë për t'iu përgjigjur
në kohë kërkesave të klientëve.

Banka e Shqipërisë ka bërë përgatitje të mjaftueshme për prezantimin e një skeme të
sigurimit të depozitave, por gjykojmë se nuk ka ardhur akoma koha për futjen në fuqi
të saj. Për këtë jemi konsultuar edhe me ekspertë të huaj e mund të sqarojmë që
trashëgimia e sistemit bankar i vendos bankat tona në kushte të pabarabarta
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konkurrence. Reforma e plotë e tij, me përfundimin e privatizimit do ta kërkojë këtë
skemë dhe ne jemi gati.

Për vitin 2000 objektivi i Bankës së Shqipërise për inflacionin është stabilizimi në
nivele të ulëta i rritjes së tij, duke arritur 3 për qind në nivel vjetor. Duke ruajtur
regjimin fleksibël të kursit të këmbimit, Banka e Shqipërisë do të ndjekë një politikë më
të moderuar monetare me synim që me rritjen e ofertës së parasë rreth 10 për qind, të
plotësohen kushtet për rritjen ekonomike prej 8 për qind. Për të arritur këtë, Banka e
Shqipërisë ka hartuar programin e saj monetar, të cilin do ta rishikojë, si më parë duke
reflektuar zhvillimet aktuale dhe duke përdorur instrumentet monetare në kohën e
duhur.

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të përdorë minimumin e normave të interesit për
depozitat me afat në bankat shtetërore dhe do të fillojë përgatitjen e kalimit në
përcaktimin e normave të interesit mbi baza tregu. Sistemi bankar, me heqjen e kufirit
të kredive, do të jetë nën mbikëqyrjen e Bankës së Shqipërisë nëpërmjet normave të
ndryshme të përcaktuara në rregulloret në përputhje me standardet ndërkombëtare.

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të përdorë një normë të mbajtjes së rezervave të
detyrueshme të bankave të nivelit të dytë pranë saj. Marrëveshjet e riblerjes si forma
më e zhvilluar e ndërhyrjeve në treg të hapur, do të vazhdojnë të përdoren, por,
gjithashtu, do të ofrohen përdorimi i një niveli të rezervave të detyrueshme dhe
lehtësitë e tjera kredituese për bankat.

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të japë kontributin e saj në programin e
mbështetjes afatmesme të Shqipërisë, nënshkruar me Fondin Monetar Ndërkombëtar
dhe do të ndjekë e raportojë periodikisht objektivat sasiorë të këtij programi.

Duke premtuar për përpjekje të vazhdueshme në realizimin e detyrimeve ligjore dhe
objektivave dhe duke u treguar i gatshëm për bashkepunim reciprok,

Ju falenderoj për vëmendjen,

Shkëlqim  CANI

Guvernator
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1. SITUATA MAKROEKONOMIKE NË GJYSMËN E DYTË  TË VITIT 1999.

Kriza kosovare vazhdoi të ndikonte edhe në gjysmën e dytë të vitit 1999,
sidomos në tremujorin e tretë të vitit. Megjithatë, intensiteti i ndikimit, si pasojë
e përfundimit të konfliktit dhe kthimit të refugjatëve, erdhi duke rënë.

Në tërësi, zhvillimet e gjysmës së dytë konfirmuan se rritja ekonomike u sigurua
në nivelin e parashikuar në fillim të vitit, prej 8 për qind. Sektori i bujqësisë, i cili
përbën mbi 50 për qind të PBB-së, nuk u prek nga zhvillimet në rajon, sektorë
të tjerë, si ai i ndërtimit, me aktivizimin e projekteve të punëve publike të
mëparshme dhe fillimin e projekteve të reja të financuara nga NATO, transportit
dhe tregtisë, patën një gjallërim. Sektori i ndërtimit vazhdon të ruajë dinamikën
e rritjes, me një ritëm prej gati 16 për qind.

Më ndjeshëm kriza e Kosovës vazhdoi të veprojë në sektorin e jashtëm të
ekonomisë dhe në ecurinë e monedhës kombëtare. Në sektorin e jashtëm
humbi pjesërisht përparësia e fituar gjatë periudhës prill-qershor. U vërejt rënie
në eksportin e shërbimeve, megjithëse në gjashtëmujorin e dytë eksportet në
tërësi, ranë. Ato vlerësohen në nivelin e 117 milionë dollarëve ose rreth 267
milionë për tërë vitin 1999. Ndërkohë, importet, kryesisht importet e mallrave,
vazhduan të jenë të larta gjatë tremujorit të tretë e të katërt. Importet në nivel
vjetor arritën në rreth 950 milionë dollarë amerikanë. Në tërësi, niveli i
eksporteve dhe importeve është më i ulët së ai i parashikuar.

Ecuria e kursit të këmbimit të Lekut, gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 1999, ka
qenë thuajse e qëndrueshme. Monedha kombëtare është forcuar kundrejt të
gjitha valutave kryesore që tregtohen në tregun e brendshëm, si USD, DEM,
ITL dhe GRD.
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2. POLITIKA MONETARE, PARIMET DHE INSTRUMENTET E POLITIKËS MONETARE TË

BANKËS SË SHQIPËRISË NË GJASHTËMUJORIN E DYTË TË VITIT 1999.

Arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve, si objektivi kryesor i Bankës së
Shqipërisë, nuk mund të shihet e shkëputur nga stabiliteti financiar dhe ai
makroekonomik në tërësi. Rikthimi i këtij stabiliteti, ulja në maksimum e nivelit
të inflacionit dhe rritja e besueshmërisë së publikut gjatë këtij viti në monedhën
tonë kombëtare janë arritje të rëndësishme, që në vazhdimësi duhen shoqëruar
me rritje të shpejtë ekonomike, e cila do t'i shërbejë rritjes së të ardhurave dhe
përmirësimit të nivelit të jetesës.

Në mbështetje të stabilitetit dhe të zhvillimeve ekonomike të vendit, krahas
institucioneve të tjera, Banka e Shqipërisë, në përputhje me objektivin e saj
kryesor dhe mbi bazën e zhvillimeve në sistemin bankar, vazhdon të nxisë dhe
të mbështesë ruajtjen e besimit në vlerën e brendshme dhe të jashtme të Lek-
ut, të përmirësojë sistemin e pagesave dhe të inkurajojë kreditimin e
ekonomisë.

Banka e Shqipërisë  ka ndjekur një politikë të matur monetare nëpërmjet
përdorimit dhe përmirësimit të instrumenteve të politikës monetare. Për vitin
1999, nisur nga zhvillimet e çmimeve, të mbiçmimit të vlerës së lekut, të defiçitit
buxhetor, të agregatëve monetarë e të kreditit, politika monetare e ndjekur nga
Banka e Shqipërisë edhe në gjashtëmujorin e dytë të vitit u përqendrua
kryesisht në zvogëlimin e normave të interesit për depozitat në lekë në bankat
shtetërore dhe në heqjen e instrumentit direkt të kufirit të kreditit.

