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Abstrakt

"Sistemi bankar shqiptar është i monopolizuar. Në të nuk ka

konkurrencë". Këto fjali përmenden shpesh në diskutimet midis specialistëve të

Bankës së Shqipërisë lidhur me zbatimin efikas të instrumenteve të politikës

monetare, me zbatimin me rigorozitet të rregullave të mbikëqyrjes, me nxitjen e

zhvillimit të sistemit të pagesave, me prezantimin e instrumenteve të reja të

politikës monetare apo me nxitjen e zhvillimit të tregut të letrave me vlerë.

Kjo shërbeu si një nxitje për të hedhur dritë mbi monopolin në sistemin

bankar shqiptar. Ku shfaqet monopoli? Si është krijuar ai? Cilat janë tendencat,

që vërehen në lidhje me pozitat monopoliste? Çfarë masash mund të merren për

të nxitur konkurrencën në sistemin bankar? Këto janë disa nga pyetjet të cilave

mundohet t'u japë përgjigje materiali në vijim.
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Hyrje

Sistemi bankar shqiptar vuan nga mungesa e konkurrencës. Në të janë

vërejtur përqendrime të aktiviteteve në masë të konsiderueshme dhe madje

pozita monopoliste. Ky fakt ka ndikuar negativisht në disa drejtime, por më tepër

në lidhje me zbatimin rigoroz të rregullave të mbikëqyrjes bankare dhe zbatimin e

vendimeve të politikës monetare. Ai po pengon sidomos shpejtimin e kalimit në

instrumentet indirekte të politikës monetare.

Nisur nga problemet e vazhdueshme, që krijon deformimi i tregut bankar,

nevoja për rritje të ndërmjetësimit bankar dhe afrim gjithnjë e më tepër të

popullsisë në dyert e bankave, interesit të shprehur për kalimin në zbatimin e

politikës monetare nëpërmjet instrumenteve indirekte dhe objektivave për

reformim të sistemit bankar u pa e nevojshme përgatitja e këtij materiali, që

trajton çështje të monopolit në tregun bankar.

Sipas praktikës së vërejtur, materiali është konceptuar në disa kapituj.

Fillimisht (kapitulli I) janë përshkruar aspekte teorike të monopolit dhe

përqendrimit të tregut për t’u orientuar më saktë në trajtimin e këtij fenomeni në

tregun bankar shqiptar. Kapitulli II përshkruan anën ligjore të këtij problemi

bazuar në klauzolat, që ofron legjislacioni shqiptar, përvoja amerikane dhe

kriteret e Bashkimit Europian. Kapitulli III përqendrohet në përshkrimin e

deformimeve, dominimit të tregut bankar shqiptar apo ekzistencës së monopolit

nisur nga totali i aktivitetit të bankës ose fusha të veçanta të këtij aktiviteti si

depozitat, kreditë, bonot e thesarit etj.. Gjykimi është bërë bazuar kryesisht në

raportet e përqendrimit. Kapitulli IV trajton më në hollësi dominimin në

veprimtarinë e kryerjes së pagesave dhe çfarë pengesash kryesore sjell ky

fenomen.
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Ndërsa, në kapitullin V renditen konkluzionet dhe propozimet, që japin

autorët dhe që mund të ndihmojnë në të kuptuarin e problemit dhe në zgjidhjen e

tij. Në tërësi, materiali synon të përcaktojë nëse ekziston monopoli në sistemin

bankar, në cilat aktivitete bankare shfaqet më dukshëm, të gjejë shkaqet e krijimit

të monopolit si dhe të identifikojë masa të nevojshme për të nxitur konkurrencën.
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Kapitulli I: Aspekte teorike të monopolit

I. 1. Bazat e monopolit

Fjala "monopol" vjen nga greqishtja dhe do të thotë "një shitës". Në të folurën e

përditshme një monopolist është ai, që kontrollon gjithë ofertën e një produkti.

Për të karaterizuar situatat monopolistike janë zhvilluar disa koncepte.

Së pari, dallojmë monopolin natyror, i cili ekziston në një industri ku një

subjekt i vetëm mund të prodhojë aq sa të furnizojë tregun me një kosto për njësi

më të ulët se sa dy apo më shumë subjekte2. Përafrimi modern i përkufizimit të

monopolit natyror u inicua nga William J. Baumol (1977). Në një industri ku një

subjekt i vetëm mund të prodhojë aq produkt sa të furnizojë krejt tregun me një

kosto për njësi më të ulët se sa do ta ofronin dy ose më shumë subjekte ose në

një industri ku hyrësit nuk tërhiqen në mënyrë “natyrore” dhe nuk janë në gjendje

për të mbijetuar edhe në mungesë të masave penguese nga monopolistët

zotërues, subjekti i vetëm quhet monopol natyror3.

Monopol natyror kemi atëherë kur ekzistojnë ekonomi shkalle aq të

fuqishme sa që vetëm një subjekt mund të mbijetojë në treg, pra, kur nuk është

eficiente ekzistenca e më shumë se një subjekti. Monopol natyror është një

industri në të cilën kostoja mesatare afatgjatë ulet vazhdimisht kundrejt gjithë

sasisë së prodhimit të nevojshëm për të plotësuar kërkesën në treg.

                                                       
2Depoorter Ben W.F, "5400: Regulation of natural monopoly”, marrë nga Bouckaert Boudewijn, De Geest
Gerrit , "Encyclopedia of Law and Economics", volume III "The Regulation of Contracts", Edward Elgar,
2000, Great Britain, fq. 498.
3 Ibid, fq. 499.
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Box 1: Përkufizimi i monopolit.

"Dictionary of finance and investment terms" i autorëve John Downes dhe Jordan

Elliot Goodman, 1991, faqe 259, jep këtë shpjegim për monopolin:

"Monopoli kontrollon prodhimin dhe shpërndarjen e një produkti apo shërbimi nga një

subjekt apo një grup subjektesh që veprojnë së bashku. Në kuptimin absolut, monopoli,

karakterizohet nga mungesa e konkurrencës, çon në çmime më të larta, në një mungesë të

përgjithshme përgjegjësie ndaj nevojave dhe dëshirave të konsumatorëve. Megjithëse praktikat

më të theksuara monopolistike u eliminuan në SHBA nga ligji "Antitrust" në fund të shekullit 19

dhe në fillim të shekullit 20, monopolet vazhduan të ekzistojnë deri në njëfarë shkalle si rezultat i

një numri faktorësh: patentat, lëndët e para të rralla për prodhimin e disa produkteve, kostot e

larta të hyrjes në treg, të cilat në disa raste dekurajojnë subjekte të ndryshme për t'u bërë

konkurrente në një industri të dhënë. Monopolet shtetërore janë ato, që zotërohen nga shteti, si

shërbimi postar etj., për të evituar disavantazhet e ekzistencës së monopolit privat në këto

shërbime".

"Dictionary of modern economics", 1989, i autorit David W. Pearce (faqe 286) e

përkufizon monopolin si më poshtë:

"Një subjekt është monopol në qoftë se ai është i vetmi furnizues i tregut me një produkt

homogjen për të cilin nuk ka produkte zëvendësuese dhe njëkohësisht ekzistojnë shumë blerës.

Ky është monopoli absolut, i cili në realitet nuk ndodh. Në praktikë strukturat e tregut mund të

variojnë nga konkurrenca afërsisht perfekte në afërsisht monopol".

Në rastin e monopolit absolut ose perfekt kërkesa totale për produktin i

drejtohet një subjekti të vetëm, i cili është edhe përfaqësues i industrisë së

produktit. Prandaj, teorikisht, në këtë situatë specifike, nuk ka produkte

zëvendësuese për produktin e monopolizuar. Në ndryshim nga monopoli absolut,

në rastin e monopolit natyror ekziston një ose disa produkte të tjera, të cilat mund

të zëvendësojnë produktin (tërësisht dhe/ose pjesërisht) që krijon ai. Por, në

praktikë, asnjë monopol nuk është perfekt, pasi gjithnjë ekzistojnë produkte të

tjera që mund të zëvendësojnë produktin e monopolizuar, qoftë edhe pjesërisht.
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Monopoli mund të krijohet edhe nga subjekte të vegjël në rastin e tregjeve

të vogla. Në këto raste kërkesa mund të jetë aq e vogël për produktin sa edhe

një subjekt me madhësi modeste mund të pëballojë gjithë produktin e kërkuar në

treg. Në këtë rast, nëse një subjekt hyn në treg dhe e kryen shërbimin atëherë

nuk ka vend për dikë tjetër të hyjë në këtë treg. Shpesh ndeshen qytete me një

bankë, një hotel, një pastrim kimik, një shoqëri telekomi etj..

Ka edhe raste në të cilat monopoli ekziston atje ku ai nuk duhet të

ekzistojë. Tregu mund të jetë në madhësi të konsiderueshme për t'u përballuar

nga disa prodhues me një madhësi optimale, por nëse një subjekt, i cili hyn i pari

në këtë treg, kërkon të mos lejojë hyrjen e konkurrentëve të tij, ai mund ta bëjë

këtë. Kjo mund të arrihet përmes zotërimit të patentës4 apo kontrollit të prodhimit

të një materiali thelbësor (bazë) për prodhimin e produktit, të cilin prodhuesit e

tjerë nuk e kanë 5.

I. 2. Oligopoli

Argumentet e mësipërme vlejnë edhe për oligopolin (disa shitës për një

produkt) dhe për sipërmarrjen e madhe, në përgjithësi.

Oligopoli paraqitet në dy forma:

1. i përbërë nga disa subjekte, që prodhojnë një produkt identik;

2. i përbërë nga disa subjekte, që ofrojnë produkte të diferencuara në treg,

por që të gjitha së bashku (mund të jenë tre apo katër) dominojnë tregun apo

industrinë.

                                                       
4 Në SHBA, për shembull, nëse produkti përmban një proces të ri prodhimi, subjekti ka të drejtën e
ekskluzivitetit për këtë proces për 17 vjet.
5Reynolds Lloyd, "Micro Economics", Richard D. Irwin, Inc., 1982, SHBA, fq. 147.
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Box 2: Përkufizimi i oligopolit

"Dictionary of finance and investment terms" i autorëve John Downes dhe Jordan

Elliot Goodman, 1991, faqe 292, jep këtë shpjegim:

"Oligopoli është një situatë tregu ku një numër i vogël subjektesh kontrollojnë ofertën në

treg për një mall apo shërbim të dhënë dhe për pasojë, janë në gjendje të kontrollojnë çmimin e

tregut. Një oligopol mund të jetë perfekt atëherë kur të gjitha subjektet prodhojnë të njëjtin mall

apo shërbim dhe joperfekt kur secili subjekt prodhon një produkt të ndryshëm nga të tjerët, por të

ngjashëm me to. Meqënëse secili subjekt i një oligopoli e njeh pjesën e tregut, që i takon për

produktin apo shërbimin e prodhuar prej tij, çdo ndryshim në çmim apo në pjesën e tregut të tij

pasqyrohet në shitjet e të tjerëve, prandaj kemi tendencën e një ndërvarësie midis subjeteve.

Secili duhet të marrë vendimet e tij në lidhje me çmimin dhe prodhimin mbështetur edhe në

vendimet e subjekteve të tjara të oligopolit. Në këtë mënyrë çmimet e oligopolit, pasi vendosen,

janë të ngurta. Kjo nxit konkurrencën përmes reklamës, ambalazhimit dhe shërbimit, një formë

përgjithësisht joproduktive e shpërndarjes së burimeve".

"Dictionary of modern economics" 1989, i autorit David W. Pearce, faqe 309 jep këtë

përkufizim:

"Oligopoli është një strukturë tregu brenda të cilës subjektet interesohen vetëm për

ndërvarësinë reciproke të shitjeve, prodhimit, investimeve dhe planeve promovuese. Në këtë

mënyrë manipulimi nga secili subjekt i variablave, që ka nën kontroll ka të ngjarë të sjellë

pakënaqësi nga të tjerët. Këto tipare vihen re në tregjet ku numri i shitësve është i kufizuar".
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I. 3. Konkurrenca përballë monopolit

Në anën e kundërt të monopolit qëndron konkurrenca. Konkurrenca

perfekte6 ekziston vetëm atëhere kur, asnjë sipërmarrje nuk kontrollon pjesë aq

të mëdha të tregut, sa që të ushtrojnë një ndikim individual mbi çmimin e tregut.

