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Të nderuar Zonja dhe Zotërinj,

Situata financiare relativisht e stabilizuar dhe vazhdimi i normave të ulëta të
inflacionit, çuan në liberalizimin e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë. Kjo
gjë duket në uljen e vazhdueshme të normave të interesit për depozitat me afat
në lekë dhe në ecjen më përpara drejt përdorimit vetëm të instrumenteve
indirektë të politikës monetare. Në fund të muajit qershor 2000, ndryshimi në
indeksin e çmimeve të konsumit me një vit më parë ishte + 0,06 për qind. Ndërsa
normat e interesit për depozitat me afat maturimi tremujor në lekë për bankat e
nivelit të dytë me kapital shtetëror, pas katër uljeve arritën në 6,5 për qind.

Në të njëjtën kohë rezervat valutore bruto të vendit, qëndruan afërsisht në nivelet e
fundit të vitit 1999. Kursi i këmbimit të lekut, megjithë disa luhatje gjatë
gjashtëmujorit, ka qëndruar në nivele thuajse të stabilizuara.

Qëndrueshmëria relative në zhvillimin ekonomik, sidomos në pjesën e dytë të vitit
1999, u shoqërua me një kërkesë më të madhe për kredi në gjysmën e parë të vitit
2000. Vetëm në pesë muajt e parë janar - maj, portofoli i kredive të bankave të nivelit
të dytë është rritur me 2,6 miliardë lekë nga 2,2 miliardë lekë që u rrit në vitin 1999,
ndërkohë që kredia e re, e dhënë gjatë kësaj periudhe, është rreth 600 milionë lekë
më pak se ajo, që është dhënë gjatë gjithë vitit 1999. Heqja e kufirit të kreditit në
fundin e vitit 1999 ishte akti formal për eliminimin e barrierës psikologjike të kontrollit
direkt mbi masën e kreditimit të ekonomisë. Rritja e numrit të bankave dhe zgjerimi i
rrjetit të atyre ekzistuese, konsolidimi në kohë i marrëdhënieve të bankave me
biznesin, rritja e përpjekjeve të biznesit për aktivitete prodhuese e të shërbimeve dhe
"harrimi" i fitimit të parave nga piramidat ishin ndër faktorët, që çuan në rritjen e
kredive gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, Banka e Shqipërisë mendon që niveli i
kreditimit të ekonomisë është ende i ulët dhe për këtë arsye organizoi takime me
bankat e nivelit të dytë, me biznesmenë, me shoqata kredituese dhe biznesi, duke
synuar gjetjen e "gjuhës së përbashkët" për "formulën e artë" të kreditimit.

Kredia, që japin bankat me kapital privat dhe të përbashkët është në pjesën më të
madhe në valutë dhe në fund të muajit maj 2000 përbën 53 për qind të gjendjes së
kredive gjithsej. Vëmë re se ka diferenca shumë të mëdha në intervalin e interesave
kredi-depozita në lekë dhe në valutë, kur risku është i njëjtë. Risku i ndryshimit të
kursit të këmbimit mund të ndikojë më negativisht në kredinë në valutë, gjë që duhet
mbajtur parasysh nga bankat dhe kredimarrësit. Kjo diferencë, rreth dy herë më e
vogël në intervalin kredi-depozitë në valutë, bën që bizneset të preferojnë kredinë
më të lirë.

Është e kuptueshme që nga bankat tregtare të merret si reference yield-i i bonove të
thesarit për interesin e kredisë në lekë. Banka e Shqipërisë në bashkëpunim  me
Ministrinë e Financave do të synojë që së shpejti të rregullojë bilancin e Bankës së
Kursimeve, e cila për pozicionin që ka, jep ndikime direkte në yield-in e bonove të
thesarit (buxhet dhe shërbim i borxhit të brendshëm) dhe indirekte në zhvillimin e
ekonomisë (kosto e kredive).
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Zhvillimet në sistemin bankar kërkojnë veprime të reja nga Banka e Shqipërisë. Kjo
është realizuar mirë, gjatë gjashtëmujorit, nëpërmjet takimeve me bankat,
prezantimeve për rregulloret e ndryshme të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës dhe
kontakteve të vazhdueshme në nivele drejtuese dhe teknike. Një shembull i mirë në
këtë drejtim është fushata e iniciuar nga Banka e Shqipërisë “ në ndihmë" të
kreditimit të ekonomisë nga sistemi bankar. Në takime, me diskutime të të gjitha
palëve pjesëmarrëse në procesin e kreditimit, që nga ligjvënësit, deri te
biznesmenët, u konstatua se ka akoma shumë për të bërë nga të dyja llojet e
bizneseve: ai bankar dhe pjesa tjetër jobankare. Banka e Shqipërisë, nga ana e saj,
garanton ndihmën në rritjen e bashkëpunimit duke filluar  nga botimi i të dhënave të
ofruara nga bankat e nivelit të dytë, duke punuar për përmirësimin e rregulloreve të
saj, duke u përpjekur të mbajë një ambjent  monetar te qëndrueshëm dhe duke
kërkuar nga organet shtetërore, së bashku me të tjerët, ndërhyrjen për përmirësimet
e nevojshme. Nga eksperienca  e punës tonë konstatojmë, se brenda një kohe të
shkurtër, zhvillimi i vendit dhe i sistemit bankar kanë kërkuar të bëhen përmirësime
të rregullave dhe instrumenteve të Bankës së Shqipërisë të cilat ose i kemi kryer,
janë në zbatim, ose do të vazhdojnë të kryhen në të ardhmen. Megjithatë shumë
probleme të ngritura nga komuniteti bankar që duhet të gjejnë një zgjidhje, nuk po
merren në shqyrtim nga organet legjislative dhe egzekutive.

Zhvillimet e këtij viti në normat e interesit të depozitave, tërhoqën vëmendjen e
Bankës së Shqipërisë për të avancuar në rrugën drejt kalimit në përdorimin e
instrumenteve indirekte të politikës monetare. Për këtë arsye, u veprua shpejt me
liberalizimin e normave të interesit për depozitat gjashtëmujore dhe në korrik për ato
dymbëdhjetëmujore. Në të njëjtën kohë, janë bërë përgatitjet për veprimet, që do të
sjellin në normën e interesave e cila do të përcaktojë në të ardhmen referencat për
kursimet dhe investimet. Siç shihet, detyrat që kemi përpara nuk janë të lehta, pasi
në kushtet aktuale duhet të përcaktohet me instrumenta indirekte norma e interesit,
që do të ruajë ekuilibrin dhe do të përputhë kërkesën për para me ofertën e saj.

Instrumentet, që do të përdorë Banka e Shqipërisë në të ardhmen do të jenë
rezervat e detyrueshme, veprimet në treg të hapur (kryesisht ankandet e
marrëveshjeve të riblerjes) dhe për pak kohë minimumi i interesit për depozitat
tremujore.

Përmirësimet në përdorimin e instrumenteve të politikës monetare do të bëhen jo
vetëm me kalimin në ato indirekte, por edhe nga ndryshimet në instrumentet aktuale.
Për këtë, janë miratuar rregulloret për pagesën e interesave për rezervat e
detyrueshme, që mbahen pranë Bankës së Shqipërisë dhe ajo e ankandeve të
marrëveshjeve të riblerjes.

Duke respektuar objektivat sasiorë të programit afatmesëm do të synohet që me
veprimet e mësipërme të arrihet objektivi i inflacionit nga 2 deri në 4 per qind, gjë e
cila, me anë të rritjes së ofertës së parasë me 11 për qind, do të ndihmojë për rritjen
e produktit të përgjithshëm bruto me 7 për qind në fund të vitit 2000.

 Politika monetare, po orientohet drejt përcaktimit të objektivave cilësorë në vend të
atyre sasiorë. Një metodë e tillë është përcaktimi i objektivit për inflacionin (inflation
targeting). Duke vazhduar punën për përcaktimin dhe ndjekjen e objektivave sasiorë
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nëpërmjet programimit të bazës monetare të Bankës së Shqipërisë dhe duke rritur
punën kërkimore, po punojmë që në të ardhmen të orientohemi nga parimet e reja të
përcaktimit të objektivit për inflacionin.

Banka e Shqipërisë, që në vitin e kaluar u angazhua në publikimin gjithnjë e më
madh të të dhënave, informacioneve dhe veprimeve të saj duke qenë më
transparente në hartimin, zbatimin dhe realizimin e programit të saj monetar. Me të
gjitha mjetet e mundshme ajo ka treguar gjatë kësaj periudhe, arritjet dhe
shqetësimet për probleme të ndryshme që ndikojnë në politikën monetare. Për këtë,
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2000:
§ janë publikuar në median e përditshme vendimet më të rëndësishme të organit

më të lartë drejtues;
§ janë organizuar takime të Guvernatorit me gazetarët që shkruajnë për ekonominë
§ janë prezantuar, para Komisionit të Ekonomisë, Financave dhe Privatizimit  të

Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ecuria e treguesve të ndryshëm,
konstatime dhe sugjerime të Bankës së Shqipërisë, për fenomene, aktivitete dhe
tregues, që kanë rëndësi jo vetëm në realizimin e objektivave të saj, por edhe në
zhvillimin ekonomik të vendit;

§ janë organizuar takime me bankat e nivelit të dytë;
§ është rritur numri dhe cilësia e publikimeve të Bankës së Shqipërisë.
 
 Puna e filluar vitin e kaluar në fushën e statistikave u kurorëzua këtë vit me hyrjen e
Shqipërisë në programin pilot të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Standartet
Ndërkombëtare të Shpërndarjes së të   Dhënave. Në këtë fushë mbetet akoma
shumë për t’u bërë në drejtim të statistikave të sektorit real. Në kushtet e kalimit në
istrumentet indirekte të politikës monetare janë gjithmonë e më shumë të
domosdoshme të dhënat për tregun e punës, për vlerën e aseteve dhe për indekset
e ndryshme të prodhimit, që duhen publikuar dhe shpërndarë në sa më shumë
përdorues. Gjithmonë e më shumë kërkohet që punës së institucioneve shtetërore t’i
shtohet një opinion dhe, pse jo, oponencë e organizmave joqeveritare.
 