Si rezultat i hyrjeve të mëdha të monedhave të huaja si nga organizata të
ndryshme qeveritare e joqeveritare ashtu edhe nga individët e sektori privat,
rezervat valutore në Bankën e Shqipërisë u rritën shumë gjatë këtij viti e po
ashtu edhe rezervat valutore të bankave të nivelit të dytë. Situata në tregun
ndërbankar dhe në atë valutor edhe në gjashtëmujorin e dytë ka qenë e mirë
dhe e qëndrueshme. Por, theksojmë se rritja e menjëhershme e kërkesave të
Qeverisë për të financuar defiçitin buxhetor vetëm në muajin e fundit të vitit në
një masë relativisht të lartë, i krijoi vështirësi funksionimit normal të punës dhe
likuiditetit në sistemin bankar.

Pra, kontributin më të madh në rritjen e ofertës së parasë, në rreth 21 për qind
(në nivel vjetor), nga 15 për qind që ishte parashikimi vjetor sipas programit
monetar të hartuar në fillim të vitit, e dha kryesisht rritja më e madhe e mjeteve
valutore neto si dhe kredia neto për qeverinë.

Nisur nga vetë kushtet e zhvillimit të sistemit tonë financiar, efektiviteti i
politikës monetare varet shumë nga lidhja midis objektivave finalë dhe
instrumenteve direkte dhe indirekte, që përdoren për arritjen e tyre.
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  Duke punuar për kalimin përfundimtar drejt instrumenteve indirekte të politikës
monetare, Banka e Shqipërisë ka kombinuar përdorimin e të dy tipeve të
instrumenteve. Në këtë kuadër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në
muajin nëntor, mori vendimin e heqjes së instrumentit direkt të kufirit të kreditit,
i cili kishte kohë që nuk po funksiononte më. Ky vendim solli heqjen e
kufizimeve  sasiore në drejtim të shumës së kredisë që bankat e nivelit të dytë
mund t’i ofrojnë ekonomisë. Megjithatë, do të vazhdojnë të mbeten kufizimet
“ cilësore”  administrative, që rrjedhin nga funksioni mbikqyrës i Bankës së
Shqipërisë. Niveli i kredive të pakthyera në afat do të jetë një tregues që do t’i
kufizojë bankat edhe në të ardhmen, në rast se këto kredi do të tejkalojnë
limitet e përcaktuara.

Ndërkohë, Banka e Shqipërisë ka përdorur dhe vazhdon të përdorë nivelin
minimal të përqindjeve të interesit të depozitave në lekë (në bankat shtetërore)
si një mekanizëm të përshtatshëm të transmisionit të politikës monetare, duke
kombinuar ndikimin administrativ me atë të tregut. Nëpërmjet kësaj politike ajo
ka arritur të ruajë dhe të rrisë sigurinë e publikut rreth vlerës së Lekut.

Konkretisht, gjatë periudhës qershor-dhjetor, mbi bazën e zhvillimeve aktuale si
dhe në ndikimin e ardhshëm të tyre në kërkesën reale dhe prodhimin si dhe në
ecurinë e pritshme të inflacionit, Banka e Shqipërisë për të ruajtur kapacitetin
thithës të sistemit bankar, bëri ndryshimet e nevojshme në përqindjet e interesit
të depozitave me afat në lekë për të tre maturitetet (3, 6 dhe 12-mujore) duke i
ulur ato.

Banka e Shqipërisë e ka mbështetur veprimtarinë e saj në tre instrumente
kryesore indirekte të politikës monetare: në rezervën e detyrueshme,
marrëveshjet e riblerjeve dhe të anasjellta të riblerjeve dhe në kredinë e
rifinancimit. Me përdorimin e këtyre instrumenteve Banka e Shqipërisë ndikon
si në koston ashtu dhe në nivelin e rezervave të sistemit bankar.

Për gjashtëmujorin e dytë të këtij viti mund të themi se rezerva e detyrueshme
në lekë dhe në valutë, duke qenë se mbahet në nivelin 10 për qind të
detyrimeve të bankave të nivelit të dytë ndaj klientëve, ka evoluar në varësi të
ecurisë së depozitave në sistemin bankar. Megjithëse, disa herë është prekur
niveli i lejuar i 5 për qind të rezervës së detyrueshme në lekë nga ana e
bankave të nivelit të dytë, përsëri ato kanë ndjekur dhe respektuar me
rigorizitet plotësimin e detyrimeve në lidhje me këtë instrument. Rezerva e
detyrueshme në lekë, me fleksibilitetin e saj, ka ndihmuar në plotësimin e
përkohshëm (ditor) të nevojave për likuiditet të bankave të nivelit të dytë në
kuadrin e lehtësive kredituese të Bankës së Shqipërisë.

Marrëveshjet e riblerjeve, duke patur si synim rregullimin e nivelit të rezervave
të tepërta në sistem dhe në sajë të fleksibilitetit që i karakterizon kanë gjetur
një përdorim të gjerë në tregun ndërbankar të letrave me vlerë dhe kanë qenë
një instrument aktivisht i përdorur gjatë gjysmës së dytë të vitit 1999.
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Kështu, në nivel stoku, gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 1999 janë kryer
transaksione riblerje në masën 44.3 miliardë lekë. Të gjitha këto transaksione
kanë qenë në formën e investimit të rezervave të tepërta në letra me vlerë për
periudha të shkurtra kohe, kryesisht për distanca kohore nga një ankand i
emetimit primar të bonove të thesarit në tjetrin. Pjesëmarrësit më aktivë në këtë
treg përsëri kanë qënë Banka e Kursimeve (e cila zotëron rreth 89 për qind të
tregut), Banka Kombëtare Tregtare (që aktualisht mban 4.3 për qind të tregut) e
më pas Banka Amerikane, Fefad Bank, etj.

Kredia e rifinancimit u ofron bankave të nivelit të dytë të drejtën për të marrë
hua në Bankën e Shqipërisë, pasi të jenë shfrytëzuar më parë të gjitha
mundësitë e tjera të tregut ndërbankar. Ashtu si dhe në pjesën e parë të vitit,
dhe këtë gjashtëmujor ky instrument nuk është aplikuar në asnjë rast. Kjo i
detyrohet stabilizimit të treguesve makroekonomikë dhe financiarë, krijimit të
rezervave të tepërta të mjaftueshme për bankat në realizimin e veprimtarisë së
tyre, menaxhimit me kujdes të likuiditeteve të lira të bankave, që të gjitha
bashkë kanë konverguar në një aktivitet të stabilizuar të veprimtarisë së
sistemit bankar. Kostoja e lartë e kredisë së rifinancimit ka shërbyer si nxitëse
në administrimin me maturi të likuiditeteve në sistemin bankar.
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3. REALIZIMI I OBJEKTIVAVE SASIORË NË KUADRIN E MARRËVESHJES  ESAF-2 ME

FMN.

Banka e Shqipërisë ka arritur të zbatojë drejt politikën e saj monetare të hartuar
në bashkëpunim edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Suksesi në zbatimin
e kësaj politike gjen shprehje në realizimin e deritanishëm të objektivave
sasiorë të programit monetar.

Rezervat ndërkombëtare neto të Bankës së Shqipërisë (të shprehura në
milionë USD dhe duke eleminuar efektin e kursit të këmbimit) gjatë
gjashtëmujorit të dytë janë rritur rreth 31.2 milionë USD. Në fund të vitit 1999,
pas rishikimit të kufirit me stafin e FMN-së, gjendja e rezervave valutore e vitit
rezulton rreth 29 milionë USD mbi kufirin e poshtëm. Duhet theksuar se në
pjesën më të madhe kjo rritje ka rezultuar në gjashtëmujorin e parë të vitit, ku
patëm një fluks të madh hyrjesh valutore nga shumë organizata ndërkombëtarë
qeveritare dhe joqeveritare, donatorë të ndryshëm e të tjerë  për të përballuar
situatën e veshtirë të krijuar nga kriza kosovare.