Një devijim serioz nga konkurrenca perfekte është shfaqja e elementeve të

monopolit.

Mund të dallohen të paktën tre disavantazhe të ekzistencës së monopolit

ndaj konkurrencës:

1. në rastin e monopolit prodhohet dhe ofrohen shërbime më pak se

sa kërkesa në treg. Ndërsa, në rastin e konkurrencës perfekte, prodhohet deri

në pikën e ekuilibrit (pra ku njerëzit janë gati të paguajnë për njësinë e fundit

shtesë një çmim, që mbulon koston e prodhimit për këtë njësi). “Koncepti i

monopolit natyror përfaqëson një dilemë sfiduese për politikën publike. Nga njëra

anë, monopoli natyror nënkupton që efikasiteti i prodhimit është më i mirë nëse

një firmë e vetme furnizon krejt tregun. Nga ana tjetër, në mungesë të një

konkurrence monopolmbajtësi do të synojë të shfrytëzojë pushtetin e monopolit

të tij natyror me qëllim që të maksimizojë fitimet”7;

2. subjekti monopolist realizon fitime, për të cilat nuk kryen ndonjë

funksion ekonomik;

3. monopoli dikton edhe mbi shërbimin, cilësinë dhe aspekte të tjera

të rëndësishme ashtu si edhe mbi çmimin. Një shitës konkurrent nuk mund ta

bëjë këtë. Në rastin e konkurrencës së lirë blerësi kur nuk kënaqet nga çmimi,

cilësia apo shërbimi shkon tek një subjekt tjetër, që i ofron të njëjtin shërbim, por

në rastin e monopolit, blerësi nuk ka se çfarë të zgjedhë tjetër.
                                                       
6Samuelson Paul A. dhe Nordhaus Ëilliam D., "Economics", McGraw-Hill, 1985, SHBA, fq. 46.
7 Depoorter Ben W.F, "5400: Regulation of natural monopoly”, marrë nga Bouckaert Boudewijn, De Geest
Gerrit, "Encyclopedia of Law and Economics", volume III "The Regulation of Contracts", Edward Elgar, 2000,
Great Britain, fq. 498.
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Për të pranuar se monopoli është ekonomikisht inferior ndaj konkurrencës

së lirë duhen pranuar dy supozime:

? subjekti monopol ka si qëllim të vetëm maksimizimin e fitimit. Por, kjo gjë

mund të eliminohet apo të kufizohet sot si rezultat i ndërhyrjeve qeveritare

duke mos i lejuar subjektet të aplikojnë çmime për fitim maksimal. Nga ana

tjetër, edhe subjekte të tjera mund të joshen nga fitimi maksimal dhe të

kërkojnë të futen në veprimtari tregtare me produkte të tjera zëvendësuese

dhe me çmime më konkurruese;

? disa ekonomistë agrumentojnë se kostoja e prodhimit është më e ulët në

rastin e konkurrencës së lirë, sepse prodhuesi për të qënë konkurrues duhet

të jetë eficient. Nga ana tjetër, monopolisti, në rast se prodhon me kosto të

lartë, në fakt pakëson fitimin e vet, por nuk rrezikon falimentimin. Në kushtet e

monopolit strategjia dhe risku i marrjes së vendimeve është minimal, sepse

lojtari është i vetëm. Ndërsa, në kushtet e dyopolit, problemi ndërlikohet

sepse, shfaqen dy lojtarë ku rregullat janë të përcaktuara, por që

vendimmarrja ka risk më të lartë.

Një rrymë tjetër ekonomistësh argumentojnë se subjekti monopolist ka

mundësi që me anën e shpenzimeve të bëra për kërkim e zhvillim (R & D) të

prodhojë me kosto më të ulët dhe çdo përmirësim i bërë përfitohet prej tij.

Kështu, argumentohet që, me kalimin e kohës, monopoli të ofrojë çmime më të

ulëta se sa në rastin e konkurrencës së lirë.

Në fillim theksuam se monopoli lidhet me ekzistencën e një ofruesi të

vetëm për produktin, por kjo varet nga fakti se sa ngushtë e përkufizojmë ne

produktin.8 Nëse produkti përkufizohet gjerësisht atëherë nuk ka produkte

apo shërbime për të cilat të ekzistojë monopoli absolut.

                                                                                                                                                                    

8Heyne Paul, "The economic way of thinking", SRA, 1973, SHBA, fq.
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Në fakt, realiteti ofron një përzierje “në raporte të ndryshme” të të

dyja situatave, monopolit dhe konkurrencës, në varësi të gjendjes së

tregut. Por, në përgjithësi, nga të gjithë shkollat e ekonomistëve pranohet

që konkurrenca është më e dobishme se sa monopoli.

I. 4. Struktura dhe rregullimi i industrisë bankare

Situatat monopol9 mund të shfaqen edhe në tregun bankar. Shfaqja më e

dukshme e kësaj ekzistence është përqendrimi i disa lloj aktiviteteve në një

bankë të vetme apo në një grup bankash, të cilat me sjelljet e tyre monopoliste

nuk lejojnë futjen në këtë treg të bankave të tjera, pengojnë zhvillimin e

teknologjisë bankare, ulin efikasitetin e mekanizmit të transmisionit të vendimeve

të politikës monetare si pasojë e deformimeve, që krijojnë në tregun bankar, ulin

efikasitetin e procesit të përcaktimit të çmimeve ose ofrojnë shërbime me kosto

më të lartë se sa do të ofroheshin në kushtet e konkurrencës së lirë.

Në fakt, për t'i bërë ballë konkurrencës, sot bankat priren drejt rritjes së

llojeve të shërbimeve financiare, zotërimit të tregjeve dhe burimeve të reja për

rritjen e fitimeve të tyre. Zgjerimi i veprimtarisë shoqërohet me më shumë risqe

biznesi dhe risqe financiare. Kjo ka bërë që autoritetet mbikëqyrëse të industrisë

bankare të vendosin kufizime ligjore dhe akte nënligjore për të rritur sigurinë e

industrisë bankare, qëndrueshmërinë financiare dhe mbrojtjen e klientëve të

bankave.

Në konkurrencën dhe eficiencën e bankave ndikojnë pesha e sistemit

bankar në sistemin financiar në tërësi, llojet e bankave, që përbëjnë sistemin

bankar, cilësia e klientëve të bankave si dhe struktura bankare10. Konkurrenca

bazohet në rivalitetin ndërmjet bankave, përpjekjeve nga secila prej tyre për të

                                                       
9 Salko Drini dhe Dhuci Orfea, "Paraja dhe institucionet financiare", Gervis, 1999, Shqipëri, fq. 209-221.
10Në këtë rast, me termin "strukturë bankare" do të kuptojmë mënyrën e organizimit të brendshëm të
bankave, me një degë apo disa degë, me një apo disa zyra bankare.
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shërbyer në një treg të dhënë duke afruar një numër sa më të madh të

klientëve të këtij tregu. Eficienca i referohet aftësisë së një banke për të

prodhuar produkte e shërbime me kosto sa më të ulët.

Në ato tregje ku bankat janë konkurruese dhe eficiente, publikut i

shërbehet më mirë, çmimet janë më të ulëta dhe banka siguron fitime të

kënaqshme. E kundërta ndodh në një treg monopolist ose oligopolist. Prandaj,

teoritë ekonomike këshillojnë që struktura bankare të jetë konkurruese dhe

eficiente.

Për të matur shkallën e konkurrencës në tregjet bankare ka disa mënyra11

si:

1. numri i zyrave bankare në treg;

2. raporti i zyrave bankare ndaj popullsisë në hapësirën e tregut;

3. raportet e përqendrimit. Ato tregojnë përqindjen e tregut, që kontrollohet nga

një ose disa banka. Me rritjen e raportit të përqendrimit konkurrenca ulet,

sepse një bankë ose një grup i vogël bankash ka ndikim më të lartë ose fuqi

tregu më të madhe në krahasim me madhësinë e këtij tregu.

E rëndësishme për këtë analizë është të përcaktohet tregu i veprimtarisë

bankare. Kjo lidhet me dy probleme:

1. përcaktimi i produktit, që do të ofrohet në tregun bankar;

2. përcaktimi i hapësirës gjeografike, që mbulon tregu bankar.

Konkurrenca, që ndesh banka në secilin treg varet nga numri i

konkurruesve në treg dhe intensiteti i aktivitetit të tyre. Përfundimi i ekonomistëve

edhe në rastin e industrisë bankare është se konsumatorit i shërbehet më

mirë në tregjet konkurruese. Në këto tregje bankat ofrojnë shërbime sipas

kërkesave të konsumatorëve. Numri dhe madhësia e bankave, që veprojnë në

                                                       
11Salko Drini dhe Dhuci Orfea, "Paraja dhe institucionet financiare", Gervis, 1999, Shqipëri, fq. 209.
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një treg të caktuar do të përcaktohet nga rregullimet bankare dhe faktorët

ekonomikë.

Në rregullimet bankare mund të përmendim: hyrjen dhe daljen nga

tregu, numrin dhe shtrirjen e degëve, shkrirjen etj..

Në faktorët ekonomikë mund të përmendim kërkesën dhe ofertën për

shërbime bankare, aspektet teknike të prodhimit, ekonomitë e shkallës etj..

Në tërësi, për tregjet konkurruese vihet re që:

1. ekziston një konkurrencë më e madhe në tregjet me më shumë

banka, ku asnjëra prej tyre nuk kontrollon një pjesë të rëndësishme të tregut;

2. konkurrenca më e madhe në treg çon në ofrim më të madh me

çmime më të ulëta për një shkallë të dhënë kërkese;

3. tregjet me një numër të madh konkurruesish i shërbejnë më mirë

mirëqenies ekonomike të publikut konsumator;

4. për industrinë bankare modeli konkurrues nënkupton që struktura

bankare ndikon në veprimtarinë e bankave për t'i vënë në dispozicion publikut

shërbime sa më cilësore dhe me çmim më të favorshëm.

Për të patur një treg konkurrues duhet:

së pari, hyrje e pakufizuar. Nëse hyrja në treg do të ishte e kufizuar

atëhere bankat e administruara keq ose bankat me pozita monopol do t'i ofronin

publikut shërbime me çmime të larta, sepse atij do t'i mungonin mundësitë e

tjera. Megjithatë, hyrja në tregjet bankare zakonisht është e rregulluar nga

kërkesat e ligjit për licencimin e këtyre veprimtarive;

së dyti, dalja e lirë. Teoria e tregjeve konkurruese nënkupton që dalja nga

tregu nëpërmjet shpërndarjes ose likuidimit duhet të jetë e mundur me qëllim që

të zhvendosen firmat joeficiente nga tregu. Pa dalje të pakufizuar, struktura e

industrisë nuk mund të ndryshojë për t'iu përgjigjur kushteve të reja. Në

industrinë bankare likuidimi i bankave mund të ketë efekte në një shkallë të gjerë,

kështu që konkurrenca e pakufizuar ndërmjet bankave bëhet e padëshiruar;
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së treti, të mos ketë monopole natyrore. Teoria e tregjeve konkurruese

nënkupton se ekonomitë e shkallës, që rezultojnë në monopolet natyrore, nuk

ekzistojnë. Me fjalë të tjera, banka me aktivitetin më të madh do të ishte

automatikisht më eficientja.

I. 4.1. Rregullimet e strukturës bankare

Rregullimet e strukturës bankare12 kanë të bëjnë me madhësinë dhe

shpërndarjen e bankave në një ekonomi. Struktura e industrisë bankare ndikon

drejtpërdrejt në konkurrencën e tregjeve të sipërmarrjes bankare. Sa më e lartë

të jetë konkurrenca aq më të ulta janë normat e interesit për kreditë dhe aq

më të larta janë normat e interesit për depozitat.