 Banka e Shqipërisë ka dhënë kontributin e saj duke koordinuar punën me Qeverinë
Shqiptare për të kaluar në vazhdimin e programit të mbështetjes afatmesme me
Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore për "Reduktimin e Varfërisë
dhe Nxitjen e Zhvillimit të Ekonomisë". Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë do të
ndjekë politikën e saj monetare duke u kujdesur që të mbajë inflacion të ulët në
përputhje me objektivat e përgjithshëm makroekonomikë; programi monetar është
hartuar duke mbajtur një nivel të financimit të brendshëm të deficitit buxhetor sa 4,25
për qind e PPB-së dhe një rritje të kredive në sektorin privat të ekonomisë deri ne 1
për qind të PPB-së, duke vazhduar punën për kalimin në përdorimin e plotë të
instrumenteve indirekte. Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të raportojë për
objektivat sasiorë të këtij programi, që vendosin kufij të poshtëm në rezervat valutore
neto; kufij të sipërm në mjetet e brendshme neto të saj, si dhe kufij të sipërm për
kredinë neto të sistemit bankar për qeverinë. Në fund të gjashtëmujorit këta objektiva
janë realizuar dhe gjykojmë që këto objektiva do të realizohen edhe në fund të vitit
2000.
 
 Banka e Shqipërisë, si gjithmonë, do të jetë e gatshme  të marrë pjesë në programet
afatmesme, që duhet të rrisin koordinimin midis institucioneve brenda vendit për të
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arritur në nivelet e programuara të zhvillimit ekonomik. Objektivat sasiorë dhe
strukturorë mund të realizohen vetëm duke bashkërenduar veprimet dhe duke
shpjeguar që në fillim hapat që duhet të ndiqen. Në këtë proces ofrojmë
bashkëpunimin dhe ndihmën reciproke.
 
 Ju falenderoj për vëmendjen,
 
 
 
 
 Shkëlqim  CANI
 Guvernator



Deklarata e politikës monetare për gjashtëmujorin e parë të vitit 2000

Banka e Shqipërisë                                                                                                                 5-24

1. Politika monetare dhe instrumentet e Bankës së Shqipërisë në
gjashtëmujorin e Parë të vitit 2000

1.1. Çmimet e konsumit në fund të muajit qershor 2000.

Gjashtëmujori i parë i vitit 2000, ruajti të njëjtat zhvillime në ecurinë e inflacionit si
edhe në vitin 1999. Gjatë gjithë periudhës inflacioni, i matur si ndryshim vit mbi vit i
indeksit të çmimeve të konsumit, shënoi nivele negative dhe vetëm në qershor u rrit
pak mbi nivelin zero. Më konkretisht, në fund të muajit qershor 2000, ndryshimi
dymbëdhjetëmujor i IÇK-së ishte plus 0,06 për qind, ndërsa kulmoi në -2,1 për qind
në fund të muajit mars, që është norma më e ulët vjetore e inflacionit e rezultuar nga
viti 1992.

 Përveç mallrave tradicionalë me luhatshmëri çmimesh si grupi i mallrave ushqimorë,
grupet e tjera paraqesin zhvillime nga më të ndryshmet ku pavarësisht nga kahu,
tendenca është qartësisht e dukshme. Rritja e çmimeve në grupin "kujdes mjekësor"
dhe "qira, lëndë djegëse, energji" është konstante që nga maji i vitit të kaluar. Po
konstante është dhe rënia e çmimeve në grupet "argëtim, arsim, kulturë" dhe "artikuj
shtëpiakë, mirëmbajtje".

Duke mënjanuar grupin e ushqimeve, nuk ekzistojnë të dhëna për arsyet që kanë
çuar në zhvillime kaq konstante të grupeve të sipërpërmenduara pavarësisht ecurisë
së tyre. Nuk ekzistojnë shpjegime nëse kemi të bëjmë me rënie të kërkesës apo rritje
të ofertës.

Ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Konsumit për dy grypet e mëdha të
artukujve - ushqimore dhe joushqimore është në drejtime të kunderta. Kështu, në
fund të muajit qershor, për artikujt ushqimorë kemi një rënie të indeksit me 2,4 për
qind, ndërsa për artikujt joushqimorë kemi një rritje prej 5,6 për qind.

Në disa vende fqinje të Shqiperisë, vlera e këtij indeksi vjetor ne fund të muajit maj
2000 është:

- Italia + 2,5 për qind;

- Greqia + 3,0 për qind;

- Kroacia + 4,2 për qind;

- Bullgaria + 9,3 për qind;

- Turqia + 62,7 për qind.

Në përfundim, zhvillimet aktuale dhe ato të gjashtëmujorit të dytë të vitit 1999, të
çojnë në konkluzionin se diçka nuk ecën me treguesin inflacion. Banka e Shqipërisë
gjykon se ekzistojnë probleme, që kanë të bëjnë me matjen e këtij treguesi, pasi të
dhënat për rritje ekonomike, për aplikim të politikave relativisht më liberale se
periudhat e mëparshme etj., tregojnë se diçka duhet ndryshuar në matjen dhe në
shportën e IÇK-së.
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Në qoftë se do të marrim parasysh dhe ndikimin e faktorëve sezonalë gjatë
periudhës qershor - gusht 2000, atëherë arritja e objektivit brenda intervalit dy
deri në katër për qind në fund të vitit, mund të jetë më afër nivelit më të ulët.
Banka e Shqipërisë gjykon se këtu ndikojnë qendrueshmëria e kursit të këmbimit,
ritmika e kryerjes së shpenzimeve të buxhetit të shtetit, përcaktimi në të ardhmen i
normave të interesit nga forcat e tregut.

1.2. Normat e interesit

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2000, niveli dysheme i interesave të përcaktuara
nga Banka e Shqipërisë për bankat me kapital tërësisht shtetëror, vazhdoi të mbetet
instrumenti kryesor në transmetimin e vendimeve të politikes monetare. Banka e
Shqipërisë vazhdoi të ndjekë një politikë të zbutur përsa i përket nivelit të normave
të interesit, që ajo përcakton për bankat me kapital tërësisht shtetëror.

Nga ecuria e treguesve më të rëndësishëm makroekonomikë dhe financiarë në
vend, si dhe ndikimi që ata japin në arritjen e treguesve sasiorë, gjatë gjashtëmujorit
të parë të vitit 2000, ndryshoi katër herë nivelin minimal të normave të interesit për
depozitat në lekë. Niveli i interesit për depozitat tre mujore u ul me 2.75 pikë
përqindjeje dhe i atyre dymbedhjete mujore me 1.25 pikë përqindjeje. Në fund të
muajit qershor minimumi i normave të interesit, të njoftuara nga Banka e Shqipërisë,
ishte 6.5 dhe 7.75 për qind për depozitat me maturim tre dhe dymbëdhjetëmujor.

Por, uljet e njëpasnjëshme të nivelit minimal të interesave, nga ana e Bankës së
Shqipërisë nuk gjetën reflektimin e duhur në interesat e tregut. Kjo tregoi që niveli i
interesave për depozitat me afat në lekë, i konsideruar si “ normë reference e tregut”
nuk i përgjigjej realitetit në drejtim të lëvizjes së normave të tjera në tregun bankar.
Si rrjedhim, në zbatim të strategjisë së kalimit nga instrumentet direkte të politikës
monetare në instrumente indirekte, Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë një sërë
hapash të kujdesshëm për të kaluar plotësisht në mbështetjen tek instrumentet
indirekte, duke punuar paralelisht edhe për eliminimin e instrumenteve direkte.

Përpjekje janë bërë në fushën e zhvillimit të tregjeve, në përgjithësi, dhe të tregut të
parasë në veçanti edhe pse pozicioni monopol i Bankës së Kursimeve në treg sjell
imponimin e kushteve nga ana e kësaj banke. Paralelisht me zhvillimin e tregjeve u
pa se ishte momenti i përshtashëm për të ndërmarrë hapa të mëtejshëm në drejtim
të largimit nga mbështetja në instrumentet direkte.

Puna e bërë për:

§ ankandet e marrëveshjeve të riblerjes;
§ privatizimin e Bankës Kombëtare Tregtare, e cila sjell ndryshime të rëndësshme

në pjesët e tregut midis bankave sipas kapitalit;
§ përgatitjen e procedurave për privatizimin e Bankës së Kursimeve brenda vitit

2001;
§ eksperiencat e mëparshme të përdorimit të instrumenteve afatshkurtra në lëvizjet

e tregut si dhe uljen e shpejtësisë së transmetimit në treg të ndryshimeve
përmes nivelit të interesave për depozitat me afat në lekë;
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bënë që, në muajin maj 2000, të fillojë procesi i liberalizimit të minimumit të interesit
për depozitat me afat në leke. Ky proces nisi fillimisht me liberalizimin e nivelit të
interesave për depozitat me afat maturimi gjashtëmujor. Por, pesha e vogël e këtyre
depozitave në totalin e depozitave në treg, nuk solli asnjë efekt si në tregun bankar
ashtu edhe në atë publik.

Në vazhdim të këtij procesi, në përputhje me zhvillimet e fundit të tregut, Banka e
Shqipërisë bëri edhe liberalizimin e nivelit minimal të interesit për depozitat me afat
dymbëdhjetëmujor, që vendos Banka e Shqiperisë për bankat më kapital tërësisht
shtetëror.

Aktualisht, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të përcaktojë edhe për një periudhë të
shkurtër kohe, nivelin e interesit të depozitave me afat tremujor për bankat me
kapital tërësisht shtetëror, deri në liberalizimin e plotë të këtyre normave brenda këtij
viti dhe kalimit përfundimtar drejt operacioneve në treg të hapur.