Në gjashtëmujorin e dytë rritja e rezervave ka qenë më e vogël dhe kryesisht si
rezultat i hyrjeve të fondeve nga Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar
(është marrë kësti i tretë i programit ESAF-2) dhe ndihma nga qeveri të
ndryshme për mbështetje të deficitit buxhetor. Mund të themi se veprimet me
bankat e nivelit të dytë kanë qenë të vogla dhe peshën kryesore e kanë zënë
kryesisht ato me Ministrinë e Financave.

Banka qendrore apo autoriteti monetar, në një ekonomi të hapur, ndërhyn në
tregun e këmbimeve valutore për të mbrojtur kursin e këmbimit nga luhatjet
spekullative dhe për të arritur një nivel të caktuar të rezervave ndërkombëetare.
Për sa më sipër, mendojmë që niveli aktual i rezevave ndërkombëtare neto
(RNN) e ka plotësuar qëllimin e mbajtjes së tyre për periudhën e programit
ESAF-2. Banka e Shqipërisë nuk i ka përdorur këto fonde as për të financuar
shpenzimet e buxhetit të shtetit dhe as për të ndërhyrë në shitje në tregun
valutor për të mbështetur Lekun.

Në përgjithësi, gjatë vitit 1999 (përjashto tremujorin e parë) kemi patur një
mbiçmim të lekut ndaj valutave kryesore europiane dhe dollarit amerikan si dhe
ofertë të valutave në tregun e brendshëm valutor. Për këtë qëllim, Bankës së
Shqipërisë nuk i ka lindur nevoja për të bërë ndërhyrje në tregun valutor, por
vazhdimisht ka akumuluar rezerva valutore.

Vendosja e kufirit të poshtëm për rezevat ndërkombëtare neto është në
përputhje me politikën e Bankës së Shqipërisë që lejon forcat e tregut të
vendosin për vlerën e lekut në tregun valutor. Banka e Shqipërisë ka mundësi
të shesë rezerva valutore tani që niveli i tyre është shumë më i lartë nga sa
pritej. Ndërkohë, në tregun valutor ditët e fundit të muajit janar ka filluar një
nënçmim i lekut ndaj dollarit amerikan, por jo ndaj valutave të tjera europiane.
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Kufiri i sipërm për mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë, i cili
përfaqëson pjesën e financimit të brendshëm të defiçitit buxhetor që Banka e
Shqipërisë do kryente gjatë vitit 1999 nisur nga programi monetar i hartuar në
fillim të vitit, ishte 18 miliardë lekë. Por, zhvillimet e favorshme monetare gjatë
vitit, bënë të mundur që pjesa më e madhe e financimit të deficitit të brendshëm
buxhetor të mbulohej nga bankat e nivelit të dytë dhe pak nga Banka e
Shqipërisë. Kështu, me rishikimi që ju bë, ky kufi u ndryshua në 7 miliardë lekë.

Objektivi i sipërm i mjeteve të brendshme neto të Bankës së Shqipërisë synon
të ndalojë Bankën e Shqipërisë nga krijimi i rezervave të teperta likuiditeti
brenda sistemit bankar dhe nga ana tjetër të lejojë zgjerimin e kreditit të sektorit
privat.

Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë në fund të muajit dhjetor
kanë arritur në 63.6 miliardë lekë, (duke rezultuar pas rishikimit të programit,
5.9 miliardë lekë nën objektiv). Banka e Shqipërisë në përgjithësi, gjatë vitit
1999 ka ruajtur gjendjen e portofolit të saj të letrave me vlerë të qeverisë,
megjithë shitjet e herëpashershme të tyre me marrëveshje repo me bankat e
nivelit të dytë, gjë  e cila ka sjellë edhe ndryshimin e bazës monetare apo të
rzervës së parasë.

Baza monetare (me përjashtim të tremujorit të parë ku rezulton me ulje
krahasuar me fundin e vitit 1998) në çdo tremujor është rritur respektivisht 6.6,
4.4 dhe 6.6 miliardë lekë. Rritja e bazës monetare në tremujorin e dytë erdhi si
rezultat i rritjes së parasë jashtë bankave (në masën 7 miliardë lekë gjatë këtij
tremujori). Rritja e kërkesës për para nga ana e publikut gjatë kësaj periudhe e
justifikon këtë rritje.

Në tremujorin e tretë, ritmi i rritjes së bazës monetare dhe parasë jashtë
bankave erdhi duke u ulur, ndërsa në tremujorin e katërt, financimi i deficitit
buxhetor duke marrë hua nga banka qendrore, çoi në rritjen e bazës monetare.

Kryesisht, zhvillimet e buxhetit të shtetit në muajin dhjetor sollën një rritje
shumë të madhe dhe të menjëherëshme të bazës monetare dhe të rezervave të
tepërta të bankave të paarritur më parë.

Kredia neto e sistemit bankar për qeverinë në përgjithësi ka qenë poshtë
kufirit të sipërm të programit deri në fund të muajit nëntor dhe ka rezultuar mbi
këtë kufi (rreth 2 miliardë lekë) në fund të muajit dhjetor, pas rishikimit të
programit për fundin e vitit 1999.

Nga ana e sistemit bankar gjatë vitit 1999, financimi i përgjithshëm i brendshëm
i parashikuar nga buxheti i shtetit në masën 27.9 miliardë lekë u realizua,
megjithëse muaji dhjetor rezultoi me një rritje të shpejtë të këtij financimi (në
masën 7.5 miliardë lekë) që përbën rreth 27 për qind të totalit të financimit të
brendshëm.
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4. ZHVILLIMET MONETARE, TË KREDITIT, NORMAT E INTERESIT DHE KURSI I KËMBIMIT

NË GJASHTËMUJORIN E DYTË TË VITIT 1999.

Objektivi kryesor i përcaktuar nga Banka e Shqipërisë për vitin 1999 ishte
arritja e nivelit të çmimeve në rreth 7 për qind në krahasim me një vit më parë.
Por, ecuria e inflacionit si gjatë vitit dhe në fund të tij jo vetëm rezultoi shumë
më poshtë se parashikimi por arriti në nivele negative të pa arritura më parë.
Faktorët që mendohet të kenë ndikuar ne kete inflacion kaq te ulet janë:

• Politika monetare e ndjekur nga Banka e Shqipërisë, e cila gjithmonë ka
qenë e orientuar nga parimi i mbajtjes së një inflacioni të ulët.

• Monedha shqiptare, në përgjithësi, gjatë vitit ka qenë e qëndrueshme duke
rritur besimin e popullsisë ndaj saj. Kursi i këmbimit të lekut me monedhat e
tjera ka qenë relativisht stabël e me një tendencë mbiçmimi. Kuptohet që ky
stabilitet i monedhës ka ndikuar ndjeshëm në mosluhatjen e çmimeve.

• Zhvillimet fiskale, në përgjithësi kanë qenë të kontrolluara dhe nuk kanë
ushtruar presione inflacioniste.