Hyrja në industrinë bankare. Rregullimet lidhur me këtë çështje kanë të

bëjnë me nxitjen ose me kufizimin e hyrjes, që sjell si pasojë rritjen ose kufizimin

e konkurrencës.

Degëzimi i bankave zgjeron konkurrencën dhe si rrjedhojë rrit cilësinë e

shërbimeve të bankës.

Bashkimi ose thithja e bankave është një rregullim tjetër i strukturës

bankare. Miratimi i thithjes së bankave në një të vetme merr parasysh dy faktorë:

gjendjen financiare të bankave dhe nivelin e konkurrencës. Në procesin e thithjes

së një banke, që likuidohet dhe thithet nga një bankë tjetër, është e rëndësishme

të mbahet parasysh se mbas thithjes ulet niveli i konkurrencës dhe në disa raste

mund të krijohen pozita monopol.

Në praktikë problemi qëndron në gjetjen e një raporti të përshtatshëm

ndërmjet një shkalle të mjaftueshme të konkurrencës dhe mbrojtjes së

mjaftueshme për të siguruar qëndrueshmërinë e sistemit bankar.
                                                       
12 Salko Drini dhe Dhuci Orfea, "Paraja dhe institucionet financiare", Gervis, 1999, Shqipëri, fq. 215.
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Kapitulli II: Aspekte ligjore të monopolit dhe
dominimit të tregut

II.1 Konkurrenca dhe ekonomitë në tranzicion

Me rënien e Murit të Berlinit pothuajse të gjitha ekonomitë në tranzicion në

Europën Qendrore dhe Lindore u përfshinë në reformën ligjore për të mundësuar

kalimin në ekonominë e tregut. Në periudhën 1990-1996 ligji i konkurrencës

është miratuar në 22 vende nga 26 ekonomi tranzicioni. Polonia është vendi i

parë, që miratoi ligjin e konkurrencës më 1990 duke u ndjekur më pas nga

Hungaria në nëntor të po atij viti. Deri në gjysmën e parë të vitit 1999 vetëm

Bosnje-Hercegovina dhe Turkmenistani nuk kishin miratuar akoma ligjet e

konkurrencës13. Megjithatë, ka shumë pak prova për të treguar për përvojën në

zbatimin e këtij ligji në këto vende14. Edhe amendamentet thelbësore në ligjet e

disa vendeve kanë ardhur si rrjedhojë e procesit të integrimit të tyre në

Marrëveshjen e Bashkimit Europian dhe veçanërisht në politikat e

konkurrencës15.

Ecuria e zbatimit të ligjit të konkurrencës në këto vende mund të trajtohet

në tri aspekte: a) në zbatimin de facto të ligjit; b) në mbrojtjen e konkurrencës;

dhe c) në krijimin e institucioneve, që lidhen me konkurrencën16. Vlerësimi i

efektshmërisë së dispozitave ligjore të konkurrencës trajtohet jo vetëm kundrejt

sipërmarrjeve private, por edhe kundrejt organeve ekzekutive shtetërore.
                                                                                                                                                                    

13 Dutz M.A., Vagliasindi M., "Competiton policy implementation in transition economies: an empirical
assessment", EBRD Working paper No.47, 1999, London.
14 Nga një vrojtim i bërë në Hungari, Poloni dhe në Repubikën Çeke dhe Sllovake është vërejtur një
ngjashmëri jo vetëm në përmbajtje por edhe në mënyrën se si është zbatuar ligji i konkurrencës, Fingleton
J., Fox E., Neven., Seabright P., "Competition policy and the transformation of Central Europe", 1996,
CEPR, London.
15 Hungaria, Polonia dhe Republikat Çeke dhe Sllovake arritën që të përfundojnë marrëveshjet me
Bashkimin Europian në fushën e konkurrencës me 1995, Bullgaria në 1997 (duke bërë amendamente më
1998) dhe Estonia, Letonia, Lituania dhe Rumania në vitin 1999 (vendet Balltike i bënë amendamentet gjatë
viteve 1997-99 dhe Rumania miratoi state-of-art law më 1996); Dutz M.A., Vagliasindi M., "Competiton
policy implementation in transition economies: an empirical assessment", EBRD Working paper No.47,
1999, London, fq. 3.
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Konkretisht, kjo mund të evidentohet nga numri i dënimeve dhe nga gjobat e

grumbulluara de facto gjatë kohës që ligji është në fuqi. Ndërsa, nga pikëpamja e

kufizimeve, që ligji u imponon palëve pjesëmarrëse, pak a shumë, komentatorët

shikojnë aspekte të ngjashme, por me diferencime në mënyrën e të shprehurit.

Në disa raste ato trajtohen në mënyrë specifike dhe në rastet e tjera ndryshe

sipas kushteve dhe rrethanave ekonomike të ambjentit ku palët zhvillojnë

veprimtarinë e tyre. Ndërsa, mbrojtja e konkurrencës, nëpërmjet politikave

ekonomike, evidentohet nga qëndrimet pozitive ose të kundërta me efekte të

drejtpërdrejta në konkurrencë. Sipas komentatorëve17 disa fusha të ndjeshme

janë infrastruktura dhe privatizimi. Gjithashtu, nuk mund të lihet mënjanë edhe

rëndësia, që ka edukimi i konsumatorit dhe efektiviteti i këtij procesi duke i

dhënë atij mundësi që të paktën të informohet për mjetet dhe mënyrat e

mbrojtjes. Së fundi, nga pikëpamja e mbështetjes institucionale që i bëhet

konkurrencës duhet të veçohen dy momente:

• i pari, është pavarësia e këtyre institucioneve ndaj politikës;

• i dyti, është transparenca në kryerjen e detyrave në funksion të

konkurrencës.

Një nga komponentet më të rëndësishme të zbatimit të ligjit është sqarimi

dhe unifikimi i konceptimit të objektit të ligjit në vetvete. Është e rëndësishme të

nënvizohet ky fakt, i cili ka rëndësi jo vetëm për organet ekzekutive zbatuese, për

palët pjesëmarrëse në treg, por edhe për vetë konsumatorin. Nëpërmjet zbatimit

të ligjit të konkurrencës, ambjenti tregtar merr një formë të përcaktuar dhe të

kontrollueshëm. Në këtë ambjent nxitet lëvizja e të mirave materiale dhe

vendosja apo përdorimi në mënyrë të efektshme i burimeve. Pavarësisht nga

funksionet e deleguara në ligj, organet ekzekutive të ngarkuara për zbatimin e

ligjit të konkurrencës duhet të veprojnë edhe në dy plane të tjera. E para, është

që të mbajnë qëndrim ndaj vetë organeve të tjera ekzekutive publike, lokale ose

qendrore, që cënojnë konkurrencën nëpërmjet akteve të tyre administrative dhe

ndikimeve politike apo familjare. E dyta, një rol më aktiv kërkohet për edukimin e

                                                                                                                                                                    
16 Dutz M.A., Vagliasindi M., "Competiton policy implementation in transition economies: an empirical
assessment", EBRD Working paper No.47, 1999, London, fq. 4.
17 Ibid.
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të gjithë aktorëve pjesëmarrës. Realizimi i suksesshëm i detyrave do të krijonte

mundësi që në treg të përfshihen lojtarë të rinj dhe mundësitë për krijmtari të

shtohen në mënyrë të ndjeshme.

Sigurisht, miratimi dhe ekzistenca e ligjit të konkurrencës në letër nuk

janë të mjaftueshme për zbatimin. Roli dhe qëndrimi i organeve ekzekutive

publike të ngarkuara për zbatimin e ligjit, pavarësia dhe transparenca e këtyre

organeve kanë një rol jashtëzakonisht të konsiderueshëm në rrugën e gjatë dhe

të vështirë të mbrojtjes së konkurrencës. Përgjegjësia e këtyre organeve nuk

mund dhe nuk ka se si të referohet vetëm në zbatimin e dispozitave të ligjit

kuadër. Është e rëndësishme që përgjegjësia e këtyre organeve të lidhet ngushtë

edhe me krijimin dhe ruajtjen e një ambjenti të shëndoshë tregtar, konkretisht me

shëndetin e vetë sipërmarrjeve pa mohuar përgjegjësinë përpara opinionit publik

në tërësi18.

Çështjet, që kanë të bëjnë me monopolin, dominimin dhe përqendrimin në

treg, me qëllim nxitjen e konkurrencës, trajtohen gjerësisht në legjislacionet e

vendeve apo të rajoneve të ndryshme. Në këtë pikëpamje është me interes të

studjohen kuadri legjislativ në Shqipëri, përvoja e SHBA-së si dhe parimet e BE-

së lidhur me çështje të monopolit dhe të konkurrencës.

Teorikisht të luftosh monopolin do të thotë të përcaktohen ligje dhe

rregulla nga ana e organeve publike për të kontrolluar veprimtarinë ekonomike të

sipërmarrjeve me qëllim që të evitohen pozitat monopol. Rregullimi ekonomik

lidhet me kontrollin e çmimeve, të llojit të produkteve, të kushteve të hyrjes apo

daljes dhe të nivelit të shërbimit në një industri të dhënë. Rregullimi social, ka të

bëjë me rregullimin e efekteve anësore negative, që mund të vijnë nga aktiviteti

ekonomik i një subjekti si ndotja e ambientit etj..

                                                       
18 Është e rëndësishme të formulohen politika ekonomike me elemente edhe në fushën e konkurrencës.
Këto politika do të ndihmojnë në eliminimin, në rradhë të parë, të barrierave subjektive për sigurimin e një
ambjenti të pranueshëm me konkurrencë.
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II.2 Konkurrenca dhe përvoja e SHBA19

Ekzistojnë shumë mënyra për të luftuar monopolin, disa efikase e disa jo.

Ne këtu po përmendim disa prej tyre të përdorura në SHBA.

1. Kontrolli i çmimeve, është përdorur në periudhën e luftës (dhe nga

administrata e Nixon-it në fillim të viteve 1970), pjesërisht si një mënyrë për të

kufizuar inflacionin dhe pjesërisht për të ruajtur çmime të ulëta në industritë e

mëdha. Studime të shumta kanë treguar se politikat e kontrollit të çmimeve janë

një instrument shumë efikas. Gjatë viteve 1970 përmes kësaj politike u arrit një

ulje e çmimeve. Ekonomistët kanë provuar se vënia nën kontroll e çmimeve

vërtet sjell si rezultat uljen e çmimeve dhe të fitimeve monopol, por nga ana tjetër

të vendosësh gjithë ekonominë nën një kontroll çmimesh për të kufizuar disa

subjekte monopol do të thotë të dëmtosh subjektet e vogla dhe ekonominë në

tërësi duke shmangur edhe konkurrencën e lirë.

2. Zotërimi nga shteti i monopoleve.  Kjo ndeshet më shpesh në Europë

dhe më pak në SHBA. Në shumë industri (telekomi, uji, gazi, elektriciteti,

hekurudhat) mendohet se prodhimi mund të jetë eficient vetëm kur subjektet janë

monopol. Në shumë vende këto lloj monopolesh të zotëruara nga shteti apo

rregullimi me ligj i tyre nga ana e shtetit është shumë efikas.

3. Legjislacioni. Gjatë 100 viteve të fundit, Qeveria Amerikane ka

përdorur një mjet tjetër rregullues për sa i përket monopolit, legjislacionin. Ligjet

ekonomike lejojnë agjenci të specializuara rregulluese, të mbikëqyrin çmimet,

prodhimin, hyrjen apo daljen e firmave nga industri të dhëna. Këto agjenci kanë

nën kontroll shërbimet publike, transportin dhe tregjet financiare. Është pra, në

fakt, një kontroll pa pronësi i mjeteve të prodhimit nga ana e shtetit.