Boks.    Niveli i interesit për depozitat me afat në lekë për bankat me kapital tërësisht
shtetëror është:

• Instrument direkt i politikës monetare.
• Zbatohet si minimum i detyrueshëm për bankat me kapital tërësisht shtetëror.
• Shërben si “ normë reference e tregut”  në përcaktimin e normave të tjera të tregut.
• Përdoret në kushtet kur nuk ekzistojnë tregjet e parasë dhe të kapitaleve.

1.3.      Rezervat e detyrueshme

Në stadin aktual të zhvillimit të sistemit bankar, të sistemit të pagesave, të mënyrës
së qarkullimit të informacionit nga bankat tregtare në Bankën e Shqipërisë,
automatizimin e kontabilitetit të të gjitha bankave të sistemit, funksionimin e
mekanizmit të transmisionit të politikës monetare dhe të aplikimit të skemës së
sigurimit të depozitave, niveli i aplikimit të rezervave të detyrueshme për detyrimet e
bankave ndaj të tretëve në lekë dhe në valutë vazhdon të mbahet në masën 10 për
qind.

Bankat e nivelit të dytë i mbajnë rezervat e tyre të detyrueshme në formën e fondeve
të bllokuara pranë Bankës së Shqipërisë. Vitin e kaluar është krijuar mundësia për
bankat e nivelit të dytë, për nevoja të përkohëshme të likuiditetit të prekin masën e
rezervave të detyrueshme në lekë deri në 5 për qind të shumës, me kusht që të
ruajnë një mesatare javore të mbajtjes së rezervave 100 për qind. Kjo ka plotësuar
lehtësirat kredituese të bankave të nivelit të dytë.

Nga ana tjeter, zhvillimi i sistemit bankar, instrumentave indirekte të politikës
monetare, rritja e kreditimit kërkon dhe rishikimin e mundësive për remunerimin
(pagesën e interesave) e rezervave të detyrueshme duke synuar në uljen e kostos
së ndërmjetësimit të sistemit bankar. Remunerimi i rezervave të detyrueshme, që



Deklarata e politikës monetare për gjashtëmujorin e parë të vitit 2000

Banka e Shqipërisë                                                                                                                 8-24

bankat e nivelit të dytë mbajnë në bankën qendrore, në rradhë të parë, ndihmon në
një shpërndarje më të drejtë të të ardhurave mes bankave tregtare, bankës qendrore
dhe buxhetit të shtetit.

Për masën e interesit u pa e nevojshme të merren parasysh edhe shpenzime të
tjera, që Banka e Shqipërisë nuk i llogarit për bankat tregtare, të tilla si: - furnizimin
me monedha pa çmim, - shërbimet e sistemit të pagesave pa komisione, - mundësitë
për përdorimin e një niveli të caktuar të RD për nevoja imediate të likuiditetit, etj.. Për
këtë arsye, për rezervat që mbahen, në muajin shtator 2000, do të fillojnë të
llogariten interesa në një nivel sa një e treta e tregjeve.

1.4. Tregu monetar.

Dihet që kushtet aktuale në sektorin financiar përcaktojnë qëllimet dhe kufijtë  e
veprimit të politikes monetare të Bankës së Shqipërisë. Nga ana tjeter, ligji i Bankës
së Shqipërisë dhe karakteristikat e politikës monetare të saj përcaktojnë kushtet
bazë për funksionimin dhe tendencën afatgjatë të tregut financiar.

Rolin kryesor në sistemin financiar shqiptar e luajnë institucionet kredituese, të cilat
operojnë kryesisht në disa tipe të biznesit bankar si mbledhje depozitash dhe
investime në letra me vlerë të qeverisë, kredi për ekonominë, etj.. Sistemi financiar
edhe gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2000 karakterizohet nga një tendencë
investimesh dhe kredish afatshkurtra përmes tregut të parasë.

1.4.1. Tregu primar.

Vëllimi i përgjithshëm i transaksioneve, në gjashtëmujorin e parë të vitit 2000, në
nivel stoku, i pasqyruar në vlerë nominale, ka qenë 134.7 miliardë lekë. Duke iu
referuar afateve të maturimeve, struktura e emetimeve primare paraqitet e tillë: 37.9
për qind e emetimeve primare i përket bonove të thesarit me maturim tre mujor, 22.9
për qind i përket bonove me afat gjashtë mujor dhe 39.1 për qind i përket bonove me
afat maturimi dymbëdhjetë mujor.  Duke iu referuar fundit të vitit 1999, kjo strukturë
ka ndryshuar në favor të emetimeve dymbëdhjetë mujore.

Ky treg, tashmë, paraqitet i konsoliduar përsa i përket pjesëmarrësve të tij. Kështu,
sistemi bankar aktualisht zotëron 74.4 për qind të tregut primar, pa përfshirë Bankën
e Shqipërisë, e cila nga ana e saj zë rreth 19 për qind të këtij tregu. Pjesëmarrja e
Bankës së Shqipërisë ka qënë në formën e riinvestimeve të bonove të maturuara
gjatë këtij gjashtëmujori. Ajo mban një portofol kryesisht me bono thesari afatshkurtra
(tre dhe gjashtë mujore) të nevojshme për ndërhyrjet e saj në treg, kryesisht në
rregullimin e nivelit të likuiditetit në sistemin bankar.

Gjithashtu, rritja e depozitave në bankat private, të cilat përbëjnë një burim të
rëndësishëm për sistemin, ka ndikuar në rritjen e investimeve të bankave private në
tregun primar. Për këtë gjashtëmujor investimet e tyre zënë 6.7 për qind të tregut,
nga 3,5 për qind që zinin në gjashtëmujorin e dytë të vitit 1999. Përveç,
institucioneve kredituese, në tregun primar të bonove të thesarit janë paraqitur si
investitore dhe institucione financiare jobanka si INSIG, ISSH, Fondi Rural i
Zhvillimit, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, etj., që, të gjithë bashkë, zotërojnë rreth
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6 për qind të tregut primar të bonove të thesarit. Për tu përmendur është aktivizimi
më i shpeshtë në këtë treg i publikut (individë e firma) që aktualisht ka një pjesë
tregu prej 1 për qind. Investimi në tregun primar të bonove të thesarit, gjithnjë e më
shumë, po shihet nga publiku si një alternative konkurruese ndaj vendosjes së
depozitave me afat.  Megjithëse, yield-i i bonove të thesarit ka tentuar vazhdimisht të
bjerë, gjatë gjashtëmujorit të parë, ai ka qenë një element nxitës në rritjen e
pjesëmarresve në tregun primar të bonove të thesarit.  Kështu, për bonot e thesarit
me afat tremujor, të emetuara në gjashtëmujorin e parë të vitit niveli i yieldit ka rënë
rreth 4 pikë përqindjeje, ndërsa për bonot me afat maturimi gjashtë dhe
dymbëdhjetëmujor rënia ka qenë rreth 2 pikë përqindjeje. Ulja e nivelit minimal të
interesit të depozitave me afat në lekë për bankat shtetërore ka qenë faktori kryesor,
që ka ndikuar në uljen e yield-it të bonove të thesarit të emetuara në tregun primar.
Mendohet që liberalizimi i nivelit minimal të interesit të depozitave me afat në lekë
do të jape efektin e vet jo vetëm në rritjen e konkurrencës ne tregun primar në nxitjen
e sektorit bankar për tu konsoliduar si ndërmjetës në treg, por dhe në uljen e kostos
së borxhit për qeverinë.

1.4.2. Tregu i parasë.

Veprimet ndërbankare nga llogaritë e bankave të nivelit të dytë në Bankën e
Shqipërisë, që në një kuptim të ngushtë njihen me termin "tregu i parasë" janë të një
rëndësie të veçante për politikën monetare. Këto transaksione përbëjnë, për Bankën
e Shqipërisë, pikën fillestare nga ku përcaktohen kushtet e financimit të bankave të
nivelit të dyte, duke patur si qëllim final kontrollin e stokut të parasë.

Gjatë gjashtë muajve të parë të vitit 2000, në këtë treg vëllimi i përgjithshëm i
transaksioneve të marrëveshjeve të riblerjeve ka qenë rreth 39 miliardë lekë.
Intensiteti më i madh i tyre ka qenë në tremujorin e parë të vitit. Në treg, si
investuese me marrëveshje riblerjeje janë paraqitur pothuajse të gjitha bankat e
sistemit duke përfshirë Bankën e Kursimeve, Bankën Kombëtare Tregtare, Bankën
Italo-Shqiptare, Bankën Amerikane, Bankën Tirana, Bankën FEFAD, etj.. Norma e
interesit e këtyre marrëveshjeve ka reflektuar vazhdimisht ndryshimet në yield-in e
bonove të thesarit të rezultuar nga ankandet e emetimit primar. Zgjatja mesatare e
një marrëveshjeje riblerjeje ka qenë 7 ditë.

Këtë gjashtëmujor janë realizuar, gjithashtu, dhe transaksione të anasjellta riblerjeje.
Vëllimi i tyre ka qenë 4.3 miliarde lekë. Këto marrëveshje kanë patur për qëllim
plotësimin e nevojave afatshkurtëra për likuditete. Zgjatja mesatare për një
marrëveshje të anasjelltë riblerjeje ka qenë 4 ditë. Norma minimale e një
huamarrjeje, nëpërmjet marrëveshjes së anasjelltë të riblerjes, ka qenë 10.2 për
qind, duke reflektuar  drejtpërdrejtë yield-in e bonove të thesarit me afat tremujor të
dalë nga ankandi i fundit. Si palë huamarrëse këtu janë paraqitur Banka Alpha
Credit, Bankën Kombëtare Tregtare, Banka Tirana, Banka Ndërtregtare, etj..