• Zbatimi i politikës së ruajtjes së interesave reale pozitive. Madje edhe
interesat nominalë kanë qenë relativisht të larta (pavarësisht se ato i janë
nënshtruar një reduktimi të vazhdueshëm gjatë vitit). Kjo ka ndikuar në
thithjen e depozitave në sistemin bankar.

• Inflacioni i importuar nga vendet tona partnere në tregti që mendohet të jetë
më i ulët nga parashikimet e bëra.

• Niveli i ulët i kreditimit të ekonomisë, i cili duke vepruar në mënyrë të
ngjashme me investimet publike, ushtron një ndikim të përkohshëm pozitiv
në çmime.

• Hyrjet e konsiderueshme të mallrave dhe të valutave, të cilat jo vetëm
shmangën presionet inflacioniste sezonale, por edhe çuan në uljen më
shumë nga sa parashikohej të tij.

• Situata politike ka qenë relativisht e qetë dhe ka reduktuar hapësirën për
spekullim.

• Së fundi, shporta e mallrave në bazë të së cilës llogaritet indeksi i çmimeve
të konsumit ka nevojë për rishikim, pasi nuk shpreh plotësisht sjelljen e
tanishme të konsumatorëve.

Megjithëse, politika monetare e Bankës së Shqipërisë përqëndrohet në
mbajtjen e një inflacioni të ulët dhe të qëndrueshëm, gjë e cila ndihmon në
stabilizimin e punësimit dhe të rritjes ekonomike, nivele të tilla kaq të ulta mund
të mos jenë shumë të favorshme për ekonominë.
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Elementet përbërëse të agregatit M1, në ndryshim nga gjashtëmujori i parë
kanë patur një sjellje të ndryshme gjatë kësaj periudhe. Paraja jashtë bankave
krahasuar me gjashtëmujorin e parë ka një rritje 12.6 për qind (kundrejt 5.3 për
qind në gjashtëmujorin e parë), ndërkohë që depozitat pa afat kanë ndryshuar
sjelljen e tyre, nga një tendencë në rënie, në një tendencë në rritje (janë rritur
me 6.9 për qind kundrejt rënies 0.4 për qind në gjashtëmujorin e parë). Kjo
është reflektuar edhe në rritjen e raportit para jashtë bankave/totali i depozitave
(i cili nga 37.4 në qershor u rrit në 39.2 në nëntor) në favor të depozitave. Rritja
e parasë jashtë bankave erdhi kryesisht në muajin dhjetor, më tepër nga rritja e
shpenzimeve buxhetore, por edhe nga rritja e kërkesës së publikut në cdo fund
viti.

Rritja e agregatit M2 në gjashtëmujorin e dytë ka qenë më e ulët në krahasim
me gjashtëmujorin e parë. Depozitat në lekë kanë vazhduar të rriten në sistem
gjatë këtij gjashtëmujori, duke shënuar një rritje prej 6.8 miliardë lekë,
(depozitat e individëve përbëjnë 5.8 miliardë lekë). Këto depozita kanë patur
një rritje mesatarisht çdo muaj me 1.2 miliardë lekë (nga 2.2 miliardë që ka
qenë gjatë gjashtëmujorit të parë). Rënia e ritmit të rritjes së depozitave me afat
në lekë u kushtëzua nga një sërë faktorësh, ndër të cilët mund të përmendim
ngushtimin e diferencave midis interesit për depozitat me afat në lekë dhe
interesit për depozitat në valutë.

Rritja e agregatit M3 në gjashtëmujorin e dytë ka qenë pothuajse e njejtë me
rritjen e këtij agregati në gjashtëmujorin e parë. Depozitat në valutë janë rritur
në masën 7.0 miliardë lekë (nga 7.8 miliardë që u rritën në gjashtëmujorin e
parë). Por ndryshe nga gjashtëmujori i parë vihet re një ndryshim në kah të
kundërt të sjelljes brenda strukturës së depozitave sipas likuiditetit (depozitave
me afat dhe pa afat). Ka patur një rritje me ritme të larta të depozitave me afat
në valutë, ndërsa depozitat pa afat kanë një rritje mesatare mujore të
papërfillshme krahasuar me gjashtëmujorin e parë.

Është e kuptueshme që një ndryshim kaq i ndjeshëm brenda dy 6 mujorëve të
vitit në tendencën e rritjes së depozitave pa afat dhe me afat u kushtëzua nga
ndryshime të destinacionit të ofertave të konsiderueshme të valutave që hynë
brenda vendit. Fillimisht ato hynë në formën e depozitave pa afat (llogari
rrjedhëse) të organizatave joqeveritare, ndihmave për të ardhurit nga Kosova
etj.. Ky fluks i lartë i hyrjeve erdhi që në fillim të gjashtëmujorit të parë duke
vazhduar gjatë gjithë periudhës së krizës në Kosovë. Ndërsa gjatë
gjashtëmujorit të dytë burim për rritjen e ofertave të valutave në treg ishin edhe
hyrjet nga emigracioni për sezonin e verës.

Sektorët e ndryshëm të ekonomisë vazhdojnë të ruajnë pozicionet e tyre të
mëparshme në drejtim të ndihmesës që japin në krijimin e ofertës së parasë në
ekonomi. Kështu, individët kanë vazhduar të luajnë rolin vendimtar në rritjen e
depozitave me afat dhe kanë peshë të rëndësishme edhe në rritjen e
depozitave në valutë.
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Ndërsa sektori privat si sektor që kontribuon më shumë në depozitat në valutë
dhe llogaritë rrjedhëse në lekë ka dhënë një kontribut të vogël në rritjen e
depozitave gjithsej. E dukshme është rënia e depozitave në sektorin shtetëror
(ndërmarrje dhe institucione)  për gjashtëmujorin e dytë të vitit 1999.

Banka e Kursimeve si banka më e madhe dhe me shpërndarjen më të gjerë
gjeografike në vend, zotëron peshën kryesore të depozitave të sistemit bankar
(87.4 për qind të totalit të depozitave të sistemit bankar në lekë dhe 43.8 për
qind të depozitave në valutë).

Gjatë vitit 1999 në sistemin bankar numri i bankave që ushtrojnë veprimtarinë e
tyre u rrit në 13, duke e zgjeruar veprimtarinë e sistemit bankar edhe me tre
banka të reja (Banka FEFAD, Banka e Parë e Investimeve dhe së fundi Banka
Ndërtregtare). Bankat private dhe me kapital të përbashkët e kanë zgjeruar
aktivitetin e tyre jo vetëm në Tiranë por edhe në rrethe të tjera të vendit duke
synuar në rritjen e kapacitetit thithës të burimeve financiare brenda vendit si në
lekë dhe në valutë.

Gjatë vitit 1999, bankat private dhe me kapital të përbashkët kanë rritur pjesën
e tyre në depozitat në lekë dhe në valutë kundrejt totalit të depozitave të
sistemit bankar. Kështu, nga rreth 1.7 për qind që zinin depozitat në lekë të
këtyre bankave ndaj totalit të depozitave në lekë në sistem për vitin 1998, ato e
kanë rritur pjesën e tyre në 3.6 për qind në fund të vitit 1999. Këto banka janë
të kujdesshme në përzgjedhjen e klientelës së tyre. Për të realizuar këtë ato
vendosin si bazë nisjeje kufij, që nuk mund të arrihen me lehtësi nga
depozituesit e vegjël. Nga ana tjetër, ato synojnë edhe të ulin koston e
shërbimit nëpër sportele duke ndikuar në uljen e kostos operative të bankës.