                                                       
19 Samuelson P.A., Nordhaus W.D., "Economics", McGraw-Hill, 1985, SHBA, fq. 520-521.
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4. Politika antitrust është teknika e fundit e përdorur në ekonominë

amerikane. Kjo politikë është eficiente për të parandaluar abuzimet në rastet e

industrive me përqendrim të lartë, por jo monopoliste (në rastin e oligopoleve të

cilat ndeshen shpesh në ekonominë amerikane). Ligjet antitrust janë një mënyrë

pasive për të kontrolluar pozitat e subjekteve në treg. Ato vendosin limite në

sjelljen apo në vendimet e atyre subjekteve, që mund të shkaktojnë ulje të

konkurrencës në treg (vendosja e çmimeve tepër të larta, ndarja e tregut, e

aktivitete ekskluzive etj.).

Box 3: Antitrusti

"Dictionary of modern economics", 1989, i autorit David W. Pearce, fq. 17, jep këtë

përkufizim:

"Antitrusti është një term në legjislacionin amerikan që përdoret për të kontrolluar rritjen

e pushtetit të ushtruar nga subjektet në treg. Termi lidhet jo vetëm me politikën antimonopol, por

edhe me politikat shtrënguese, që aplikohen nga subjekte apo grupe subjektesh që

bashkëpunojnë. Në SHBA qëllimi për të zotëruar pozitë monopol përmes blerjes apo bashkimit,

dhe ushtrimi i aktivitetit përmes praktikave jonormale të sipërmarrjes, është deklaruar ilegal. Kur

thuhet politika apo praktika shtrënguese kemi parasysh sjellje të tilla si diskriminimi në çmim,

çmimi udhëheqës, ekskluzivitet në tregti".

Masat për të luftuar monopolin mund të grupohen në politike,

parandaluese dhe rregulluese.

1. Masat politike. Në ligjin antitrust, quhen të paligjshme të gjitha

marrëveshjet e subjekteve prodhuese apo tregtuese rivale, të cilat mund të kenë

ndonjë efekt në rritjen e çmimeve dhe kufizimin e prodhimit. Gjithashtu, të

paligjshme quhen edhe marrëveshjet për ndarjen e tregut.

2. Masat parandaluese, Ekzistojnë mënyra të ndryshme të shkrirjes

(bashkimit) të industrive, të cilat ndikojnë mbi konkurrencën në treg. Shkrirja

horizontale, ka të bëjë me shkrirjen e subjekteve të ndryshme që prodhojnë të
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njëjtin produkt, si rrjedhim kemi ulje të konkurrencës. Shkrirja vertikale ka të bëjë

me shkrirjen e subjekteve në stade të njëpasnjëshme të prodhimit dhe të shitjes.

Si rezultat i kësaj shkrirjeje ndryshon natyra e konkurrencës. Një prodhues,

vertikalisht i integruar, gëzon përparësi ndaj subjekteve që veprojnë vetëm në një

stad të zinxhirit të prodhimit. Shkrirja konglomerat, në të cilën bashkohen

subjekte, që operojnë në linja të ndryshme biznesi.  Ligji amerikan i antitrustit

ndalon shkrirjet horizontale dhe vertikale me anën e të cilave rritet shumë pjesa e

tregut që zotëron subjekti.

3. Masat rregulluese. Neni 2 i aktit "Sherman"20 (ligji amerikan antitrust)

ndalon monopolizimin e një aktiviteti.  Një subjekt mund të quhet fajtor edhe për

faktin se ai zotëron një pjesë të madhe të tregut të produktit që prodhon. Nisur

nga shkalla e lartë e përqendrimit në një industri të dhënë, ekzistojnë të paktën

dy standarde për të përcaktuar nëse ligji i mësipërm është shkelur apo jo:

a) i pari, subjekti monopol apo grupi oligopol thuhet se shkelin ligjin

"Sherman" nëse në mënyrë të qëllimshme (duke kaluar kufijtë e etikës në

praktikën e sipërmarrjes) përjashtojnë konkurrentët nga industria;

b) i dyti, subjekti, duke përdorur metoda sipërmarrjeje normale (subjekti i

paraprin kërkesës, duke mos lënë vend për prodhues të tjerë, ble të gjithë lëndën

e parë të nevojshme për prodhimin; ruan patentat e nevojshme për prodhimin)

largon konkurrentët nga tregu.

Përsa i takon tregut bankar, nga studimet e bëra në banka të ndryshme,

përqendrimi i tregut bankar në vetvete nuk është as i mjaftueshëm, as i

nevojshëm për sjelljet monopolistike. Mbi sjellen monopolistike të bankave

                                                       
20 Downes J., Goodman J.E., "Dictionary of finance and investment terms", Barron's, 1991, SHBA, fq. 19,
lidhur me ligjin antitrust në SHBA shpjegon: ligji "Sherman" i vitit 1890, ndalon të gjitha veprimet, që tentojnë
të krijojnë një monopol. Ligji Clayton i vitit 1914, si një amendament i ligjit të mësipërm kishte të bënte
kryesisht me çmimet diskriminuese. Ligji mbi Komisionin Federal të Tregtisë (FTC) i vitit 1914, krijoi FTC që
të kryente hetime lidhur me subjektet që përdornin praktika jo të ligjshme për të siguruar pozita monopol në
tregtinë ndërshtetërore.
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ndikojnë faktorë të tjerë si: mjedisi rregullues (legjislacioni) apo segmentimi

gjeografik21.

Legjislacionet bankare22 të vendeve të ndryshme, deri në vitin 1970,

(përfshi këtu edhe SHBA) nuk lejonin shtrirjen gjeografike të bankave me qëllim

kufizimin e përqendrimit. Që nga viti 1970, debati lidhur me këtë problem bëri që

kufizimet të lehtësoheshin ndjeshëm.

Kohët e fundit shumë nga masat rregulluese kundër konkurrencës janë

hequr pasi vihej re që këto masa nuk kontribuonin në qëndrueshmërinë

financiare afatgjatë. Në zgjedhjen midis sigurisë, stabilitetit dhe eficiencës,

mjedisi i sotëm rregullues i jep më tepër peshë konkurrencës dhe

eficiencës.

II.3 Konkurrenca dhe Komuniteti Europian

Në Bashkimin Europian23, eficienca është objekt primar i politikës së

konkurrencës. E thënë me fjalë të tjera, qëllimi është përsosja e eficiencës në

drejtim të arritjes së përfitimeve maksimale të konsumatorit dhe të arritjes së

vendosjes dhe shfrytëzimit sa më optimal të burimeve. Pra, shërbimet ofrohen

dhe mallrat prodhohen në mënyrë efikase në kushtet dhe në rrethanat e

konkurrencës perfekte ose, për të qenë më realistë, në kushtet e një konkurrence

që funksionon realisht.

                                                       
21Sigal Ribon dhe Oved Yosha, "Financial liberalization and competition in banking: An empirical
investigation" Bank of Israel, August 1999.
22 Bouckaert B., De Geest G., "Encyclopedia of Law and Economics", vol. III, "The Regulation of Contracts;
Regulation of Banking and Financial Markets", fq. 962.
23 Traktati i Komunitetit Europian (me ndryshime) përmban titullin V me emërtimin "Rregullat e përbashkëta
të konkurrencës, taksave dhe përgjasimit të ligjeve". Ky titull ndërtohet mbi tre kapituj. Kapitulli i parë
emërtohet "Rregullat e konkurrencës" dhe përbëhet nga tri nëndarje. Nëndarja e parë përmban dispozita
mbi rregullimin e veprimtarisë së sipërmarrjeve, dumpingu dhe ndihma që jepen midis shteteve; Foster N.,
EC Legislation 1998-99, Blackstone`s Press Limited, 9-th edition 1998, fq. 28-31.
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Mbrojtja e konsumatorit është një tjetër objekt i evidentuar si i

rëndësishëm. Pra, mbrojtja e konsumatorit dhe e tregtarëve24 të vegjël nga

përqendrimet e mëdha të fuqive ekonomike, pavarësisht se paraqiten në formën

e dominimit monopolistik, të një shoqërie tregtare ose në formën e

marrëveshjeve nëpërmjet të cilave shoqëritë rivale koordinojnë aktivitetin e tyre

në mënyrë të tillë që të veprojnë si një njësi.

Objektivi i tretë, nga këndvështrimi i drejtpërdrejtë i së drejtës së

Komunitetit Europian, është ndihma që jep e drejta e konkurrencës në

krijimin e tregut të përbashkët europian dhe ndalimi që mund t`i bëhet

faktorëve pengues ndaj kësaj aspirate, sidomos nga sipërmarrjet private.

Megjithatë, objektivat e lartpërmendura mund të ndryshojnë në fusha të

caktuara të veprimtarisë, ose mund të jenë të gërshetuara ndërmjet njëra-tjetrës,

por edhe mund të mos evidentohen fare. Një rol përcaktues dhe vendimtar kanë

organet e krijuara25, të cilat nëpërmjet arsyetimeve sipas rasteve konkrete i bëjnë

dispozitat për konkurrencën efektive në një shkallë të konsiderueshme.

Neni 81 i Traktatit të Romës pengon marrëveshjet antikonkurruese midis

sipërmarrësve. Ky nen ndalon “të gjitha marrëveshjet midis ndërmarrjeve,

vendimeve nga shoqatat e ndërmarrjeve dhe praktikat e përbashkëta, të cilat

mund të ndikojnë në tregtinë midis shteteve anëtare dhe të cilat kanë si objekt

ose efekt të tyre ndalimin, kufizimin ose shtrembërimin e konkurrencës brenda

tregut të përbashkët”26.

Për më tepër, “prej kohësh është përcaktuar që rregullat e

konkurrencës së BE-së zbatohen në sektorin bankar si edhe në çdo sektor

                                                       
24 Me termin tregtar nënkuptohet individi që vepron në emër të tij apo në emër të një subjekti tjetër tregtar
siç mund të jetë personi fizik ose personi juridik (shoqëritë tregtare etj.); Pjesa e parë e Kodit Tregtar dhe
Kodi Civil.
25 Për rastin konkret Komisioni Europian (si më poshtë Komisioni) dhe Gjykata Europiane e Drejtësisë
(ECJ); për shembull interpretimet e Komisionit për nenin 81 të Traktatit kanë qenë të një natyre ekspansive
sidomos për çështjet që kishin të bënin me marrëveshjet joformale. Të njëjtin drejtim ka marrë dhe ECJ,
"Çështja Polypropylene" Dec.86/398, [1986] OJ L230/1.
26 "Encyclopedia of Banking Law", Butterworths (vëllimi 1), botimi 47, prill 2000, parag. 690, fq. B209.
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tjetër të tregut. Madje nuk bëhet asnjë dallim midis bankave me pronësi

publike apo private”27.

Box 4: Neni 81 i Traktatit të Romës

Neni 81 (më përpara neni 85) është arma kryesore për kontrollin e sjelljeve

antikonkurrencë të karteleve:

1. Sa më poshtë ndalohen si të papërshtatshme me tregun e përbashkët të gjitha

marrëveshjet ndërmjet sipërmarrjeve28, vendimet e grupimeve të sipërmarrjeve dhe të praktikave

që bëhen në bashkëpunim29 të cilat shtrijnë efektet mbi tregtinë ndërmjet shteteve anëtare dhe

që kanë si objekt ose kanë efekt mbi privimin, kufizimin ose dëmtimin e konkurrencës brenda

tregut të përbashkët, dhe në veçanti të atyre që:

a) drejtpërsëdrejti ose jo drejtpërsëdrejti fiksojnë çmimet e blerjes ose të shitjes ose

çdo kusht tjetër tregtar;

b) kufizojnë ose kontrollojnë prodhimin, tregjet, zhvillimet teknike ose investimet;

c) ndajnë tregjet ose burimet e furnizimeve;

d) zbatojnë kushte të ndryshme për transaksione të njëjta me palët e tjera tregtare,

nga ku i vendosin këto palë në pozita konkurrence të disfavorshme;

e) bëjnë përfundimin e kontratave objekt pranimi nga palët e tjera të detyrimeve

shtesë të cilat, për nga natyra e përdorimit në tregti nuk kanë lidhje me objektin e kontratave të

tilla.