1.4.3. Operacionet e tregut të hapur.

 Marrëveshjet e riblerjeve dhe të anasjellta të riblerjeve, përfaqësojnë një nga
instrumentet  themelore të operacioneve të tregut të hapur. Deri tani, transaksionet e
kryera nga Banka e Shqipërisë me bankat e nivelit të dytë me marrëveshje riblerjeje
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dhe të anasjellta janë kryer me qëllim kryesor rregullimin e nivelit të likuiditetit në
sistemin bankar. Ato nuk janë përdorur nga Banka e Shqipërisë për të sinjalizuar
dhe transmetuar efekte apo ndryshime të politikës monetare, por për të ndihmuar
institucionet kredituese të plotësojnë nevojat për likuiditet kur kane mungesa ose te
investojnë kur kanë teprica.
 
 Përveç mënyrës bilaterale të lidhjes së një marrëveshjeje riblerjeje, që aktualisht
zbatohet, gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2000 fiooli aplikimi i ankandeve të
marrëveshjeve të riblerjeve dhe të anasjellta të riblerjeve. Ankandet do të jenë me
karakter shitës ose blerës. Ato do të jenë ankande me çmim, sipas të cilit plotësimi i
kërkesave të pjesëmarrësve bëhet sipas normës kufi të fiksuar në ankand. Banka e
Shqipërisë, një ditë përpara ankandit u dërgon njoftim të gjitha bankave për mbajtjen
e tij duke paraqitur, tipin e ankandit (shitje apo blerje), shumën, që ofrohet në
ankand, normën kufi (minimale apo maksimale në varësi të tipit të ankandit), datën e
riblerjes, datën e rregullimit dhe të pastrimit të llogarive, etj.
 
 1.4.4. Lehtësirat financuese.
 
 Kredia e rifinancimit dhe kredia lombard përbëjnë dy elementët e grupit "Lehtësira
financuese". Këto dy instrumente nuk janë përdorur asnjëherë në gjashtëmujorin e
parë të vitit 2000.
 

 Transformimet e tregut monetar dhe sistemit bankar do të shoqërohen me
ndryshime dhe përmirësime të instrumenteve aktuale të politikës monetare.
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 2. Realizimi i objektivave sasiore të programit afatmesëm "Për uljen e
varfërisë dhe nxitjen e rritjes ekonomike (PRGF)"
 
 Në shënimet teknike të Memorandumit të Politikave Ekonomike dhe Financiare për
vitin 2000-2001, në kuadrin e përgjithshëm të politikave makroekonomike,
strukturore dhe sociale, që do të ndihmojnë shpejtimin e rritjes ekonomike dhe uljen
e varfërisë, janë përcaktuar edhe objektivat sasiorë e kriteret e performancës për
Bankën e Shqipërisë dhe sistemin bankar.
 
 Ndjekja e programit monitorohet nga informacionet mujore të plotësuara për Fondin
Monetar Ndërkombëtar, nga Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave.
 
 Rezervat ndërkombëtare neto të Bankës së Shqipërisë, në fund të vitit 1999,
rezultuan 271.8 milionë USD. Në fund të muajit qershor 2000, këto rezerva vlerësuar
me kursin e këmbimit të muajit dhjetor 1999 (i cili është kursi i fiksuar i programit për
këtë vit) kane arritur ne 281.4 miliardë USD. Rezervat janë rreth 39 milionë USD mbi
nivelin e poshtëm të caktuar për to.
 
 Rritja prej rreth 11 milionë USD (për neto) e rezervave ndërkombëtare gjatë kësaj
periudhe ka ardhur kryesisht nga hyrjet në muajin janar dhe në muajin mars të
fondeve prej Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Gjithashtu, Banka
e Shqipërisë ka kryer, gjatë kësaj periudhe, edhe një numër jo të vogël
transaksionesh shitjeje në valutë (me bankat e nivelit të dytë) dhe blerjeje (në pjesën
më të madhe me Ministrinë e Financave). Lidhur me këto transaksione, theksojmë se
shitjet në valutë kanë zënë peshën më të madhe të veprimeve valutore të kryera.
 
 Në përgjithësi, që prej fundit të vitit 1999, kursi i këmbimit të Lekut ndaj USD ka
ardhur vazhdimisht duke u nënçmuar. Nga 135.12 lek/USD që ishte kursi në fund të
muajit dhjetor, në fund të muajit qershor arriti në nivelin 139.62 lek/USD. Duhet
theksuar që gjatë muajit maj, kursi i këmbimit të lekut pati një rritje të menjëhershme
(arriti në nivelin 149 lek/USD), kryesisht si rezultat i spekullimeve të medias për
ndërhyrje të Bankës së Shqipërisë në tregun valutor. Pas një periudhe dy-tre javore,
ky efekt psikologjik mbaroi dhe kursi është stabilizuar në nivelin e mësipërm. Gjatë
gjashtëmujorit të parë të vitit 2000, Bankës së Shqipërisë nuk i ka lindur nevoja të
bëjë ndërhyrje në tregun valutor.
 

 Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë, në fund të muajit qershor,
rezultuan me rreth 6.3 miliardë lekë nën objektivin e sipërm të vendosur. Nisur nga
programi monetar i Bankës së Shqipërisë, deri në fund të vitit, deficiti buxhetor mund
të financohet deri në një masë prej 14 miliardë lekë pa prekur kushtet e programit.
 
 Zhvillimet e deritanishme monetare e fiskale kanë treguar që pothuajse pjesa më e
madhe e financimit të deficitit të brendshëm buxhetor është mbuluar nga bankat e
nivelit të dytë dhe pak nga Banka e Shqipërisë.
 
 Banka e Shqipërisë gjatë kësaj periudhe të vitit, ka rritur portofolin e saj të bonove të
thesarit vetëm me 2.5 miliardë lekë kredi direkte për qeverinë. Në të njëjtën kohë,
vazhdimisht ka thithur likuiditetin e tepërt të sistemit bankar nëpërmjet shitjeve të
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bonove të thesarit me anë të marrëveshjeve të riblerjes për periudha të shkurtra
kohe.
 
 Baza monetare ose rezerva e parasë, gjatë këtij gjashtëmujori, është rritur rreth 2
miliardë lekë dhe në pjesën më të madhe gjatë muajit qershor. Gjatë muajve të parë
të vitit, rritja ka qenë e vogel, pasi edhe kërkesa për para ka qenë e ulet si nga ana e
qeverisë ashtu dhe e publikut. Paraja jashtë bankave ka filluar të rritet vetëm gjatë
dy muajve të fundit (maj-qershor), periudhë në të cilën po vihet re një rënie e
depozitave në sistemin bankar.
 
 Kredia neto e sistemit bankar për qeverinë. Objektivi i sipërm i kredisë neto të
sistemit bankar për qeverinë, që përfaqëson shumën totale të financimit të
brendshëm të deficitit buxhetor, nga ana e sistemit bankar, është rreth 24.0 miliardë
lekë për gjithë vitin 2000. Kredia e dhënë nga sistemi bankar, deri në fund të muajit
maj, ka qenë rreth 3.2 miliardë lekë poshtë kufirit të programit për këtë periudhë.
 
 Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor deri në fund të muajit qershor (duke zbritur
gjendjen e depozitës së qeverisë në lekë) ka arritur në 8.1 miliardë lekë, nga 9.7
miliardë lekë që ishte planifikuar në fillim të vitit nga ana e Ministrisë së Financave.
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 3. Zhvillimet e agregatëve monetarë, të kreditit, të tregut të brendshëm
valutor dhe të rezervës valutore në gjashtëmujorin e parë të vitit 2000
 

 3.1 Zhvillimi i ofertës së parasë (M3) në pesëmujorin e parë të vitit 2000.
 
 Në fund të muajit maj të vitit 2000, paraja gjithsej (M3) është rritur 8.5 për qind në
nivel vjetor. Elementet përcaktues, që kane dhënë kontributin kryesor në rritjen e
ofertës së parasë (M3) gjatë kësaj periudhe, janë depozitat në valutë dhe paraja
jashtë bankave.
 
 Ndryshimet në komponentet përbërëse të ofertës së parasë (M3) kanë dhënë efekte
në ndryshimin e struktures së M3 për këtë periudhë. Keshtu, në krahasim me fundin
e vitit 1999, ndryshimet që vihen re brenda për brenda strukturës së M3 janë:
• rritja e raportit të parasë jashtë bankave ndaj M3 nga 27.8 për qind në 28.2 për

qind;
• renia e peshës së depozitave në lekë ndaj M3, përkatësisht me 0.17 për qind për

depozitat pa afat dhe 1.35 për qind për depozitat me afat;
• rritja e peshës së depozitave në valutë ndaj M3 me  1.13 për qind, duke dhënë

edhe kontributin kryesor në krijimin e M3.
 
 Treguesi i shkallës së likuiditetit (M1/M3), si një matës standard i likuiditetit
disponibël në ekonomi nga totali i ofertës së  parasë, ka mbetur pothuajse në të
njëjtat nivele si në fund të vitit 1999. Ka rezultuar në nivelin 35.4 për qind nga 35.2
për qind që ishte në fund të vitit 1999. Ndërsa treguesi, që shpreh shkallën e
dollarizimit të ekonomisë (niveli i depozitave në valutë ndaj parasë gjithsej) për kete
periudhe është rritur. Nga 18.2 për qind në fund të vitit 1999 ka arritur në 19.3 për
qind, pothuajse sa niveli i vitit 1995.
 
 Ulja e vazhdueshme e nivelit të interesave për depozitat me afat në lekë ka ndikuar
në rënien e volumit të depozitimeve në lekë dhe në nivelin e interesave të
arkëtueshëm, që llogariten sipas parimeve të kontabilitetit me të drejta të
konstatuara. Gjithashtu, ndonëse me ndikim të përkohshëm, u vu re edhe një rënie e
tyre, kryesisht në Bankën e Kursimeve për shkak të propagandës jo të mirë që pati
në media lidhur me privatizimin e Bankës së Kursimeve dhe nivelit të sigurisë së
depozitave të qytetarëve në këtë bankë. Si rrjedhim, në sistemin bankar pati një
rrjedhje të depozitave në lekë dhe zëvendësim të tyre me forma të tjera investimi.
 