Bankat private kanë qenë më të interesuara në drejtim të thithjes së
kapaciteteve të lira në valutë. Nga 28.8 për qind që zinin depozitat në valutë
ndaj totalit të depozitave në valutë në sistemin bankar për vitin 1998, ato e
kanë rritur pjesën e tyre në 40.7 për qind në fund të vitit 1999.

Fakti që këto banka kanë treguar një interesim më të lartë për valutat në
krahasim me lekun mund të lidhet edhe me lehtëitë e mundshme në investimin
e këtyre burimeve. Pjesa më e madhe e depozitave në valutë të këtyre bankave
depozitohet në qendrat e tyre me të cilat kanë lehtësira në akses. Edhe
kreditimin e bizneseve në ekonominë shqiptare e bëjnë më shumë në valutë se
sa në lekë. Pjesa e depozitave në lekë investohet kryesisht në bono thesari
dhe vetëm disa prej këtyre bankave japin kredi për ekonominë, pasi bizneset
shqiptare akoma konsiderohen nga këto banka jo fort të përshtatshëm per t’u
kredituar, me mangësi në hartimin e planbizneseve serioze dhe pa garanci të
mjaftueshme për kthimin e kredisë. Ekzistenca e vështirësive ligjore dhe
praktike për përdorimin e kolateralit nga bankat në rastin e moskthimit të
kredisë, krizat e ndryshme me të cilat është ballafaquar ekonomia shqiptare,
etj., janë faktorë të tjerë që pengojnë zgjerimin e kreditit për ekonominë.
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Në totalin e kreditit për ekonominë, kredia për qeverinë vazhdon të zërë
peshën specifike më të madhe (rreth 90.9 për qind të totalit). Përsa i takon
shpenzimeve të buxhetit të shtetit në gjashtëmujorin e dytë, në përgjithësi, kanë
qenë normale e janë mbajtur nën kontroll, por janë kufizuar shpenzimet kapitale
e si rrjedhim edhe investimet për ekonominë. Këto shpenzime nuk janë kryer
me të njëjtin ritëm gjatë vitit dhe vetëm në muajin dhjetor, që historikisht ka
qenë muaji i kryerjes së shpenzimeve më të mëdha nga ana e buxhetit të shtetit
(pa marrë parasysh këtu edhe fitimin e derdhur nga Banka e Shqipërisë) janë
rritur ndjeshëm duke na krijuar vështirësi për respektimin e objektivave të
caktuar.

Kredia për ekonominë, e akorduar nga bankat e nivelit të dytë, si nga
pikëpamja e plotësimit të kërkesës për kredi ashtu dhe nga ana e përdorimit të
fondeve të këtyre bankave, vazhdon të mbetet në  nivele të ulëta dhe vetëm në
fund të nëntorit arriti shumën 19.5 miliardë lekë (duke patur një rritje prej 8 për
qind që nga fundi i gjashtëmujorit të parë) në një kohë që kredia me probleme
ka mbetur e pandryshuar në shumë absolute. Në gjashtëmujorin e dytë janë
akorduar rreth 7.3 miliardë lekë kredi e re nga bankat private dhe me kapital të
përbashkët.

Mbizotëron kredia afatshkurtër (e cila zë 50 për qind të totalit të kredisë së
akorduar), pasi aktiviteti i kreditit në vetvete mbart shumë risqe, si risku i
kredive të pakthyera, risku i vendit, risku i kursit të këmbimit, etj.. Niveli i
kredive me probleme është relativisht i larte dhe kjo bën që bankat të marrin
parasysh edhe humbjet e shkaktuara nga këto kredi. Gjithashtu, rreziku që
paraqet vendi ynë është një faktor tjetër i ndjeshëm po të kemi parasysh
problemet e rendit publik; legjislacioni dhe problemet në organet e zbatimit të
ligjit, aktivitetet që lidhen me trafiqe të ndryshme. Në regjimin fleksibël të kursit
të këmbimit që aplikohet te ne shtohet ekspozimi ndaj rrezikut të kursit të
këmbimit. Por, duhet përmendur se në dy muajt e fundit të vitit kemi patur një
rritje të kredisë afatmesme dhe asaj afatgjatë. Të gjitha bankat private kryesisht
japin kredi në valutë, e cila  përbën 79 për qind të kredisë së akorduar.

E parë sipas sektorëve, këtë pesëmujor, kredia për ekonominë në sektorin
privat, është rritur me 1,3 miliardë lekë, sektor ky  i cili ka dhe peshën specifike
më të madhe në totalin e kredisë (rreth 55 për qind). Krahas kësaj, një rritje të
vogël ka edhe kredia për individët (0.2 miliardë lekë), rritje e cila është
kompensuar me rënien, në të njëjtën masë, të tepricës së kredisë së sektorit
publik. Stimulimi i sektorit privat dhe individëve me kredi krahas garantimit të
kthimit të kredive do të ishte një tendencë pozitive në drejtim të zhvillimit të
ekonomisë, tashmë që dhe kufizimet në drejtim të shumës së kredive për
bankat private janë hequr.

Në kushtet e mungesës së një tregu të zhvilluar të parasë dhe kur politikat e
ndjekura në nivelin dhe strukturën e normave të interesave ndikojnë si në
kontrollin monetar ashtu edhe në mobilizimin dhe shpërndarjen e kursimeve,
Banka e Shqipërisë ka përdorur me efektivitet instrumentin e minimumit të
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detyrueshëm për bankat me kapital tërësisht shtetëror për normat e interesit të
depozitave me afat, duke synuar gjithmonë ruajtjen e tyre në terma realë
pozitivë.

Në përdorimin e këtij instrumenti, Banka e Shqipërisë, është përqendruar
kryesisht në axhustimin e përqindjes së interesit në përputhje me zhvillimet e
treguesve monetarë dhe financiarë, duke u munduar të reflektojë në çdo
ndryshim administrativ kushtet e tregut, si dhe të ruajtjes së një strukture të tillë
të normave të interesit e cila të jetë sa më efektive në përmirësimin dhe
shpërndarjen e burimeve. Nëpërmjet kësaj politike ajo ka synuar që të ruajë
sigurinë e publikut rreth vlerës së lekut.

Kështu, gjatë periudhës korrik-dhjetor, mbi bazën e zhvillimeve monetare si:

niveli i pritshëm i inflacionit, ecuria e kursit të këmbimit, reagimi i tregut dhe
publikut, ecuria e treguesve të depozitave, zhvillimet e strukturës së
depozitave, realizimit të objektivave sasiorë, si dhe në ndikimin e ardhshëm të
tyre në kërkesën reale dhe prodhimin për të ruajtur kapacitetin thithës të
sistemit bankar, Banka e Shqipërisë bëri ndryshimet e nevojshme në përqindjet
e interesit të depozitave me afat maturimi 3, 6 dhe 12-mujor duke i ulur ato tre
herë me respektivisht -4.25, -4.25 dhe -4.0 pikë përqindjeje.