2. Çdo marrëveshje ose vendim i ndaluar sipas këtij neni është automatikisht i

pavlefshëm.

                                                       
27 Ibid parag. 607, fq. B186.
28 Nuk ka rëndësi se çfarë forme paraqiten sipërmarrjet. E rëndësishme është nëse kryejnë apo jo
veprimtari tregtare. Pra, përfshihen të gjitha shoqëritë tregtare, ortakëritë, individët, grupimet tregtare,
shoqëritë tregtare shtetërore dhe kooperativat.
29 E drejta e Komunitetit Europian kërkon si domosdoshmëri ekzistencën e një marrëveshjeje, vendimi ose
të praktikave të bashkëpunimit që të klasifikohet si në kundërshtim me konkurrencën; në rast se një tregtar
përfundon një marrëveshje si ato, të cilat janë parashikuar sa më sipër duhet të ketë parasysh që po kryen
një marrëveshje të jashtëligjshme. Pra, nuk është e thënë se marrëveshjet duhet të jenë të ndërtuara në
mënyrë të tillë të qartë që detyrimisht të çojnë në konkluzionin se është e jashtëligjshme. Në përgjithësi,
legjislacioni i konkurrencës në vendet anëtare është i tillë që u krijon mundësi që të klasifikojnë si të tilla
marrëveshje më pak të qarta.
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3. Dispozitat e pragrafit 1 mund të deklarohen të pazbatueshme, në rast se:

- çdo marrëveshje ose kategori marrëveshjesh ndërmjet sipërmarrësve;

- çdo vendim ose kategori vendimesh nga grupimet e sipërmarrësve;

- çdo praktikë e kryer në bashkëpunim ose kategori e praktikave të bashkëpunimit;

të cilat kontribuojnë në përmirësimin e prodhimit ose shpërndarjen e mallrave ose të nxitjes së

progresit teknik ose ekonomik, ndërkohë që lejojnë konsumatorët të ndajnë në mënyrë të drejtë

përfitimet e rezultuara dhe që nuk:

a) imponojnë mbi sipërmarrjet në bashkëpunim kufizime jo të nevojshme për

arritjen e këtyre objektivave;

b) i jep këtyre sipërmarrjeve mundësinë për të eliminuar konkurrencën në lidhje

me një pjesë të rëndësishme të produkteve në diskutim.

Në vitin 1973 Komisioni në Raportin e Dytë mbi Politikat e Konkurrencës30

përcaktoi se në parim dispozitat zbatohen edhe për bankat në Komunitetin

Europian. Në vitin 1981 në Zuchner v Bayeriche Vereinsbank31, Gjykata

Europiane e Drejtësisë zbatoi nenin 81 për komisionet uniforme bankare që

ngarkoheshin nga një vend anëtar tek një tjetër. Nëpërmjet këtij qëndrimi, kjo

Gjykatë, refuzoi shprehimisht pretendimet e bankës se "bankat në përgjithësi

duhet të trajtohen si sipërmarrje që janë të angazhuara me kryerjen e

shërbimeve me interes ekonomik të përbashkët", sipas kuptimit të nenint 86 (2),

(më parë neni 90 (2)) të Traktatit të Bashkimit Europian" dhe si pasojë, sipas

kësaj dispozite, nuk janë subjekte të rregullave të përbashkëta të konkurrencës32.

Neni 81(1) përfshin të gjitha marrëveshjet, praktikat e bashkëpunimit etj.,

që kanë objekt apo shtrijnë efektin në privimin e konkurrencës. Kjo pozon dy

probleme. E para, pothuajse të gjitha kontratat tregtare përmbajnë elemente që

                                                       
30 Commission’s IInd Report on Competition Policy (1974), points 51 – 53.
31 Case 172/80 [1981] ECR 2021.
32 Encyclopedia of Banking Law, Butterworths (vëllimi 1), botimi 47, prill 2000, parag. 690, fq. B209.
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kufizojnë deri diku palët pjesëmarrëse33. Praktikisht, çdo njeri nga pikëpamja

teorike do të mund të klasifikonte menjëherë një kontratë, që bie në kundërshtim

me frymën e dispozitës dhe që sigurisht është absurde dhe jopraktike. E dyta,

marrëveshjet tregtare mund të kenë të dyja elementet: nxitës dhe kufizues të

konkurrencës.

Box 5: Krahasimi i përvojave amerikane dhe të Bashkimit Europian

Pamundësia për të zgjidhur këtë mospërputhje që ekziston në nenin 81(1) të traktatit të

Romës, në praktikë, i ka detyruar zyrtarët dhe akademikët europianë të hidhen përtej Atlantikut,

në SHBA, e cila bën dallimin midis rregullit të arsyetimit dhe zbatimit rigoroz të dispozitës per se.

Në SHBA vetë ligji "Sherman"34 sanksionon se çdo kontratë, kombinim, ose çdo marrëdhënie e

fshehtë, që kufizon aktivitetin tregtar është e jashtëligjshme.

Por, kjo mënyrë të shprehuri a i përfshin kontratat e zakonshme(?!), a i përfshin të gjitha

llojet e veprimeve në treg si kufizuese për aktivitetin tregtar(?!) apo a siguron një balancim të

efekteve pro dhe anti konkurruese në një marrëveshje(?!). Një përgjigje është se në rast se

kufizimi nuk është parësor, pra nuk është qëllim në vetvete dhe është i kushtëzuar, atëherë

pranohet si i ligjshëm. Por, në rast se kufizimi është thjesht vetëm për të kufizuar konkurrencën

atëherë klasifikohet si i jashtëligjshëm.35 Një përgjigje tjetër vjen si pasojë e teknikës së

përdorimit të "rregullit të arsyetimit". Ky rregull buron nga çështja Standard Oil v US White CJ36 e

cila sot e kësaj dite ka shkaktuar polemika dhe rrjedhimisht qëndrime të ndryshme në praktikën

gjyqësore amerikane. Pak a shumë thelbi i arsyetimit të gjykatës amerikane në interpretimin e

ligjit Sherman konsiston në atë që "vetëm kufizimet e pajustifikuara dhe të paarsyeshme duhet të

dënohen". Sigurisht që rrymat e mendimeve janë diverse, por ato vendosen në dy grupe kryesore

sipas a) këndvështrimit ekonomik dhe b) këndvështrimit më tepër me natyrë sociale pa

përjashtuar atë ekonomik. Megjithatë, aplikimi per se buron nga rregulli i arsyetimit. U pa se

rregulli i arsyetimit, sipas investigimit në tregun përkatës, rezultonte i gjatë dhe me kosto. Kështu,

me kalimin e kohës, gjykatat arritën që të evidentojnë disa lloj marrëveshjesh me efekte në

konkurrencë. Në këto rrethana gjykata nuk e shihte të nevojshme të bënte kërkime dhe apriori

                                                       
33 “To bind, to restraint is of their very essence” Chicago Board of Trade v. US, 246 US 231 (1918).
34 Që rregullon marrëdhëniet juridike të konkurrencës ose të quajtura "antitrust".
35 Çështja US v Addystone Pipe and Steel Co., 175 US 211 (1889).
36 221 US 1 (1911).
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aplikonte arsyetimin e saj sipas rasteve të mëparshme. Sigurisht, që kjo mënyrë përfshinte

drejtpërsëdrejti praktikat antikonkurruese siç ishin ato të fiksimit horizontal të çmimit37 dhe të

ndarjes së tregut38. Në raste të tilla, kaq evidente për gjykatën, mjafton vetëm ekzistenca e

marrëveshjes për të dënuar palët.

Megjithatë, në kontinentin "e vjetër" teoria e rregullit të arsyetimit nuk është ankoruar

akoma. Qëndrimi skeptik ngre hipoteza dhe shkakton debate. Së pari, Komuniteti Europian ka një

mekanizëm të shprehur në nenin 81(3) nëpërmjet të cilit marrëveshjet, që të konsiderohen se

kufizojnë konkurrencën mund të përjashtohen duke përdorur logjikën dhe analizën ekonomike.

Kjo gjë mungon në legjislacionin amerikan dhe ndoshta prandaj ishte i nevojshëm të gjendej

rregulli i arsyetimit. Së dyti, gjykatat kombëtare europiane ka mundësi, nëpërmjet nenit 81(1), "të

kapë" një sasi të madhe marrëveshjesh dhe shumë pak hapësirë ju rezervohet për të përdorur

logjikën ekonomike të 81(3). Kështu që këto gjykata nuk janë aktive.39

Platforma akademike, e materializuar në qëndrimet e lartpërmendura, të ndihmon në

vlerësimin e qëndrimit të ECJ. Qëndrimi i ECJ në çështjet e shqyrtuara të tërheq në dy aspekte,

deri ku ka arritur ECJ në balancimin ndërmjet efekteve pro dhe anti konkurrencë të një

marrëveshjeje dhe deri ku ka shkuar aplikimi i rregullit të arsyetimit për të përshkruar çështjen

konkrete.

Në një seri çështjesh40 ECJ ka përdorur termin "objekt ose efekt". Kjo shprehje, duke e

lexuar nenin 81 në pikëpamjen e të kundërtave, do të thotë se në rast se objekti ose qëllimi i

marrëveshjes ishte antikonkurrues atëherë duhet të dënohet pa shkuar më tej. Në të tilla

marrëveshje hipotezë, siç mund të jenë fiksimi horizontal i çmimit, ndarja e tregut, bojkotimet

kolektive dhe të tjera të ngjashme mund të dënohen pa realizuar kërkime të mëtejshme në treg41.

Në rast se ndokush do të përdorte terminologjinë amerikane, të tilla marrëveshje mund të

klasifikohen si të jashtëligjshme per se. Në rast se cilësia antikonkurruese në objektin e një

                                                                                                                                                                    
37 US v. Trenton Potteries Co., 273 US 392 (1927).
38 US v. Topco Associates, 405 US 956 (1972).
39 Craig P.,De Burca G., “EU Law Text, Cases and Materials”, 2nd ed., Oxford University Press, 1998, fq.
905.
40 Case 56/65, Societe Technique Miniere v. Maschinenbau Ulm GmbH [1966] ECR 235, [1966] CMLR 357,
Cases 56 and 58/64, Etablissements Consten SARL and Grundig-Verkaufs-GmbH v.Commission [1966]
ECR 299, [1966] CMLR 418, Case C-219/95P, Ferriere Nord SpA v. Commission [1997] 5 CMLR 575.
41 Case 45/85, Verband der Sachversicherer eV v. Commission [1987] ECR 405, [1988] 4 CMLR 264, para.
39 etj..
42 Case C-234/89, Delimitis v. Henninger Brau Ag [1991] ECR I-935.
43 Case 42/84, Remia BV and Verenigde Bedrijven Nutricia NV v.Commission [1985] ECR 2545.
44 Case 161/84, Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis [1986] ECR 353.
45 Whish R., “Competition Law”, Butterworths, 3rd ed., 1993, fq. 210 – 11.
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marrëveshjeje nuk është evidente, atëherë i shkohet më tej duke marrë në konsideratë efektet42.

Në arsyetimet e saj ECJ përdori analizën ekonomike. Së pari, del në pah se ECJ dënon

një kategori të caktuar marrëveshjesh mbi bazën e objektit apo të qëllimit mbi bazën e një analize

të thellë të tregut dhe si pasojë këto lloj marrëveshjesh përshkruhen si të jashtëligjshme per se.

Pavarësisht se është aplikuar analiza ekonomike, ECJ nuk është shumë entuziaste dhe

megjithëse nuk ka përdorur rregullin e arsyetimit në mënyrë literale, evidentohet se kërkon efektet

e balancimit të pro dhe anti konkurrencës në një marrëveshje. Në rradhë të dytë, nuk del e qartë

nëse teknika e ECJ është pikërisht rregulli i arsyetimit siç mund të "përkthehet" nga shumë

komentues. Pra, për këta komentues nuk është gjë tjetër veçse një teknikë e importuar nga

terminologjia e SHBAsë. Të tjerë komentues preferojnë të evidentojnë teknika të tjera, që janë

origjinale dhe nuk mund të krahasohen me teknikat e huaja.