 Bankat e tjera të sistemit bankar, edhe pse aplikuan nivele interesash deri në 2 pikë
përqindjeje më të lartë së Banka e Kursimeve, mundën të absorbonin vetëm nje
pjese të fluksit të rrjedhjes së depozitave nga Banka e Kursimeve. Nga ana e
publikut jobankar, është rritur shkalla e interesimit, për gjetjen e alternativave të tjera
për investimin e kursimeve, perveç depozitimit të tyre në sistemin bankar. Meqenese
diferenca midis yield-it të bonove të thesarit dhe interesit të depozitave qëndron më
lart se 2 pike përqind, shumë individë jane prirur drejt rritjes së investimit të
kursimeve të tyre në tregun e bonove të thesarit të qeverisë.
 
 Sjellja e individëve ka ndikuar në ndryshimin e tendencës së depozitave. Ajo
reflekton një zhvendosje, nga depozita me afat në lekë, në depozita në valutë dhe
para jashtë bankave. Pesha specifike e depozitave në lekë ndaj totalit të depozitave,
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nga 74.8 për qind që ishte në fund të vitit 1999, është zvogëluar në  73.1 për qind në
fund të pesëmujorit të parë të vitit 2000. Gjithashtu, krahasuar me të njëjtën
periudhë, është rritur pesha specifike e depozitave në valutë (26.9 për qind, nga
25.1 për qind).
 
 Marrëdhëniet midis depozitave me afat në lekë dhe depozitave në valutë, si dhe
zhvendosjet e vërejtura gjatë pesëmujorit, gjykojmë se janë influencuar nga:
 
§ tendenca e vazhdueshme në rënie e nivelit të interesave për depozitat në lekë në

tregun e brendshëm (siç u përmend më lart). Niveli nominal i interesave që nga
fundit të vitit të kaluar është ulur me 1.25 për qind për depozitat me afat
dymbëdhjetëmujor dhe 2.75 për qind për depozitat me afat tremujor;

§ tendenca e qëndrueshme e nivelit të interesave për depozitat në valutë, në
përgjithësi, dhe me rritje për dollarin amerikan;

§ ecuria e kursit i këmbimit në tregun e brendshëm valutor.
 
 Ngushtimi i diferencave të nivelit të interesave, ndërmjet depozitave në lekë dhe
atyre në valutë, e ka ndryshuar raportin e leverdishmërisë së alternativës së
zgjedhjes midis mbajtjes së depozitave në lekë apo në valutë, në favor të depozitave
në valutë.
 
 Zhvillimet e komponenteve përbërëse të agregatëve monetarë, tregojnë se sjellja
financiare e tyre, për këtë periudhë, është karakterizuar nga rritja e motivit të
kursimeve të brendshme në valutë, rënie e motivit për kursime në lekë dhe nga një
tendencë në rënie e kërkesës për transaksione nga sistemi bankar.
 
 Këto tendenca, drejt rritjes së parasë jashtë bankave ndaj parasë gjithsej dhe
tendenca në rënie e depozitave në lekë, janë tregues, që reflektojnë në një farë
mase, rritjen në periudhat e ardhshme të kërkesës për para dhe si rrjedhim edhe të
presioneve inflacioniste në ekonomi.
 
 3.2 Zhvillimet e depozitave në përputhje më afatin e maturimit
 
 Ndryshimet e sjelljes financiare të njësive ekonomike për këtë periudhe, kanë bërë
që pjesa e depozitave pa afat dhe me afat në lekë në totalin e parasë gjithsej, të
paraqesë tendenca në rënie. Nevojat për transaksione në lekë të bizneseve të
ndryshme mbetet të jenë plotësuar kryesisht jashtë kanaleve të sistemit bankar,
duke pasqyruar në një farë mënyre një tërheqje të tyre nga shërbimet, që ofrojnë
bankat tregtare.
 
 Struktura e depozitave me afat në lekë, vazhdon të dominohet nga depozitat me afat
tremujor, të cilat kanë mbetur në nivelin 53.0 për qind. Tendenca në rritje kanë
depozitat me afat njëmujor (nga 0.5 për qind që ishin në fund të vitit 1999, kanë
arritur në rreth 1.1 për qind) dhe depozitat me afat gjashtëmujor, të cilat kanë arritur
në 7.3 për qind nga 6.9 për qind që ishin në fund të vitit.
 
 Zhvillimet strukturore të kësaj periudhe, theksojnë se motivi "spekulativ" i mbajtjes së
depozitave afatshkurtra, vazhdon të dominojë stokun e depozitave me afat në lekë.
Nga ana tjetër, prirja drejt motivit të kursimit vazhdon të mbetet e ulët edhe pas
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zbutjes së diferencave të larta midis normave të interesit për depozitat afatshkurtra
dhe afatgjata, si dhe pas kalimit në varësi në përpjestim të drejtë të interesit ndaj
faktorit kohë.
 
 Rënia e depozitave me afat, që në bazë të maturitetit, është dominuese në depozitat
dymbëdhjetëmujore dhe tremujore, është ndikuar jo vetëm nga ulja e nivelit të
interesave të aplikuara ndaj depozitave dhe nga ndikimi i faktorëve të tjerë të
përmendur më lart, por dhe nga shkalla e zhvillimit të tregut joformal në vendin tonë.
 
 3.3 Influenca e sektorëve të ekonomisë në zhvillimin e agregatëve monetarë
dhe në dinamikën e ofertës së parasë.
 
 Gjatë pesëmujorit të parë të vitit 2000, sektorët e ndryshëm të ekonomisë kanë
dhënë kontribute të ndryshme në krijimin e ofertës së parasë. Të dhënat statistikore
të strukturës sektoriale të depozitave tregojnë se depozitat e sektorit publik janë
rritur në një masë më të madhe se depozitat e individëve, duke dhënë kontributin
kryesor në rritjen e parasë më 0.53 për qind. Depozitat e individëve, megjithëse
vazhdojnë të ruajnë një tendencë në rritje relativisht të qëndrueshme, kanë
kontribuar në një masë rreth 0.04 për qind. Ndërsa, depozitat e sektorit privat
paraqiten me rënie 0.57 për qind.
 
 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
një grup i qëndrueshëm, vazhdojnë edhe pse me ritme të ulta të mbeten përcaktuese
të krijimit të M3. Ndërsa dy sektorët e tjerë, që ndikojnë kryesisht në luhatjet apo
fluktuacionet e depozitave me likuiditet të lartë në ofertën e parasë, kanë dhënë
njëra efekt pozitiv dhe tjetra efekt negativ, e si rrjedhim kanë çuar në rezultante një
efekt negativ 0.04 për qind.
 
 Motivi i individëve për plotësimin e shpenzimeve korente dhe rritjen e kursimeve
duket se ka patur prirje më të madhe drejt rritjes së shpenzimeve dhe ulje të
vëmendjes për kursime. Megjithë tendencën në rritje të depozitave në lekë dhe në
valutë, ato kanë rritjen më të ulët krahasuar me periudhat e mëparshme. Kjo duket
edhe në kontributin e individëve në krijimin e M3, i cili nga 77.13 për qind në fund të
vitit 1999 ka arritur në 77.17 për qind në maj 2000.
 
 Sektori publik paraqet rritje të lehtë të nivelit të depozitave duke zënë edhe 9.1 për
qind nga 8.6 për qind në fund të vitit 1999. Kontributi i sektorit publik në rritjen e
parasë gjithsej është 0.5 për qind. Rritja është evidente si në depozitat në lekë dhe
në depozitat në valutë, por rritjen më të lartë e kanë depozitat në valutë krahasuar
me ato në lekë.
 
 Kontributi i bizneseve në krijimin e M3 ka rënë, nga 14.3 për qind që ishte në fund të
vitit 1999, në 13.7 për qind në fund të muajit maj të vitit 2000. Rëndësia e totalit të
parave, që zotërojnë bizneset dhe që kalojnë nëpërmjet sektorit privat duke ndikuar
në formimin e tendencave të M3 është dukshëm më i vogël nga burimet financiare të
mbajtura nga individët.
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 Totali i depozitave të biznesit, dominohet nga depozitat në valutë (me rreth 51.3 për
qind) dhe depozitat pa afat në lekë (me rreth 40.1 për qind). 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.
Për kete sektor tendencë në rritje paraqesin edhe depozitat më afat në lekë, të cilat
kanë arritur në 15.3 për qind nga 8.6 për qind në fund të vitit 1999. Rënia në këtë
sektor është në depozitat në valutë. Pesha e tyre është ulur me 7.5 për qind të
peshës së tyre krahasuar me fundin e vitit 1999.
 
 Në pesëmujorin e parë të vitit 2000, shpërndarja e depozitave në sistem, sipas
bankave, është karakterizuar nga rritja e pjesës së tregut të bankave private dhe me
kapital të përbashkët (nga 12.57 për qind në fund të vitit 1999, në 16.32 për qind)
kundrejt rënies së pjesës së tregut, që zotërojnë bankat me kapital tërësisht
shtetëror (nga 87.43 për qind në fund të vitit 1999, në 84.62 për qind).
 
 Banka e Kursimeve, si banka më e madhe e sistemit tonë bankar e me shpërndarjen
më të gjerë gjeografike në vend, vazhdon të zotërojë pjesën kryesore të depozitave
të sistemit bankar. Rënia e pjesës së depozitave, që zotëron kjo bankë në treg, gjatë
vitit 1999, vazhdoi edhe gjatë kësaj periudhe të vitit 2000. Kështu, depozitat e saj
përbëjnë 74.4 për qind të totalit të depozitave gjithsej, nga 76.9 për qind të tyre, në
fund të vitit 1999.
 