Ndryshimet me tendencë drejt uljes në përqindjet e interesave për depozitat me
afat në lekë, ndikuan në rënien e interesit mesatar të bonove të thesarit dhe të
interesit të huadhënies bankare, duke dhënë efekte pozitive në drejtim të
lehtësimit të sistemit bankar nga një kosto e lartë por, gjithashtu, duke ulur
koston e investimeve në ekonomi.

Interesi mesatar i bonove të thesarit gjatë kësaj periudhe ka pasqyruar një
tendecë të vazhdueshme në ulje. Niveli u tyre është ulur me 3.5, 4.0 dhe 4.8
pikë për qind krahasuar me ankandin e fundit të muajit qershor 1999.
Pavarësisht nga këto ulje në pikë përqindjeje ekziston një diferencë e
konsiderueshme midis nivelit të interesave për depozitat me afat dhe nivelit
mesatar të interesit për bonot e thesarit duke e paraqitur investimin në këto të
fundit më fitimprurës.

Edhe në fushën e kreditimit të ekonomisë, për nivelin e interesave të
kredidhënies u vu re e njëjta sjellje si për interesin e bonove të thesarit. Niveli i
uljes së interesit në fushën e kredidhënies qe më i vogël dhe më i vonuar duke
reflektuar një diferencë shumë të lartë me interesat e depozitave në lekë. Eshtë
e kuptueshme që me zhvillimin e tregut të parasë dhe të kredive këto diferenca
do të ulen në kufijtë e një fitimi optimal të lejueshëm.

Kjo politikë e ndjekur vazhdimisht i ka shërbyer thithjes së depozitave në
sistemin bankar. Për gjashtëmujorin e dytë të vitit 1999 vihen re ndryshime në
zhvillimet e strukturës së parasë gjithsej. Këto ndryshime konsistojnë në rritjen
me ritme më të larta të depozitave në valutë, të cilat duken të kenë dhënë
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kontributin kryesor në rritjen e parasë gjithsej për këtë gjashtëmujor. Kështu,
pesha e tyre nga 18.2 për qind ndaj totalit të parasë gjithsej është rritur në 19.2
për qind (në fund të muajit nëntor 1999).
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5. ZHVILLIMET NË TREGUN E BRENDSHËM TË KËMBIMEVE VALUTORE.

Ecuria e kursit të këmbimit të Lekut, gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 1999, ka
qenë thuajse e qëndrueshme. Monedha kombëtare është forcuar kundrejt
valutave kryesore që tregtohen në tregun e brendshëm, si USD, DEM, ITL dhe
GRD. Kështu, Leku është vlerësuar me rreth 1.24 per qind kundrejt USD dhe
afërsisht 3.3 për qind kundrejt Markës gjermane.

Luhatshmëria e kursit të këmbimit USD/LEK ka qenë më i madh se ai i raportit
DEM/LEK, duke reflektuar në këtë mënyrë rolin kryesor që ka monedha
amerikane në transaksionet e këmbimeve valutore dhe një rol në rritje të
Markës gjermane dhe komponenteve të tjera të Euro-s si valuta që preferohen
të mbahen si ruajtëse të vlerës. Këtu mund të ketë ndikuar edhe fakti që oferta
e USD në treg, është relativisht më elastike krahasuar me valutat e tjera të
dyta.

Ajo përfaqëson valutën që mund të përfitohet me një kosto më të ulët në
sportelet e bankave tregtare. Faktor tjetër ndikues, mund të jetë fakti që me
zhvlerësimin e Euro-s në tregun ndërkombëtar, pritshmëria për një rivlerësim të
saj rritet, duke e nxitur publikun të mbajë valutat përbërëse të saj.

Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 1999, Leku është forcuar, duke shënuar vlera
rekord për të gjithë vitin por edhe për periudha më të gjata. Kështu, gjatë muajit
gusht dhe tetor, raporti USD/ LEK ka zbritur në nivelin 131.3, më i ulëti që nga
shkurti i vitit 1997, ndërkohë që në fund të muajit dhjetor, raporti DEM/LEK
shënonte nivelin 69.1, më i ulëti që nga janari i vitit 1997. Raporti USD/LEK,
gjatë periudhës është tregtuar në kufijtë 131.30-137.70, me një mesatare
tregtimi 134.5.

Në përgjithësi, qëndrueshmëria e Lekut gjatë periudhës, si dhe gjatë gjithë vitit,
mund t'u dedikohet këtyre faktorëve:

• një politike të kujdesshme (të matur) monetare të Bankës së Shqipërisë, me
efektë të ndjeshme në uljen e normës së inflacionit;

• një përmirësim gradual i situatës fiskale dhe mbajtjeje nën kontroll të deficitit
buxhetor, nga ana e qeverisë;

• krijimit të raporteve favorizuese për bilancin tregtar të vendit, në vijim të
ndihmave të konsiderueshme të ofruara nga komuniteti ndërkombëtar gjatë
qëndrimit në vend të të dëbuarve kosovar, si edhe shtimit të hyrjeve në
valutë prej këtyre të fundit;

• zhvillime të favorshme në tregun ndërkombëtar, ku forcimi i monedhës
amerikane, ka rritur presionin për zhvlerësim në tregun e brendshëm të
monedhave të zonës së Euro-s;
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• nje funksionimi më të mirë të tregut të brendshëm valutor, me një rol në rritje
të bankave tregtare;

• një qëndrueshmëri në rritje e jetës sociale të vendit, me efekte pozitive në
psikologjinë e publikut;

• një periudhe kohe sezonale, tradicionalisht më të favorshme për kursin e
këmbimit të lekut.

Banka e Shqipërisë gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 1999 ka kryer
transaksione në blerje që kapin shumën 57.4 milionë USD, ndërkohë që shitjet
janë 4.98 milionë USD.

Pjesën dërrmuese të vëllimit të blerjeve, ose 96.5 për qind, e zënë
transaksionet e kryera me Qeverinë, ndërsa diferenca përfaqëson transaksione
të kryera me institucione financiare të huaja që asistojnë Qeverinë si IBRD, IDA
etj.. Blerjet nga bankat tregtare, janë të papërfillshme.

Shitjet janë kryer në pjesën më të madhe me Qeverinë dhe me bankat tregtare,
(ku 4.3 milionë USD përfaqësojnë shitje me kërkesë të Qeverisë, ndëra 0.8
milionë USD përfaqesojnë shitje me bankat tregtare) si rezultat i shlyerjes së
detyrimeve kundrejt Klubit të Parisit dhe kreditorëve të tjerë.
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6. ADMINISTRIMI I REZERVËS VALUTORE TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 1999, rezerva valutore e Bankës së
Shqipërisë ka vazhduar tendencën në rritje. Më e theksuar dhe e shpejtë, kjo
rritje ishte në periudhën korrik-shtator, ndërkohë që në pjesën tjetër të
periudhës ajo ka patur ecuri graduale.

Në fillim të periudhës, rezerva valutore e administruar nga Banka e Shqipërisë,
kapte vlerën 435.1 milionë USD, ndërsa në fund të saj, kjo vlerë ishte 481.6
milionë USD, duke shënuar një rritje prej 46.5 milionë USD, ose afërsisht 10.7
për qind.

Faktorët kryesorë që kanë ndikuar pozitivisht në rritjen e rezervës, lidhen me :

• hyrje si rezultat i disbursimeve të huaja, në formën e granteve dhe huave,

• hyrje nga interesat e investimeve të rezervës valutore.