Për këtë qëndrim, komentuesit përmendin çështjet Remia43 dhe Pronuptia44 sepse

kufizimet në këto raste ishin objektivisht të nevojshme për suksesin e marrëveshjes. Megjithatë,

dallimi nuk është thjesht "një mbulesë" me anë të së cilës fshihen elementet e ngjashme për dy

qëndrimet. Për të dyja qëndrimet një element shumë i rëndësishëm është i përbashkët, nëse

marrëveshja në tërësinë e saj do të ketë efekte pro dhe anti konkurruese. Çdo ndryshim qëndron

në faktin se në çështjet e mëparshme një sërë kufizimesh kërkoheshin si të nevojshme për këtë

lloj marrëveshjeje ndërsa në çështjet e tjera një analizë e tregut të çon në shkallën e arsyetimit të

kufizimit. Së treti, qëndrimet janë kategorizim i qëndrimeve të ECJ pavarësisht se komentatorët e

konsiderojnë analizën e tregut jashtë kufijve "objektivisht të nevojshme", janë afatgjatë dhe të

mundimshme45.

Pavarësisht se ndonjë marrëveshje mund të jetë objekt i nenit 81

parashikohen edhe përjashtimet. Përjashtimet janë kur marrëveshjet në fjalë

kontribuojnë në përmirësimin e prodhimit ose në shpërndarjen e mallrave ose të

nxitjes së progresit teknik ose ekonomik; lejojnë konsumatorët të ndajnë në

mënyrë të drejtë përfitimet e rezultuara dhe nuk shkaktojnë eliminimin e

konkurrencës. Përjashtimet mund të jenë individuale ose në bllok. Komisioni ka

të drejtën eksluzive për të bërë përjashtimet, por ato janë objekt rishqyrtimi nga

ECJ.
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Një pjesë e rëndësishme e konceptimit të konkurrencës në BE është edhe

neni 82 (më përpara 86). Qëllimi kryesor i kesaj dispozite është të kontrollojë

dominimin e tregut. Sipas këtij neni46, me dominim të tregut nënkuptohet aftësia e

një sipërmarrësi për të vepruar në një shtrirje të konsiderueshme në mënyrë të

pavarur nga konkurrentët e tij. Kjo mund të arrihet me dy mënyra. Së pari, dhe

më e dukshmja, si rezultat i zotërimit të një pjese të konsiderueshme të tregut.

Kjo kërkon që produkti dhe tregu në fjalë të jenë përcaktuar më parë. Së dyti, kjo

mund të arrihet si rezultat i pronësisë mbi një shërbim thelbësor të ofruar. Me

këtë nënkuptohet një shërbim apo një infrastrukturë, mungesa e përdorimit ose

epërfitimit të së cilës bën që konkurrentët të mos mund t'i shërbejnë klientëve të

tyre. Kjo mungesë mund të përfaqësojë një barrierë të rëndësishme për hyrjen e

një konkurrenti të ri.

Box 6: Neni 82 i Traktatit të Romës

Çdo abuzim nga një ose disa sipërmarrje në një pozicion dominant në tregun e

përbashkët ose në një pjesë të konsiderueshme të tij ndalohet si i papajtueshëm me tregun e

përbashkët deri në atë masë sa të ketë efekte për tregtinë ndërmjet shteteve anëtare. Abuzim

kemi kur sipërmarrjet:

a) direkt ose indirekt imponojnë blerje të padrejta dhe çmime shitjeje ose kushte tregtimi

të padrejta;

b) kufizojnë prodhimin, tregjet ose zhvillimin teknologjik në paragjykim të konsumatorit;

c) zbatojnë kushte jo të barabarta për transaksione të njëjta me palët e tjera tregtare,

nga ku i vendosin këto palë në kushte të disfavorshme konkurrimi;

d) bëjnë përfundimin e kontratave objekt pranimi nga palët e tjera të detyrimeve shtesë

të cilat, për nga natyra e përdorimit në tregti, nuk kanë lidhje me objektin e kontratave të tilla.

Pak a shumë nëpërmjet dispozitave të lartpërmendura një shoqëri tregtare

dominuese, e cila abuzon me pushtetin e saj në treg mund të jetë objekt i këtyre

                                                       
46 Encyclopedia of Banking Law, Butterworths (vëllimi 1), botimi 47, prill 2000, parag. 827, fq B250.
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dispozitave, për shembull në rast se vendos çmime të shitjes të padrejta. Në

rradhë të parë, pranohet se një ose disa sipërmarrje mund të jenë subjekt i

këtyre dispozitave. Gjithashtu, megjithëse gjuha e përdorur evidenton disa raste

të konceptit të abuzimit, dispozita në vetvete nuk i përfshin të gjitha. Një element

i dytë, që duhet të shënohet për këtë nen, është se elementet përbërës, siç mund

të jenë ekzistenca e pozicionit dominues, kërkojnë një analizë ekonomike47.

Elementi i tretë është më pak i qartë. Neni nuk ndalon dominimin e tregut ose

monopolin per se. Ky nen ndalon abuzimin me pushtetin e tregut. Sipërmarrjet

janë të inkurajuara të konkurrojnë, të përfshihen në "garën e tregut, me një

objektiv, ndër të tjera, të sigurojnë që, në fund, më të suksesshmit të triumfojnë.

Megjithatë, është e pamundur që të gjitha ngjarjet të përfshihen brenda kësaj

fjalie sepse "fituesit" në çdo çast ballafaqohen me pjesëmarrësit e rinj të tregut

dhe konkurrenca ka të tjera karakteristika. Sigurisht, fituesi është fakt dhe do të

ishte jashtë çdo logjike që fituesi triumfator të penalizohej. Prandaj, bëhet kujdes

në marrjen si të mirëqenë të pushtetit, që ka ky fitues në treg. Por, ajo që nuk

mund të tolerohet dhe që ka gjetur edhe pasqyrim në këtë nen është mosabuzimi

me këtë pushtet. Pra, dispozitat shprehin vullnetin e shteteve anëtare për të mos

lejuar sipërmarrësit që të abuzojnë me pozitën dominuese në treg. Por, kjo nuk

është kaq e lehtë në praktikë sa ç`mund të duket në teori.

II.4 Konkurrenca dhe legjislacioni shqiptar

Në Shqipëri, prej vitit 1995 është miratuar ligji nr.8044, datë 12.7.1995

“Për konkurrencën”.48. Deri më sot përçapjet për të hedhur dritë mbi dispozitat e

këtij ligji kanë qenë dhe janë të pavendosura. Ndoshta, ligji i konkurrencës është

dhe mbetet një nga shembujt më tipikë të "sëmundjes" së kësaj periudhe

tranzicioni: Ligji miratohet si pjesë organike e ekonomisë së tregut, por mbetet në

                                                       
47 Pavarësisht se në disa raste mund të ketë elemente kundërvënëse, Craig P.,De Burca G., “EU Law Text,
Cases and Materials”, 2nd ed., Oxford University Press, 1998, fq. 940.
48 Ky ligj është amenduar një herë, ligjit nr.8403, të vitit 1998 i është shtuar një pikë në nenin 39, GtZ,
"Përmbledhje e Legjislacionit Ekonomik Shqiptar", ALBAL sh.p.k., shtator 1998, fq. III 5a.
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letër. Megjithëse janë bërë disa përçapje49, është e vështirë që të gjesh raste kur

palët e interesuara, domethënë organet publike ekzekutive dhe gjykatat,

subjektet tregtare dhe konsumatorët të ballafaqohen në udhëkryqet e ekonomisë

së tregut. Kjo nuk varet vetëm nga ndërgjegjësimi i këtyre pjesëmarrësve apo

edhe nga vetë përsosmëria e Drejtorisë së Konkurrencës, por, në rradhë të parë,

nga përcaktimi i objektit të vetë ligjit të konkurrencës50.

Box 7: Ligji "Për konkurrencën"

Ligji përmban 69 nene të ndara në 7 pjesë51. Objekti i ligjit52 është përcaktimi i

rregullave të pjesëmarrësve në treg dhe i të drejtave e detyrimeve të tyre në kushtet e një

konkurrence të drejtë.

Në nenin 2 të ligjit përcaktohet fusha e zbatimit të tij "për subjektet që

ushtrojnë veprimtari tregtare financiare e prodhuese brenda territorit të

Republikës së Shqipërisë … ”. Ky përcaktim e bën këtë ligj të zbatueshëm edhe

për sistemin bankar (ose më mirë ia nënshtron veprimtarinë bankare edhe këtij

ligji). Në këtë kuadër, ashtu siç kërkohet dhe nga kriteret e BE-së, rregullat e

konkurrencës në Shqipëri zbatohen njësoj në sektorin bankar si edhe në çdo

sektor tjetër. Ndërsa, neni 3 i ligjit sanksionon që rregullat zbatohen pa dallim në

personat fizikë a juridikë, vendas e të huaj, privatë ose shtetërorë.

Pjesë e rëndësishme e ligjit është neni 4 i tij, i cili jep disa përkufizime.

Prej tyre ndihmohet gjykimi mbi situata të caktuara në treg dhe sidomos në atë

                                                       
49 GtZ, “Komentar i shkurtër për ligjin e “Konkurrencës së pandershme”, Mbështetje e Praktikës Ligjore
Shqiptare, Tiranë, Shkurt 2000.
50 Në komentarin e cituar në pikën 10 sa më sipër, evidentohen paqartësi në konceptimin e objektit të këtij
ligji. Ndoshta, mund të komentohet jo si paqartësi por si një objekt i cunguar, fq. 6. Gjithashtu, edhe shprehja
"përse duhet që pikërisht tani të zbatohet ligji" është e pakuptimtë kur ligji duhet të shtrinte efektet juridike që
në janar të vitit 1996.
51 Disa pjesë janë ndarë me disa krerë.
52 Neni 1.
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bankar. Konkretisht, trajtohen konceptet e monopolit, sundimit të tregut, kufizimit

horizontal dhe vertikal të konkurrencës. Në kuptimin e ligjit:

1. “monopol” quhet situata në treg, kur një pjesëmarrës i vetëm ka në

duart e tij shitjen ose blerjen e plotë në një fushë të caktuar;

2. “sundim i tregut” quhet ai pozicion në treg ku nuk ka, ose thuajse

nuk ka konkurrencë, domethënë, sa herë që vendimi për të përftuar ose

konsumuar nuk ka ndikim të ndjeshëm në formën e veprimit konkurrues ose nuk

është në gjendje ta përcaktojë atë. Sundim të tregut kemi në qoftë se një shoqëri

e vetme ose një bashkim shoqërish zotëron më tepër se 40 për qind të tregut;

3. “kufizim horizontal i konkurrencës” quhet kufizimi, që krijohet

nga konkurrentë të të njëjtit nivel të qarkullimit ekonomik;

4. “kufizim vertikal i konkurrencës” quhet kufizimi, që krijohet nga

konkurrentë të niveleve të ndryshme të qarkullimit ekonomik;

5. “konkurrencë” quhet veprimtaria, që ndikon në shkëmbimin e

mallrave nga pjesëmarrës të pavarur në treg, që ofrojnë ose kërkojnë në të

njëjtin treg mallra të ndryshme a shërbime me funksion të përafërt përdorimi, për

të lidhur me përparësi marrëveshje me blerësit ku mallrat konkurrojnë për shkak

të çmimit, sasisë, cilësisë, paketimit, shërbimit, reklamës etj..

Neni 5 i ligjit trajton ndarjen e shoqërisë. Sipas këtij neni, shoqëritë

tregtare, që ushtrojnë veprimtari ekonomike dhe që kanë pozitë sunduese

në treg janë të detyruara të ndahen në pjesë të veçanta, në mënyrë të tillë që

shoqëritë e pavarura, që krijohen fitojnë pavarësi ekonomike dhe ruajnë aftësitë

konkurruese të tyre.