 Për depozitat në lekë, kjo bankë zë 85.5 për qind të totalit të sistemit bankar, nga
87.4 për qind që zinte në fund të vitit 1999. Duke rënë ka ardhur edhe pjesa e
depozitave në valutë. Kështu nga 44 për qind në fund të vitit 1999, kjo pjesë ka
arritur në 42 për qind ndaj totalit të depozitave në valutë të sistemit. Krahasuar me
fundin e vitit  1999 pjesa e depozitave në lekë ndaj totalit të depozitave në leke të
sistemit është ulur me 1.9 për qind, ose sa gjithë viti 1999. Për depozitat në valutë
pesha e tyre është ulur me 2 për qind. Faktorët rastësorë (propaganda që u bë në
shtyp dhe në media për sigurinë e depozitave të kësaj banke dhe privatizimin e saj)
me efekt të fortë psikologjik në publik, kanë ndikuar në ecurinë e depozitave të kësaj
banke. Ky fakt lëkundi pozitat monopol të Bankës së Kursimeve në këtë drejtim.
Publiku reflektoi me tërheqjen e depozitave nga kjo bankë dhe me gjetjen e
alternativave të tjera për investimin e kursimeve. Në këtë kuadër, për të ruajtur
klientelën e saj, Banka e Kursimeve në muajin qershor bëri për herë të parë
shkallëzimin e nivelit të interesave për depozitat me afat në lekë.
 
 Një nga alternativat e mundshme të publikut për investimin e kursimeve ishte
depozitimi në bankat private dhe me kapital të përbashkët. Duke ekzistuar një
diferencë mesatarisht deri në 2 pike përqindjeje midis interesave të zbatuara nga
këto banka dhe Bankës së Kursimeve, bankat private dhe me kapital të përbashkët u
vlerësuan si nje alternativë atraktive. Gjithashtu, rritja e numrit të bankave private, që
ushtrojnë veprimtarinë e tyre gjate vitit 1999, zgjerimi i aktivitetit të tyre jo vetëm në
Tiranë, por edhe në rrethe të tjera të rëndësishme të vendit, rritën mundësitë që këto
banka të zoterojnë një pjesë më të lartë në treg, si për depozitat në lekë, ashtu edhe
për depozitat në valutë.
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 Rritja e depozitave gjithsej gjatë kësaj periudhe, për këto banka, është 3.75 për qind
(ka arritur në 16.3 për qind, nga 12.5 për qind që ishte në fund të vitit 1999). Bankat
private dhe me kapital të përbashkët kanë rritur pjesën e tyre si në depozitat në lekë
dhe në valutë kundrejt totalit të depozitave të sistemit bankar. Ritmet më të larta të
rritjes së depozitave në këto banka janë kryesisht në depozitat në valutë. Kështu
këto banka kanë rritur pjesën e tyre në valutë me 5.4 për qind ndaj totalit të
depozitave në valutë të sistemit. Kurse për depozitat në lekë rritja është më e vogël.
Nga 3.7 për qind që zinin këto banka në treg në fund të vitit 1999, kanë arritur në 6.3
për qind (pra, një rritje 2.6 për qind).
 

 3.4 Kredia për ekonominë
 

 Ekonomia shqiptare në mënyrë të vazhdueshme është shoqëruar nga një
kreditim në nivele të ulëta të sistemit bankar për sektorin privat, duke zënë një
peshë shumë të vogël në raport me kreditimin për qeverinë.
 

 Fillimi i vitit 2000 në aktivitetin kreditues tregoi rritje, në përgjithësi, tek të gjitha
bankat. Në muajin maj 2000 gjëndja e kredive, sipas gjëndjes monetare ka arritur në
22,5 miliardë lekë.
 
 Për periudhën dhjetor 1999 -maj 2000 si sistem bankar paraqitet kjo ecuri e
kreditimit:
 
§ gjëndja e kredive në banka është rritur me 2.6 miliardë lekë;
§ në tepricën gjithsej të kredisë, në fund të muajit maj, pjesën më të madhe e

përbën kredia afatshkurtër dhe afatmesme, ku kjo e fundit është rritur me 1,6
miliardë milionë lekë. Kredia në valutë është rritur me 2,7 miliardë lekë.

§ në fund të muajit maj 2000 kredia në valutë, në tepricën gjithsej si sistem bankar,
përbën 53 për qind;

§ është akorduar kredi e re për periudhën në fjalë rreth 7,4 miliardë lekë, nga e cila
85 për qind është e lëvruar në valutë.  Gjatë gjithë vitit 1999 kreditë e reja arritën
në 8 miliardë lekë;

§ kredia e re është lëvruar në të tre afatet kohore.
 
 Sistemi bankar po rrit besimin te klienti shqiptar, në një kohë që deri dje problemi i
riskut të kthimit të kredive ngrihej me të madhe nga ana e bankave. 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 dukshme e njëkohësisht do të sjellë efekte pozitive në zhvillimin e
përgjithshëm të ekonomisë. Heqja e kufirit të kreditit duket se nga ana psikologjike,
ka ndikuar në rritjen e kreditimit të ekonomisë.
 
 Është dhënë kredi afatmesme, kryesisht, në mbështetje të bizneseve në industrinë
përpunuese, ndërsa nga ana tjetër vazhdojnë të akordohen kredi për tregtinë,
ndërtimin, peshkimin, riparim automjetesh etj..
 
 3.4.1 Aktivitet për kreditimin e ekonomisë
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 Duke parë ecurinë e kreditimit të ekonomisë në këto vite, Banka e Shqipërisë e ka
shikuar të domosdoshëm dhe ka organizuar një proces diskutimesh, ballafaqimi
mendimesh dhe opinionesh (i cili eshte referuar si fushatë) midis grupeve të
ndryshme që përfshihen direkt ose indirekt në procesin e kreditimit, të tilla si: bankat
tregtare, organizatat kredidhënëse jobanka, bizneset, banka qëndrore, Komisioni i
Ekonomise, Financave dhe Privatizimit të Kuvendit, Ministria e Financave dhe
media. Kjo fushatë, ka synuar:
• të identifikojë disa nga shkaqet, që mund të shkaktojnë kufizim në aktivitetin

kreditues dhe në vijim të merren masat përkatëse për të reduktuar pengesat;
• të përpiqet të edukojë biznesin shqiptar, nëpërmjet takimeve, publikimeve,

asistencës dhe konsulencës financiare profesionale që mund të jepet nga organe
të specializuara dhe të bëjë të qartë edhe një herë që bankat dhe biznesi janë në
marrëdhënie të pandara nga njëri tjetri;

• t’u bëjë të njohur  klientëve se si mund të merret kredi në bankë, çfarë kushtesh
janë të detyruar të plotësojnë bizneset dhe individët për të qenë huamarrës në
banka;

• te përpiqet të rrisë procesin e transparencës së kreditimit në sistemin bankar;
• të ofrojë ndihmën e mjeteve të saj të komunikimit për sistemin bankar duke

realizuar një komunikim më të mirë të dyanshëm bankë-biznes.
 
 Për realizimin e kësaj fushate, deri tani, Banka e Shqipërisë ka organizuar takime
me specialiste të departamenteve të saj dhe me bankat e nivelit të dytë. Banka e
Shqipërisë dëshiron të përmendë disa konstatime të vërejtura nga aktiviteti
kreditues i bankave të nivelit të dytë deri tani:
§ transparenca e aktivitetit të kredidhënies duhet te jetë më e madhe - plotësimi i

disa pamfleteve (fletëpalosjeve) për kushtet që duhet të plotësojë çdo klient për
të marrë kredi;

§ përgatitja e plote nga ana formale e dokumentacionit që klienti përgatit para se të
marrë takime për kredi;

§  numri i oficerëve të kreditit në disa banka të sistemit tonë bankar është shumë i
vogël;

§ me të njejtën shkallë rreziku diferenca e interesave kredi – depozita është shumë
më e madhe për lekun;

§ numri i produkteve, që ofrojnë bankat nuk ka ndryshuar shumë me kalimin e
viteve të aktivitetit;

§ të dhënat e bankave (raportet vjetore ose të dhëna të përmbledhura të
kontrollorëve) nuk publikohen rregullisht.

Megjithatë, është detyrë e bankave të nivelit të dytë, e Bankës së Shqipërisë, por
edhe e institucioneve të tjera që të kontribuojnë për krijimin e klimës së nevojshme
për kreditim. Vendi kërkon rend e qetësi që edhe bizneset të jenë të interesuar për
investime, edhe bankat të ndihen të sigurta në financimin e këtyre investimeve.
Kërkohet forcim i zbatimit të ligjit dhe i sistemit gjyqësor. Efektshmëria në zbatimin e
ligjit është e lidhur ngushtë me ecurinë e kreditimit pasi krijon mbështetjen dhe
garancinë e nevojshme që paratë e dhëna do të kthehen në bankë. Forcimi i
kontrollit të organeve tatimore, gjithashtu, ka vlerën e vet. Duke minimizuar mbajtjen
e dy bilanceve nga ana e bizneseve, ata kthehen në klientë të besueshëm për
bankat.
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3.5 Zhvillimet e kursit të këmbimit dhe administrimi i rezervës valutore

Në gjashtemujorin e pare të vitit 2000, Leku është forcuar kundrejt Markës gjermane
dhe monedhave të tjera, nënfisha të monedhës evropiane EURO, ndërkohë që është
zhvlerësuar kundrejt monedhës amerikane.

Raporti USD/LEK është çelur në fillim të vitit në nivelin 135.65, ndërkohë që në fund
të muajit qershor, ky raport ishte në nivelin 139.62. Rritjen më të shpejtë, raporti e ka
treguar në muajin janar (rreth 0.12% të vlerës në ditë) si edhe në periudhën prill –
maj (rreth 0.16% të vlerës në ditë). Rënien më të shpejte ky raport e ka treguar në
periudhën fund maji-fillim qershori (rreth 0.4% të vlerës në ditë). Niveli më i lartë i
këtij raporti ka qenë 149.50 dhe është arritur në mesin e muajit maj. Që nga ai
moment, raporti ka pësuar rënie duke zbritur në nivelin 140.00, për t’u ringjitur më
pas dhe mbyllur në nivelin 141.80. Nënçmimi nominal i Lekut kundrejt USD, i
shprehur në vlerë relative është 3.4 për qind.