Faktorët kryesorë që kanë ndikuar negativisht në këtë rritje, lidhen me :

• ecurinë e kursit të këmbimit të USD në tregun ndërkombëtar,

• pagesa të borxhit të jashtëm,

• transferime në favor të sistemit bankar.

Ndër hyrjet kryesore në formën e huave, me një shifër totale të periudhës prej
51.7 milionë USD përmendim: 38.8 milionë të IDA-s dhe 12.8 milionë USD të
FMN.

Nga administrimi i rezervave valutore, nëpërmjet investimit në depozita me afat,
veprimeve me Bankën e Rregullimeve Ndërkombëtare në Bazel, instrumenteve
valutore të likuiditetit të lartë (kategoria AAA), hyrjet nga interesat e investimit
të rezervës, vlerësohen në masën 8.5 milionë USD. Rritja e interesave nga
investimi i rezervës, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar si edhe
me gjashtëmujorin e parë të vitit 1999, ka ardhur si rezultat i rritjes së vlerës së
rezervës së investuar, si edhe i një niveli në rritje të normave të interesit në
tregun ndërkombëtar.

Ndryshimi i kursit të këmbimit të USD, kundrejt valutave të tjera përberëse të
rezervës në tregun ndërkombëtar, ka patur një efekt negativ në vlerën e
rezervës. Si rezultat i forcimit të USD në tregun ndërkombëtar, vlera e rezervës
është reduktuar me afërsisht 3.4 milionë USD. Krahasuar me gjysmën e parë të
vitit, efekti negativ i kursit të këmbimit në vlerën e rezervës, ka ardhur në rënie.
Gjatë gjithë vitit, më i ndjeshëm ky efekt ka qenë gjatë muajve janar-shkurt dhe
nëntor.
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Pagesat e borxhit të jashtëm gjatë periudhës kapin shifrën 7.1 milionë USD.
Pagesat për detyrimet e Bankës së Shqiperisë ishin në masën 2.9 milionë
USD, ndërsa ato për detyrimet e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë ishin
në masën 4.2 milionë USD.

Transferimet kapin një shumë të përgjithshme prej 83.4 milionë USD, prej së
cilës transferimet e Qeverisë janë rreth 69.6 milionë USD, ndërsa ato të
bankave tregtare janë rreth 10.8 milionë USD.
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7. ZHVILLIMET NË TREGUN E PARASË

Për vitin 1999, operacionet e Bankës së Shqipërisë në treg u përqendruan në
marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes me bankat e nivelit të dytë.
Vëllimi i përgjithshëm i transaksioneve të kryera me marrëveshje riblerjeje të
bankave të nivelit të dytë për vitin 1999 në vlerë nominale ka qenë 87.615
milionë lekë. Volumin më të madh këto transaksione e patën në muajin mars
dhe tetor, përkatësisht 19.72 për qind dhe 20.51 për qind ndaj totalit të
transaksionëve të kryera gjatë gjithë vitit. Zgjatja mesatare e këtyre
marrëveshjeve u luhat nga 6 deri në 10 ditë me një yield mesatar efektiv nga
6.9 për qind në 11.4 për qind. Të vlerësuar si vëllim i tregtimit të bonove të
thesarit me marrëveshje riblerjeje, gjatë vitit 1999 u realizuan 302 transaksione,
duke arritur numrin më të madh në muajin tetor me 36 transaksione dhe në
dhjetor me 30 transaksione.

Zgjatja mesatare e marrëveshjeve të riblerjes për të gjithë sistemin bankar gjatë
vitit 1999 ishte 7 ditë, ndërkohë që yield-i mesatar efektiv për të gjithë sistemin
është 8.6061 për qind. Këto marrëveshje u lidhën me iniciativën e bankave dhe
ishin në funksion të investimit të rezervave të tyre të tepërta në afatshkurtër.
Kohëzgjatja e marrëveshjeve të riblerjes, sipas bankave, ka variuar nga 1 deri
në 12 ditë.

Për plotësimin e nevojave me likuiditet të sistemit bankar për periudha
afatshkurtra, gjatë vitit 1999, u përdorën marrëveshjet e anasjellta të riblerjes,
të cilat kapën një vëllim prej 2.269 milionë lekë bono thesari të blera nga Banka
e Shqipërisë, mesatarisht nga 1 deri në 6 ditë. Ky vëllim blerjesh u realizua në
një numër prej 17 transaksionesh.
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8. OBJEKTIVAT PËR 6-MUJORIN E PARË TË VITIT 2000 E PARIMET NË VAZHDIM.

Për vitin 2000, do të synohet vazhdimi i rritjes ekonomike dhe ruajtja e nivelit të
ulët të rritjes së inflacionit, bazuar në një program të fuqishëm të refomave
strukturore dhe një kujdes më të madh në politikën buxhetore. Ky është parimi
kryesor i politikës monetare të Bankës së Shqipërisë.

Nisur nga ecuria e çmimeve të konsumit për vitin 1999, llogaritjet e bëra për
rritjen ekonomike, treguesit e buxhetit të shtetit dhe të tjerë tregues
makroekonomikë mbi të cilët bazohet programi monetar, si dhe vlerësimi që ka
bërë Banka e Shqipërisë se në përgjithësi presionet inflacioniste në vitin 2000
do të rriten, objektivi për inflacionin vjetor u caktua 3 për qind.

Rritja e ofertës së parasë, në vitin 2000, do të jetë rreth 10 për qind. Është
parashikuar që në vitin 2000 të rritet gjendja e kredive në sistemin bankar me
rreth 7.5 miliardë lekë. Bankat private nuk kanë më kufizime sasiore, por janë
shumë faktorë të tjerë që lidhen me riskun, rregullimet ligjore, garancitë,
formimin dhe drejtimin e bizneseve, shpërndarjen gjeografike, likuiditetin e
borxhit publik, etj.. Gjatë vitit 2000 do të synohet në uljen e raportit midis
parasë jashtë bankave dhe depozitave, në favor të depozitave. Për depozitat
në valutë, nisur nga ecuria e mirë e tyre në vitin 1999, është parashikuar që të
ruhet pothuajse i njëjti raport që ato zënë në totalin e parasë gjithsej. Kjo do të
ruajë kushtet normale të rritjes ekonomike, stabilitetit të inflacionit, financimit të
ekonomisë, kursit të këmbimit dhe bilancit të jashtëm të pagesave.

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të vendosë minimumin e normave të
interesit për depozitat me afat në bankat shtetërore dhe në të njëjtën kohë do
të punojë për zëvendësimin e këtij instrumenti direkt me normat e vendosura
nga tregu. Natyrisht, këtu do të luajë një rol të madh në rritjen e efektivitetit,
përfundimi i privatizimit të bankave shtetërore dhe rritja e konkurrencës nga
thyerja e monopoleve. Me mbajtjen e interesave reale në terma pozitive, Banka
e Shqipërisë do të synojë ruajtjen e ekuilibrit midis kursimeve dhe investimeve
në ekonomi dhe uljen e mospërputhjes së kohës së maturimeve midis burimeve
dhe përdorimeve të fondeve.