Neni 6 i ligjit, përcakton detyrimin që brenda 6 muajsh nga hyrja në fuqi e

tij, shoqëritë me pozita sunduese në treg duhet të paraqesin një mori të dhënash

në drejtorinë e konkurrencës ekonomike si dhe ndarjen e njësive të veçanta.
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Neni 20 i ligjit, nën titullin “marrëdhënie ekskluzive”, përcakton se:

“Marrëdhëniet kontraktuese janë të pavlefshme në qoftë se krijohet ose forcohet

sundimi i tregut nga njëra prej palëve në kontratë”.

II.5 Rregullimi përballë konkurrencës në tregun bankar

1. Më poshtë po paraqesim një vlerësim të trajtimit të konkurrencës nga

ana rregullative në rastin e legjislacionit shqiptar. Ky seksion përpiqet të trajtojë

se si është realizuar, në rastin e Shqipërisë, ndërthurja midis rregullave dhe

konkurrencës, çfarë kanë rregulluar autoritetet dhe çfarë i kanë lënë tregut. Për

të realizuar këtë gjë është përpiluar një pyetësor53 (shih aneksin 1). Për secilën

nga kërkesat e pyetësorit nevojitet përshkrimi i rregullave që ekzistojnë në atë

fushë. Për rastin e Shqipërisë kemi:

(a) kufizimet mbi hapjen e degëve, mbi dhënien e licencacave të reja

dhe veçanërisht shoqërive me kapital të huaj.

Hyrja në tregun bankar rregullohet nëpërmjet ligjit "Për bankat në

Republikën e Shqipërisë" dhe akteve nënligjore, që nxirren në mbështetje të këtij

ligji, konkretisht të rregullores për licencimin e bankave. Autoritet licencues dhe

që ka përgjegjësinë e zbatimit të ligjit në fjalë dhe të miratimit të rregulloreve

mbështetëse është Banka e Shqipërisë. Synimi (objektivi) qendror për Bankën e

Shqipërisë është të sigurojë përafrim sa më të madh të mundshëm me kriteret e

BE-së dhe standardet ndërkombëtare.

Në tërësi, politika e Bankës së Shqipërisë në drejtim të licencimit mund të

vlerësohet si relativisht liberale dhe jodiskriminuese. Në periudhën e viteve 1990-

1999 sistemi bankar shqiptar është shtuar me 11 banka të reja. Aplikimi për

çeljen e bankave të reja paraqitet në Bankën e Shqipërisë, e cila ka dhe të

                                                       
53 OECD, "Enhancing the role of competition in the regulation of banks", 1998, fq. 285-287 (shih Aneksin 1),
http://www.oecd.org/daf/ccp .
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drejtën të marrë vendimin përfundimtar për miratim ose për refuzim të saj. Ky

vendim është i formës së prerë dhe nuk mund të apelohet në gjykatë apo në

ndonjë institucion tjetër. Kërkesat që shtrohen për aplikantin janë të renditura në

ligj (kërkesat më të rëndësishme) dhe detajohen e plotësohen më tej në

rregulloren përkatëse. Ndër më kryesoret rendisim:

• kapitalin dhe origjinën e tij;

• kompetencën profesionale dhe personalitetin e administratorëve të

ardhshëm të bankës;

• organizimin e bankës dhe rregullat për administrimin dhe funksionimin e

saj;

• planin e biznesit dhe përshtatshmërinë e tij.

Këto kërkesa janë të njëjta si për bankat me kapital vendas ashtu edhe

për ato të huaja, përfshi dhe degën e një banke të huaj. Dega e bankës së huaj,

po ashtu, paraqet aplikimin duke përmbushur të gjitha kërkesat e shtruara në

dokumentet përkatëse ligjore. Përveç kësaj, dega e bankës së huaj ka të

detyrueshme paraqitjen e një leje nga autoriteti mbikëqyrës i vendit nga vjen, që

vërteton se lejohet të ushtrojë aktivitet bankar.

Legjislacioni shqiptar nuk bën asnjë dallim midis aplikuesve rezidentë apo

jorezidentë. Ata trajtohen në mënyrë të barabartë. Po ashtu, legjislacioni shqiptar

nuk ka trajtim preferencial në lidhje me formën e organizimit të bankës së huaj,

degë apo filial. Së fundi, çelja e degëve dhe e çdo njësie tjetër bankare për ato

banka, që e kanë marrë aplikimin, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë

është e lirë dhe nuk paraqitet nevoja për të marrë leje apo autorizim nga Banka e

Shqipërisë. Por, është e nevojshme të merret autorizimi përkatës nëse këto njësi

bankare çelen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

Sipas rregullave në fuqi, autorizimi i Bankës së Shqipërisë kërkohet në

rastet kur një bankë kërkon të bashkojë, të shkrijë, të ndajë ose të shesë aktivet
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e saj si dhe në rastet kur një bankë kërkon të shesë aksione tek një person në

masën në ose mbi 10 për qind të kapitalit aksioner54.

(b) Kufizime mbi çmimin (kontrolli mbi përqindjet e interesit dhe

kontrolle të tjera mbi çmimet dhe komisionet).

Aktualisht, Banka e Shqipërisë nuk aplikon kontrolle mbi çmimet ose

komisionet. Bankat janë të lira të përcaktojnë çmimin e fondeve që marrin e japin

hua apo për shërbimet që ato ofrojnë.

(c) Kufizimet në llojin e aktivitetit dhe rregullimet në strukturën e

pronësisë ndërmjet institucioneve financiare.

Legjislacioni shqiptar nuk përmban kufizime për sa kohë rregullohet vetëm

veprimtaria e bankave universale.

(d) Kufizime në portofolin e aktiveve që mund të mbajë banka (siç

mund të jenë kërkesat për të mbajtur disa lloj letrash me vlerë ose kufizime për të

mos mbajtur disa lloje të tjera; përfshirë kërkesat për të mos zotëruar pjesë

kontrolluese në shoqëritë tregtare jofinanciare).

Me akte nënligjore ka kufizime për investimet e bankave në letrat me vlerë të

pronësisë. Sipas këtyre akteve nënligjore bankat apo degët e tyre kanë të drejtë

për pjesëmarrje në kapitalin e një apo më shumë shoqërive tregtare deri në 10 %

të kapitalit të këtyre shoqërive (që nuk janë banka dhe institucione financiare);

deri në 15 % të kapitalit rregullator të vetë bankës; nga 15 për qind deri 25 % të

kapitalit rregullator të vetë bankës, vetëm me miratim të Bankës së Shqipërisë.

                                                       
54 "Licencimi i bankave dhe jobankave", botim i Bankës së Shqipërisë, 1999, Shqipëri, neni 15 fq. 22 dhe
neni 17, fq. 25.
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(e) Sigurimi i detyrueshëm i depozitave (duke specifikuar nëse është

me kompesim të plotë apo të pjesshëm, nëse primi është i njëjtë apo i lidhur me

shkallën e rrezikshmërisë së bankës).

Një skemë e tillë ende nuk ka hyrë në fuqi.

(f) Kufizime në mjaftueshmërinë e kapitalit.

Në Shqipëri zbatohet standardi ndërkombëtar në lidhje me përcaktimin e

kategorive të mjaftueshmërisë së kapitalit. Ndërsa, norma minimale e lejuar

është më lart se sa ky standard, 12 për qind, për shkak të mjedisit ekonomik që

paraqet një shkallë më të lartë rreziku.

(g) Rezerva e detyrueshme (kërkesa për të mbajtur një sasi të caktuar

të detyrimeve në bankën qendrore).

Kërkesa për rezervë të detyrueshme përdoret nga Banka e Shqipërisë si

një instrument indirekt i politikës monetare. Por, ky instrument nuk mund të

përdoret në mënyrë shumë aktive për të përmbushur objektivat monetarë.

Aktualisht, bankat janë të detyruara të mbajnë rezerva në masën 10 për qind të

totalit të depozitave të vendosura pranë tyre, pavarësisht nga subjekti, lloji i

depozitës (me apo pa afat) apo monedha. Këto rezerva mbahen në llogari pranë

Bankës së Shqipërisë. Deri më sot ato kanë funksionuar si llogari pa interes për

bankat e nivelit të dytë. Aktualisht, Banka e Shqipërisë ka miratuar remunerimin

e rezervave në masën e 1/3 së yield-it të bonove të thesarit për Lekun dhe 1/3 e

depozitës njëmujore për valutat. Së fundi, bankat kanë të drejtë përdorimi të

rezervës së detyrueshme për nevoja likuiditeti në masën 5 për qind.

  

(h) Kërkesa për kredi direkte për sektorët e favorizuar.

Nuk ka kërkesa të tilla.
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(i) Rregulla të veçanta mbi procedurat e kujdestarisë, të likuidimit, të

shpërndarjes dhe bashkimit apo procedura të tjera analoge.

Në legjislacionin shqiptar ekzistojnë kërkesa specifike mbi kujdestarinë,

likuidimin dhe shpërndarjen. Këto kërkesa trajtohen në ligji "Për bankat në

Republikën e Shqipërisë" dhe nuk janë pjesë e ligjit për falimentimin.

(j) Rregulla që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërbankare (për

shembull sistemi i pagesave).

Ekzistojnë të tilla rregulla të cilat përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet e

secilës palë në marrëdhëniet ndërbankare si dhe mbikëqyrjen e tyre, sidomos

marrëdhëniet e pagesave.

Në Shqipëri, autoriteti rregullator i sistemit bankar është Banka e

Shqipërisë, banka qendrore. Ky institucion kryen funksionet e një banke

qendrore klasike. Detyrat kryesore janë hartimi dhe zbatimi i politikës monetare, i

politikës valutore, funksionet mbikëqyrëse, shërbimet bankare për Qeverinë,

emetimi i monedhës, zhvillimi i sistemit të pagesave, administrimi i rezervës

valutore. Objektivi themelor është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve dhe

çdo objektiv tjetër është në varësi të objektivit parësor. Ligjërisht Banka e

Shqipërisë është një institucion i pavarur, që përgjigjet përpara Kuvendit. Ajo ka

pavarësi në zgjedhjen e instrumenteve që mundësojnë arritjen e objektivit.

Detyrën e saj Banka e Shqipërisë e ushtron nëpërmjet bërjes publike të

objektivave dhe të politikave të saj. Megjithatë, për shkak të zhvillimit jo të

kënaqshëm të tregjeve, të sistemit bankar dhe të atij financiar, Banka e

Shqipërisë ende nuk siguron dot një ndikim të konsiderueshëm në sjelljen e

tregjeve dhe të pjesëmarrësve në to.

Ligjërisht Banka e Shqipërisë nuk i zbaton parimet "shumë i madh për të

falimentuar" apo "huadhënës i rradhës së fundit". Praktikisht, ajo ka zbatuar

parimin e parë në sistemin bankar shqiptar në drejtim të bankave shtetërore,

duke mos kërkuar zbatim rigoroz të rregullave mbikëqyrëse për to. Sidomos në
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drejtim të Bankës së Kursimeve pritet që shteti të ndërhyjë në mbrojtje të

depozituesve sepse faktori psikologjik ndikon ndjeshëm tek sjellja e

konsumatorëve (në këtë rast e depozituesve). Për sa kohë që Banka e

Kursimeve shfaqet para tyre si bankë në pronësi të shtetit ata ndihen të sigurtë

për depozitat e tyre pranë saj. Si edhe në të gjitha vendet e Europës Lindore

edhe në Shqipëri është trashëguar ideja se depozitat mund të vendosen vetëm

pranë ish Arkave të Kursimit dhe përgjithësisht pranohet me vështirësi ideja që

mund të depozitohet edhe në bankat e tjera, të cilat janë, gjithashtu, banka të tipit

universal dhe ushtrojnë të njëjtat aktivitete si edhe Banka e Kursimeve.

Përgjithësisht nuk ka marrëveshje ndërmjet bankave, që kanë të bëjnë me

aktivitetin e tyre ose të ndikojnë aktivitetin e një banke të caktuar. Marrëveshjet

midis tyre, në përgjithësi, janë në fushën e pagesave për të rregulluar

marrëdhëniet për qarkullimin e dokumentacionit midis tyre. Në këtë pikë (siç

shpjegohet në kapitullin IV) është një bankë, e cila dikton në treg teknologji të

vjetëruar në qarkullimin e informacionit.