Raporti DEM/LEK, pasi është çelur në fillim të vitit në nivelin 70.20, është ngjitur në
mesin e muajit janar në nivelin 71.80. Ky nivel shënon edhe vlerën më të lartë të këtij
raporti për periudhën janar-qershor. Më pas, ky raport ka filluar një rënie të
qëndrueshme, duke prekur në fillim të muajit maj, nivelin 67.30, më i ulëti për
periudhën Janar-Qershor. Në vazhdim, ky raport ka patur një ecuri të luhatshme,
duke lëvizur për pjesën më të madhe të periudhës së mbetur, në kufijte 68.00-69.00.
Në fund të periudhës, raporti është mbyllur në nivelin 68.30. Vlerësimi nominal i
Lekut kundrejt DEM, i shprehur në vlerë relative, ishte 3.0 për qind.

Ecuria e raportit ITL/LEK dhe GRD/LEK, ka qenë e ngjashme me ecurinë e raportit
DEM/LEK. Faktorët kryesorë, që kanë ndikuar në këtë ecuri të këmbimit të Lekut,
ishin :

§ Ecuria e këmbimit të monedhave në tregjet ndërkombetare valutore, ku për
periudhën e studiuar, monedha amerikane është forcuar në këmbimin e saj me
monedhën evropiane EURO. Rritja ekonomike e fuqishme, norma e inflacionit e
mirëkontrolluar si edhe perspektiva e ruajtjes së një diference të konsiderueshme
midis normës së interesit në SHBA dhe në Europë, janë faktorët kryesorë të
kësaj ecurie. Forcimi i USD kundrejt EUR, në tregjet ndërkombëtare, gjatë
periudhës janar-qershor, ishte rreth 9 për qind. Në tregun e brendshëm, levizjet
në raportet e Lekut kundrejt USD dhe monedhave nënfisha të EUR (DEM, ITL,
etj.) e ka reflektuar këtë ecuri në masën 6.5 për qind, duke treguar keshtu një
preferencë të tregut të brendshëm për monedhen europiane. Sic shihet,
monedha evropiane, në më të shumtën e rasteve ka qene e mbiçmuar më rreth
2.5 për qind.

§ Kërkesa e brendshme për valutë dhe ndikimet sezonale, jane elemente të
veshtira për t’u vleresuar në menyre sasiore. Ecuria grafike e kursit të kembimit
të valutave kundrejt Lekut, tregon për periudha të vecanta, kur ecuria e raporteve
në tregun e brendshëm është ndikuar nga ndryshimet në kerkesen për valutë.
Keto ndryshime, kane qenë më të qëndrueshme në periudhën fund prill-fillim
qershori, kur një rritje e kërkeses është shoqeruar më pas me një renie të saj.
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 Nëse ndjekim kursin efektiv të kembimit të monedhës kombëtare kundrejt valutave
kryesore të vendeve partnere në tregtine e jashtme, veme re, që krahasuar më vitin
1996, ecuria e vlerës nominale të Lekut ka kontribuar në rritjen e konkurences se
ekonomise, më vetem rreth 8 për qind. Kjo shifer është tepër e ulët, po të
konsiderohet fakti që në pikun e  krizës së vitit 1997, kursi i kembimit të Lekut zbriti
ndaj Markës gjermane dhe Dollarit amerikan me afërsisht 60 për qind. Megjithate, që
nga ajo periudhë, zhvillimet e favorshme makroekonomike, rënia e theksuar e
normës së inflacionit etj., kanë reduktuar ndjeshëm këtë mase nençmimi, duke u
shoqëruar tashmë me mbiçmimin e monedhës kombëtare në terma reale (duke
përfshirë rritjen e indeksit të çmimeve në vend dhe në ekonomitë e huaja partnere).
Krahasuar sërish me vitin 1996, Leku shfaqet i mbiçmuar në terma reale më
afersisht 20 për qind, i akumuluar ky kryesisht ndaj valutave nënfisha të monedhes
evropiane si Lireta italiane, Marka gjermane etj.. Efekti i ketij mbiçmimi, është
negativ në bilancin tonë tregtar, ndonëse masa e ketij ndikimi është e debatueshme.
Sidoqofte, mendojme se ecuria e kursit të këmbimit të Lekut kundrejt monedhës
evropiane, duhet të jete në qendër të vëmendjes së hartimit të politikave, që kanë si
qëllim rritjen e konkurrencës së ekonomisë shqiptare në rajon dhe më gjerë. Për këtë
qëllim, Banka e Shqiperise, në zbatim të objektivit të saj kryesor për ruajtjen e
stabilitetit të nivelit të çmimeve, do të preferonte që niveli aktual i kursit të këmbimit
të Lekut kundrejt monëdhes evropiane, të konceptohet nga tregu si një nivel
dysheme, rënia nën të cilin përkeqëson bilancin tregtar të vendit.
 
 Në tregun e brendshëm valutor, bankat tregtare dhe zyrat e këmbimit kanë ruajtur
pozitat e tyre, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas raportimeve
për transaksionet valutore, që bankat dhe zyrat e këmbimit, sjellin pranë
Departamentit të Operacioneve Monetare, pesha e vëllimit të transaksioneve
valutore, të kryera nga bankat, kundrejt vëllimit të përgjithshëm (duke përfshirë edhe
zyrat e këmbimit) është rreth 76 për qind. Përsa i takon vëllimit të transaksioneve në
vlerë absolute, ai ka shënuar rritje. Mjafton të përmendim faktin që totali i
transaksioneve të kryera në gjashtemujorin e parë të vitit 1999, është realizuar ne
pese muajt e parë të vitit 2000. Në vlerë absolute, vëllimi i transaksioneve në valute
të kryera në gjysmën e parë të vitit, nga bankat dhe zyrat e këmbimit valutor, është
rreth 400 milionë USD.
 
 Pjesëmarrja e Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm valutor, ka qenë
kryesisht në shitje të valutës, për plotësimin e objektivave operacionalë të
përcaktuar me FMN, lidhur me nivelin e rezervës valutore. Megjithatë, shitjet e
kryera kanë qenë në nivele më të ulëta nga parashikimet (13.00 milionë USD
kundrejt 21 milionë USD). Lidhur me ndërhyrjet për ndikimin e kursit të këmbimit,
Banka e Shqipërisë, ka qenë e pranishme në treg me këtë qëllim vetëm gjatë muajit
shkurt, kryesisht për të sjellë në nivelet e tregut ndërkombëtar valutor, nivelin e
cross-it USD/DEM në tregun e brendshëm. Gjithësej, u shitën 0.93 milionë USD.
 
 Rezerva valutore e Bankës së Shqipërisë me kursin korent, ka qendruar në nivele
pothuajse të pandryshuara gjatë periudhës, krahasuar me vlerën e saj në fillim të
vitit. Vlera e rezervës në fillim të vitit, ishte 481.6 milionë USD, ndërsa në fund të
muajit qershor, kjo vlerë ishte 481.0 milionë USD. Në vlerë relative, rezerva valutore
ka rënë me 0.12 për qind. Niveli më i lartë i rezervës është shënuar në fund të muajit
janar me 490.9 milionë USD, ndërsa më i ulëti i periudhës është shënuar në fund të



Deklarata e politikës monetare për gjashtëmujorin e parë të vitit 2000

Banka e Shqipërisë                                                                                                                 21-24

muajit maj me 459.2 milionë USD. Hyrjet në rezervë gjatë periudhës ishin në vlerën
65.7 milionë USD, ndërsa daljet kapnin shifrën 54.5 milionë USD. Ndikimi i
ndryshimit të kursit të këmbimit mes valutave kryesore në tregjet ndërkombëtare,
ishte negativ për vlerën 11.7 milionë USD. Disa nga zërat, që mund të veçonim,
janë:
 
§ të ardhurat nga investimi i rezervës, të cilat deri në fund të periudhës ishin 10.93

milionë USD;
§ hyrjet në favor të Bankës së Shqipërisë, ku veçojmë disbursimin e transheve të

SDR nga FMN, në vlerën 16.3 milionë USD dhe të Bankës Botërore përmes
Agjencisë për Zhvillimin Ndërkombëtar (IDA) në vlerën 15.95 milionë USD;

§ transaksionet valutore të kryera nga Banka e Shqipërisë, të cilat, në përgjithësi,
kanë patur një efekt reduktues në vlerën e rezervës në masën 12.9 milionë USD;

§ pagesat e borxhit të qeverisë dhe transferimet, me një vlerë prej 40.6 milionë
USD.

Administrimi i rezervës valutore, është kryer në përputhje me politikën përkatëse të
miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Me qëllim përmirësimin e
mëtejshëm të mënyrës së administrimit, rritjen e efektivitetit të investimit, krijimin e
lehtësirave operacionale dhe rritjen e kujdesit në drejtim të riskut që shoqëron këtë
aktivitet është miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, politika e
administrimit të rezervës valutore.
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4. Objektivat e politikës monetare për të ardhmen

Që nga viti 1992, kur u organizua për herë të parë programi monetar nga Banka e
Shqipërisë, shumë gjëra kanë ndryshuar, duke sjellë për rrjedhojë edhe ndryshime
në kuadrin e politikës monetare. Kështu tani:

§ sistemi bankar numëron 13 banka të nivelit të dytë;
§ procesi i privatizimit të tij po kalon në dominimin ndaj atij shtetëror jo vetëm në

numër, por edhe në vlera të aktiveve dhe pasiveve;
§ është zhvilluar tregu i letrave me vlerë të qeverisë në disa nivele;
§ regjimi fleksibël jo vetëm që arrin të mbajë qendrueshmërinë e kursit të këmbimit,

por edhe rrit, çdo vit, rezervat valutore të Bankës së Shqipërisë;
§ inflacioni luhatet nën nivele dyshifrore, etj..