Theksojmë se është i domosdoshëm përmirësimi i treguesve të buxhetit të
shtetit, si nëpërmjet rritjes së të ardhuarve të planifikuara buxhetore nga
privatizimi, nga ulja e kontrabandës dhe evazionit fiskal ashtu edhe nga rritja e
pjesës së shpenzimeve buxhetore që do të shkojë për investime publike.
Koordinimi, sa më i mirë, i politikës monetare me atë fiskale do të zgjerojnë
hapësirat për rritjen e ekonomisë, uljen e papunësisë dhe presioneve
inflacioniste. Për këtë, do të synohet që nëpërmjet Komitetit të Administrimit të
Huave të Brendshme të arrihet bashkëpunimi në: financimin e deficitit me
burime të brendshme, marrëdhëniet si agjent fiskal i buxhetit për mbajtjen e
llogarive dhe derdhjen e fitimit, mobilizimin e burimeve të brendshme në afat,
gjë të cilës i shërben organizimi javor i ankandeve të bonove të thesarit,
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ristrukturimin e borxhit të brendshëm dhe në prezantimin e mundësive të reja
për financimin e buxhetit etj.. E rëndësishme është, gjithashtu, ritmika e
kryerjes së shpenzimeve buxhetore, e cila duhet të kontrollohet në mënyrë
rigoroze nga Ministria e Financave. Për këtë, Banka e Shqipërisë, kërkon që të
mos përsëriten çbalancimet në shpërndarjen kohore të deficitit, gjë që do të
eliminojë si vështirësitë në financim, ashtu edhe ato në kontrollin rigoroz të
efektivitetit të tyre.

Baza monetare dhe rezervat e teperta, të cilat patën një rritje të menjëhershme
në fund të vitit, pa dyshim do të ndryshojnë tendencën dhe zhvillimet e tyre të
mëvonshme drejt zvogëlimit. Ulja dhe mbajtja e kontrolluar e bazës monetare
ndihmon në ruajtjen e kontrollit ndaj ofertës së parasë, e më tej të nivelit të
çmimeve.  Ndërsa, ulja e rezervave të tepërta të bankave në një nivel (800-
1200 milionë lekë), pa dyshim i shërben përmirësimit të likuiditetit të sistemit
bankar.

Për vitin 2000 do të zbatohen objektivat makroekonomike dhe strukturore të
programit të mbështetjes PRGF (për Uljen e Varfërise dhe Lehtësitë për Rritjen
Ekonomike) dhe memorandumit shtesë bashkëngjitur mbi politikat ekonomike
dhe financiare, i cili përshkruan progresin e arritur dhe masat e tjera që do të
ndërmarrim për arritjen e këtyre objektivave. Do të synohet në drejtim të uljes
së varfërisë dhe të përfshirjes së shoqërisë civile në një dialog kombëtar për
formulimin dhe përmirësimin e strategjisë së uljes së varfërisë.

Banka e Shqipërisë do të synojë që në të ardhmen:

• të japë më shumë informacione për realizimin e objektivave të saj,

• të publikojë më shumë të dhëna për ecurinë e sistemit bankar,

• të përfshijë në informacionet e saj sa më shumë të dhëna për sistemin
financiar,

• të rrisë kontaktet me publikun jo vetëm nëpërmjet publikimeve dhe mjeteve
elektronike, por edhe me prezencën e drejtuesve dhe specialistëve të saj në
publik,

• të vazhdojë punën për prezantimin e plotë dhe përfundimtar të Shqipërisë
në sistemin GDDS (Sistemi i Përgjithshëm i Shpërndarjes së të Dhënave),

• të japë kontributin e saj në reformimin e sistemit bankar duke synuar
përfundimin sa më të shpejtë të privatizimit të bankave shtetërore – hap ky
shumë i rëndësishëm për arritjen e kalimit përfundimtar në instrumentet
indirekte të politikës monetare.

Duke synuar vazhdimin e reformës në sistemin bankar, plotësimin e kuadrit
ligjor në sektorin financiar dhe të institucioneve të tjera financiare, përmirësimin
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e rendit e të sigurise në vend dhe krijimin e një infrakstrukture nëpërmjet të cilit
pagesat për mallrat dhe shërbimet të bëhen sa më shpejt, duke i bërë ato të
jenë të sigurta dhe efektive (sepse sistemi i pagesave është shumë i
rëndësishëm për stabilitetin dhe integritetin e sistemit financiar dhe ekonomik)
do të bëhet e mundur që sistemi bankar të rrisë edhe më shumë interesimin në
thithjen e kapaciteteve të lira si në lekë ashtu dhe në valutë.

Për t’iu përshtatur zhvillimeve të fundit ekonomike dhe financiare në vend,
mendojmë që viti 2000 të jetë periudha e përgatitjes së bazës rregullatore për
fillimin e aplikimit të ankandeve të marrëveshjeve të riblerjeve, të cilat do ti
shërbejnë mbështetjes së plotë në instrumentet indirekte të politikës monetare
dhe zhvillimit të një tregu aktiv të parasë.

Nisur nga kushtet aktuale, nga stabiliteti i treguesve ekonomikë dhe financiarë,
nga ecuria e agregatëve monetarë, si dhe domosdoshmëria për ta ndjekur më
mirë instrumentin e rezervës së detyrueshme, mendohet që të studiohet
fleksibiliteti i këtij instrumenti.

Banka e Shqipërisë do të ndjekë në vazhdimësi zhvillimet monetare, fiskale
dhe të ekonomisë duke synuar realizimin e objektivit të saj primar dhe duke
përdorur me efektivitet mjetet e saj të ndërhyrjes – normat e interesit,
marrëveshjet e riblerjes, shitblerjet e valutës. Zhvillimet e ndodhura gjatë vitit
1999 treguan rezultatet pozitive të ndjekjes hap pas hapi të situatës.
Parashikimi është gjithmonë i rëndësishëm, por nga ana tjetër çdo bankë
qendrore me ndjekjen ditore sipas përafrimit të veprimit aktiv ‘duke parë e duke
bërë’ realizon përshtatjen e politikës monetare nëpërmjet mekanizmit të
transmisionit që ruan vlerën e brendshme dhe të jashtme të monedhës
kombëtare. Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të përdorë indikatorët tregues
mujorë me një proces që ndiqet çdo ditë dhe javë nga organet drejtuese të saj.
Ky proces realizohet nëpërmjet sistemit të raportimit të shpejtë të parasë në
qarkullim, marrëdhenieve me bankat e nivelit të dytë, bazës monetare,
rezervave valutore, interesave të bonove të thesarit dhe të tjerë tregues javorë.

Në kuadrin e rritjes së transparencës së veprimtarisë së Bankës së
Shqipërisë,do të synohet edhe rritja e transparencës së politikës monetare. Për
këtë, Banka e Shqipërisë do të punojë që të arrijë normat më të larta të Kodit
Ndërkombëtar të Transparencës së Politikës Monetare duke publikuar në të
ardhmen procesin e formulimit të saj, të dheëa mbi instrumentet dhe teknikat e
përdorura, të dhëna mbi kreditimin dhe depozitimin nga sistemi bankar që nga
koha e krijimit të bankës qendrore, si dhe do të bashkëpunojë me organe të
përpilimit dhe të publikimit të statistikave për pasqyrimin më të plotë të të
dhënave të aktivitetit makroekonomik në Shqipëri gjë që do të ndikojë në
eliminimin e dyzimeve dhe spekullimeve që vijnë nga mungesa e të dhënave.