Në këto kushte, Banka e Shqipërisë do të kërkojë që me politikën e saj monetare të
ndikojë në zhvillimin e tregut të parasë dhe të letrave me vlerë duke përdorur vetëm
instrumentet indirekte të saj. Deri tani (kohët e fundit) mekanizmi i transmisionit të
politikës monetare nuk ka funksionuar siç duhet dhe veprimet administrative të
Bankës së Shqipërisë janë ndjekur vetëm si tendencë nga bankat e nivelit të dytë,
por jo si masë. Gjithashtu,

§ mungesa e disa llojeve të tregjeve, që favorizojnë furnizimin me fonde të
bizneseve;

§ prezenca e evazionit fiskal në formën e dy ose më shumë bilanceve të
kompanive, që sjell moskanalizimin e transaksioneve në sistemin bankar;

§ problemet ligjore dhe të zbatimit të ligjit, që hasen në marrëdhëniet e kreditimit;

kanë ndikuar negativisht në transmetimin e mesazheve të Bankës së Shqipërisë për
uljen ose rritjen e çmimit të parasë në ekonomi, që duhet të përkthehet si rritje ose
frenim i aktivitetit ekonomik duke përdorur burimet e mobilizuara nga sistemi bankar.

Banka e Shqipërisë, në muajin korrik, filloi të organizojë ankandet e marrëveshjeve
të riblerjes së bonove të thesarit të qeverisë. Ky është një mekanizëm, që përdoret
nga shumë banka qendrore për të përcaktuar normën e fondeve afatshkurtra në
ekonomi. Për këtë, do të veprohet në disa drejtime me veprime, që ndikojnë në
pakësimin ose shtimin e rezervave të tepërta që kanë bankat e nivelit të dytë pranë
Bankës së Shqipërisë. Për herë të parë, këtë vit, grafiku i organizimit të ankandeve
të tregut primar të letrave me vlerë të qeverisë kaloi në organizimin, çdo javë, të
shitjes së letrave me vlerë të qeverisë. Normat e interesit për depozitat me afat në
lekë kanë qenë të detyrueshme vetëm për bankat me kapital tërësisht shtetëror. Në
ambjentin kur këto norma kanë qenë mbi normat e njoftuara nga Banka e Shqipërisë,
mund të thuhet që konkurrenca në sistemin bankar ka përcaktuar nivelin e tyre në
treg. Ky nivel ka shërbyer për të krijuar fondet e mjaftueshme, që plotësojnë kërkesat
për kredi dhe për tepricat, Banka e Shqipërisë ka ofruar marrëveshjet e riblerjes me
çmime të përcaktuara në mënyrë empirike. Me ankandet e këtyre marrëveshjeve, të
organizuara çdo javë, do të mundohemi të përcaktojmë një nivel interesash, që do të
jetë midis normave të depozitave dhe të kredive, pra që do të arrijë të sigurojë
grumbullimin e parave dhe përdorimin e tyre për investime me një çmim, që realizon
të ardhurat për bankat dhe investimet për ekonominë.
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Ekonomia e vendit tonë është një ekonomi e vogël dhe jo shumë e hapur në
këmbimet me botën. Për këtë arsye, veprimet në tregun e brendshëm të lekut nuk
mund të kenë efekte të mëdha në kursin e këmbimit dhe si rrjedhojë në eksport-
import. Kursi i këmbimit tek ne ndjek regjimin luhatës dhe Banka e Shqipërisë bën
kujdes që të mos ketë veprime spekulative, që ndikojnë në ndryshimet e tij lart ose
poshtë (nënçmim ose mbiçmim) me pasoja pothuajse direkte në çmimet e mallrave
të konsumit. Nga ana tjetër, me anë të normave të interesit të përcaktuara në
ankandet të marrëveshjeve të riblerjes do të vendoset një mekanizëm i transmetimit
të politikës monetare, që do të ndikojë në ndryshimin e interesave dhe të çmimit të
aktiveve, duke rritur kreditin, ulur kursimet, zgjeruar investimet, rritur e kërkesën,
duke mbajtur inflacionin e qendrueshëm dhe e kundërta.

Ndryshimet e inflacionit nga nivele të larta në ato shumë të ulëta dhe zhvillimet në
këta tre gjashtëmujorë deri në fund të qershorit 2000, kanë treguar se një nivel i
pranueshëm inflacioni për Shqipërinë duhet të jetë në nivelet 2 deri në 4 për qind në
vit.

Raportet e ndryshme të parashikuara për programin monetar deri në fund të vitit
2000 do të jenë:

§ rritja e parasë gjithsej do të jetë 11,4 për qind;
§ paraja jashtë bankave do të zerë rreth 27,5 për qind të parasë gjithsej;
§ depozitat në valutë do të jenë sa 19 për qind e parasë gjithsej.

Rezervat valutore këto të dy viteve të fundit (1999,2000) janë parashikuar të rriten
rreth 29 për qind të nivelit të tyre në fund të vitit 1998, duke siguruar për vitin 2000
një mbulim me rreth 4.6 muaj importe të mallrave dhe shërbimeve.

Në vendin tonë mungojnë të dhënat për indeksin e çmimeve të prodhimit, për
kapacitetet që shfrytëzohen në ekonomi dhe për papunësinë e përgjithshme.
Zhvillimet e deritanishme kanë treguar që vendosja e objektivave mund të shtrihet në
një periudhë jo më të gjatë se dy vjet. Dinamizmi i zhvillimit të vendit, ecuria e
sistemit bankar, treguesit e ndryshëm, paqartesitë dhe informacioni për aktivitetet e
ndryshme bëjnë që të rishikohen objektiva të ndryshëm sasiorë dhe indikatorë të
programit monetar.

Për vitin 2000, deficiti i brendshëm i financuar me burime të brendshme të sistemit
bankar do të jetë 23,7 miliardë lekë, ndërkohë që do të kryhen edhe rreth 3,5
miliardë lekë shpenzime të financuara nga hyrjet e privatizimit të pronës shtetërore.
Ecuria e deritanishme e procesit të privatizimit ka treguar, që të ardhurat nga
privatizimi për këtë vit do të jenë më të larta se parashikimi. Për këtë, Banka e
Shqipërisë si anëtare e Komitetit të Administrimit të Huave të Brendshme do të
bashkëpunojë me Ministrinë e Financave për reflektimin e hyrjeve shtesë në
pakësimin e financimit nga bankat. Sistemi bankar, në këtë mënyrë, mund ta rrisë
portofolin e kredive me më shumë se 7,5 miliardë, lekë të parashikuara në fillim të
vitit. Mendojmë se ka ardhur koha që qeveria të emetojë letra me vlerë të borxhit
me afat maturimi mbi një vit dhe kjo është e nevojëshme jo vetëm për investimet
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në ekonomi, por edhe për garancinë e qendrueshmërisë së çmimeve e të zhvillimit
ekonomik.

Kreditimi i ekonomisë konsiderohet nga Banka e Shqipërisë si investim për të
ardhmen e koordinimit të politikave monetare e fiskale. Sa më shumë të rritet biznesi
dhe prodhimi vendas, aq më shumë do të rritet punësimi, baza e tatimeve dhe
taksave të buxhetit, mundësia për të rritur këmbimin e mallrave me të huajt dhe
funksionimin normal të korridoreve, që kalojnë nëpërmjet Shqipërisë. Dihet, që rritja
e të ardhurave të buxhetit të shtetit, do të krijojë më shumë mundësi për investime të
rendësishme publike të financuara në mënyrë joinflacioniste.

Banka e Shqipërisë, ka përgatitur projektin për skemën e sigurimit të depozitave në
bankat e nivelit të dytë dhe është në fazën përfundimtare të marrjes së mendimeve
dhe diskutimeve. Në këtë kontekst, është rishikuar edhe problemi i kostos së
ndërmjetësimit të sistemit bankar në ekonomi. Hapi i parë në këtë drejtim ishte
ndryshimi në rregulloren e rezervave të detyrueshme, që konsiston në pagesën e
interesave (remunerimi) për fondet e bllokuara pranë Bankës së Shqipërisë, duke
filluar nga muaji shtator 2000.

Zhvillimi i ekonomisë ka nevojë për projekte afatgjata, që kërkojnë fonde afatgjata.
Deri tani bankat e sistemit tonë ofrojnë instrumente investimi me afat maturimi deri
në një vit. Të njëjtën gjë bën edhe kërkuesja më e madhe e kredisë së brendshme,
qeveria. Zbatimi i reformave strukturore, privatizimi, rritja e qendrueshme ekonomike,
etj., kërkojnë emetimin e instrumenteve të borxhit afatgjatë me maturime mbi një vit.
Për këtë, Banka e Shqipërisë do të ofrojë bashkëpunimin e saj me qëllim që të
sigurohet një situatë e stabilizuar monetare dhe financiare, si dhe që të krijohet baza
për rritjen e konkurrencës dhe të qendrueshmërisë së investimeve afatgjata.

Banka e Shqipërisë, si anëtare e Komitetit Kombëtar të Statistikave, do të punojë për
rritjen e bazës së të dhënave dhe cilësisë së tyre. E kemi thënë në shumë raste, që
pjesa më e rendësishme pas grumbullimit është publikimi dhe, me ndryshimet që
priten në të ardhmen,  transmetimi i mesazheve, që duhet të realizojnë koordinimin e
veprimeve të tanishme me pritjet në të ardhmen. Transparenca për të gjitha
aktivitetet e Bankës së Shqipërisë do të jetë motoja për rritjen e
besueshmërisë së veprimeve të saj.

BANKA  E  SHQIPËRISË

Korrik 2000