Nuk vërehen lobe për industrinë bankare. Është krijuar një shoqatë

bankierësh, por organizimet nuk kanë arritur në nivele të tilla. Pronësia

shtetërore është gjerësisht e përhapur në sistemin bankar shqiptar. Si numër

bankash apo si peshë kapitali shihet që pronësia shtetërore është në minorancë.

Gjithsej kemi dy banka shtetërore55 dhe pesha e kapitalit të paguar të tyre në

sistemin bankar është 27.3 për qind në dhjetor 1999 dhe 24.7 për qind në

qershor 2000. Por, nëse nisemi nga raportet e përqendrimit të aktivitetit, vërehet

që janë bankat shtetërore ato që dominojnë tregun bankar (për detaje shih

kapitullin III).

Ende nuk është bërë asnjë studim që të përcaktojë ndikimin sasior ose

koston sasiore të nivelit të rregullimit të industrisë bankare shqiptare.

                                                       
55 Për qëllime të këtij materiali, Banka Kombëtare Tregtare konsiderohet si bankë shtetërore, pasi ende nuk
janë përfunduar procedurat e kalimit tek pronarët e rinj të saj.
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II.6 Rregullimi i konkurrencës në sistemin bankar shqiptar

Siç është theksuar dhe më sipër, ligji shqiptar në fuqi për konkurrencën56

zbatohet pa dallim edhe në sektorin bankar dhe nuk ka asnjë përjashtim në lidhje

me veprimtarinë e bankave. Përveç këtij ligji nuk ka të miratuara të tjera rregulla

për konkurrencën bankare.

Zbatimi i ligjit në fuqi për konkurrencën ndiqet nga struktura përkatëse në

Ministrinë e Bashkëpunimit Ekonomik dhe të Tregtisë. Nuk ka autoritet tjetër që

të ndjekë zbatimin e këtij ligji në fushën e veprimtarisë bankare.

Nga momenti i miratimit të ligjit, deri më sot nuk është parë asnjë veprim i

kësaj strukture në mbrojtje të konkurrencës në fushën bankare, pavarësisht se

ka patur raste kur me veprime administrative është punuar kundër konkurrencës.

Konkretisht, veprimet e kryera në fund të vitit 1996 me efekt në vitin 1997 ishin

në kundërshtim me frymën e nenit 6 të ligjit "Për konkurrencën", pasi ato çuan në

forcim të pozitave dominuese të Bankës së Kursimeve në treg  duke sjellë një

situatë pothuaj monopol. Kjo ndodhi si pasojë e bashkimit të Bankës së

Kursimeve me një pjesë të rrjetit të Bankës Kombëtare Tregtare dhe të Bankës

Tregtare Agrare së bashku me aktivitetet përkatëse. Ky veprim u përsërit,

megjithëse në një shkallë më të ulët, në vitin 1998 me likuidimin e Bankës

Tregtare Agrare. Edhe në këtë rast, pjesa e mirë e aktivitetit të kësaj banke iu

kalua po Bankës së Kursimeve. Në rastin e sistemit bankar shqiptar nuk janë

vërejtur çështje të veçanta apo përvoja që paraqesin interes për autoritetet e

konkurrencës së OECD thjesht për arsyen që problemi i monopolit nuk është

trajtuar ndonjëherë më parë nga ana ligjore.

Në tërësi ndryshimet e rregulloreve janë bërë për qartësime të mëtejshme

të rregullave të tyre dhe për përafrimin me standarded, por nuk ka patur

ndryshime rrënjësore.
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Kapitulli III: Sistemi bankar shqiptar, dhe dominimi
i tij

Në studimin e tregut bankar shqiptar nga pikëpamja e shfaqjes së

dukurisë së dominimit apo e monopolit në të, do të nisemi nga përkufizimi që jep

ligji shqiptar për këtë çështje (shih pikën II.3) si dhe nga metodat, që ofrohen për

matjen e dominimit të tregut (shih pikën I.4).

III.1. Rrjeti bankar

Shqyrtimi i këtij aspekti bëhet duke parë gjeografinë e shpërndarjes së

njësive bankare (degë, agjenci e zyra përfaqësimi). Menjëherë bien në sy dy lloj

përqendrimesh:

1. përqendrimi i bankave në kryeqytetin e vendit, Tiranë.

2. përqendrimi i shërbimeve bankare në rrethe në degët e një banke

të vetme.

Nga pikëpamja e shtrirjes gjeografike apo e rrjetit bankar, tregu është i

deformuar dhe i monopolizuar nga Banka e Kursimeve.

Të gjitha bankat, që veprojnë në Shqipëri kanë çelur të paktën një degë

në qytetin e Tiranës dhe e zhvillojnë këtu aktivitetin kryesor. Jashtë kryeqytetit

janë vetëm katër banka, që kanë çelur degë dhe tre banka kanë agjenci bankare

si më poshtë:

                                                                                                                                                                    
56 OECD, "Enhancing the role of competition in the regulation of banks", 1998, fq. 285-287 (Shih Aneksin 1)
http://www.oecd.org/daf/ccp.
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Tabela 1: Shtrirja e rrjetit bankar

1999 Qershor 2000
Degë Agjenci Të tjera Degë Agjenci Të tjera

1. BK 26 86 142* 24 88 141**
2. BKT 10 10
3. BISH 1 1 1 1
4. BASHI 1 1
5. BD 1 1
6. BT 3 3
7. BKG 1 2 1 2
8. BTN 1 1
9. BAK 1 1
10. BASH 1 1
11. Fefad 3 3
12. BPI 1 1
13 BNT 1 1
* 14 janë nëndegë dhe 128 janë zyra bankare
** 15 janë nëndegë dhe 126 janë zyra bankare

Box 8: Shërbimi i transferimit të parave57 jashtë vendit

Banka e Kursimeve ofron shërbimin e transferimit të parave nëpërmjet shfrytëzimit të

sistemit MoneyGram. Ky shërbim ofrohet në 20 pika (dy prej tyre veprojnë në Tiranë) të çelura në

6 rrethe. Ai i jep një pozicion më të favorshëm në raport me bankat e tjera, por nuk e dominon

tregun pasi konkurrohet nga Western Union, i cili e ofron shërbimin në 66 pika (12 prej tyre

veprojnë në Tiranë) të çelura në 24 rrethe.

Siç shihet një bankë, Banka e Kursimeve, ka monopolin në

shpërndarjen gjeografike të rrjetit bankar. Në tërësi, ajo ka 253 njësi bankare

(në fund të qershorit 2000 nga 254 që kishte në fund të vitit 1999) me shtrirje në

të gjithë territorin e vendit (ndryshimet që vërehen janë pasojë e ristrukturimit në

kuadër të privatizimit të bankës). Praktikisht, asnjë bankë tjetër nuk mund ta

konkurrojë në shërbimet bankare, që ofrohen në rrethe.

                                                       
57 Shih http://www.bkursimeve.com.al dhe http://www.westernunion.com/mapquest/ShowAgents.asp .
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III.2. Raporti i tregut bankar me popullsinë

Për të studjuar fenomenin e dominimit të aktiviteteve bankare është me

interes të shihet përqendrimi i tij në raport me popullsinë58, të cilës i ofron

shërbime tregu bankar.

Kjo shihet nga dy aspekte:

1. numri i njësive bankare në raport me popullsinë, të cilës i ofrojnë

shërbimin;

2. totali i aktivitetit të bankave në raport me popullsinë.

Edhe pa bërë llogaritje, duke ditur gjeografinë e rrjetit bankar shqiptar

konkludohet që Banka e Kursimeve ka dominim në treg. Vlera e këtij treguesi të

përqendrimit paraqitet si më poshtë:

Tabela 2: Numri i degëve bankare për njëqindmijë banorë

Banka 1999
1. BK 0.8*
2. BKT 0.3
3. BISH 0.03
4. BASHI 0.03
5. BD 0.03
6. BT 0.1
7. BKG 0.03
8. BTN 0.03
9. BAK 0.03
10. BASH 0.03
11. Fefad 0.1
12. BPI 0.03
13 BNT 0.03
*Nëse merren parasysh edhe njësitë e tjera bankare, treguesi arrin në 7.5 për Bankën e Kursimeve, 0.06
për Bankën Italo Shqiptare dhe 0.1 për Bankën Kombëtare Greke.

Përsa i përket përqendrimit të totalit të aktivitetit treguesit për Bankën e

Kursimeve janë disa herë më të lartë se sa për bankat e tjera duke sugjeruar një

                                                       
58 Popullsia e Shqipërisë vlerësohet në 3 387 800 banorë për vitin 1999 (burimi INSTAT).
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dominim të tregut prej saj. Ndërkohë që për gjashtë muajt e parë të vitit ky

tregues është në rënie.

Tabela 3: Totali i aktivit për njëqindmijë banorë (në miliardë lekë).

Banka 1999 Qershor 2000
1. BK 5.06 4.67
2. BKT 1.00 0.96
3. BISH 0.37 0.43
4. BASHI 0.06 0.07
5. BD 0.09 0.06
6. BT 0.22 0.3
7. BKG 0.16 0.2
8. BTN 0.03 0.08
9. BAK 0.12 0.17
10. BASH 0.19 0.26
11. Fefad 0.07 0.1
12. BPI 0.34 0.04
13 BNT 0.23 0.04
14. Sistemi bankar 7.45 7.38

Tabela 4: Totali i aktivit për njëqindmijë banorë të qytetit të Tiranës59.

Banka 1999 Qershor 200060

1. BK 22.85 21.10
2. BKT 4.53 4.35
3. BISH 1.69 1.95
4. BASHI 0.27 0.32
5. BD 0.42 0.27
6. BT 1.02 1.36
7. BKG 0.74 0.86
8. BTN 0.15 0.36
9. BAK 0.56 0.78
10. BASH 0.84 1.17
11. Fefad 0.33 0.47
12. BPI 0.16 0.19
13 BNT 0.11 0.17
14. Sistemi bankar 33.67 33.34

Nga të dhënat e mësipërme vërehet lehtë që shtrirja gjeografike e

bankave nuk luan ndonjë rol të ndjeshëm pasi edhe në Tiranë raportet e

përqendrimit ekzistojnë në të njëjtat nivele.

                                                       
59 Popullsia e rrethit të Tiranës vlerësohet 750 000 banorë për fundin e vitit 1999. Gazeta
“Ekonomia”24/08/2000, fq.5.
60 Vlerësimi më i fundit për popullsinë e Shqipërisë dhe atë të Tiranës i përket fundit të vitit 1999. Për efekte
llogaritjeje edhe për qershorin e vitit 2000 është marrë i njëjti numër popullsie.
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III.3 Raportet e përqendrimit

Raportet e përqendrimit61 (shih pikën I. 4) janë tregues, që përdoren për

të kuptuar nivelin e dominimit të tregut nga një bankë apo një grup i vogël

bankash që veprojnë në të. Këto raporte llogariten si për aktivitetin tërësor të

bankës (apo të bankave) ashtu edhe për aktivitete të veçanta bankare. Për të

shqyrtuar përqendrimin në tregun bankar jemi bazuar në peshën që zë secila

bankë në sistemin bankar nisur nga disa tregues: totali i aktivitetit; depozitat;

kreditë dhe investimi në bonot e thesarit (për detaje lidhur me trajtimin e këtij

kapitulli shih tabelat nr. 6, 7, 8 dhe 9 në aneksin 2). Për një pamje më të qartë të

situatës në treg është llogaritur indeksi Herfindahl-it62, të cilit në vazdim i jemi

referuar si indeksi H.

III.3.1 – Totali i aktivitetit

Duke krahasuar totalin e bilancit të secilës bankë me krejt sistemin bankar

vërejmë që ai është i përqendruar në dy bankat shtetërore dhe Banka e

Kursimeve ka pozita dominuese. Ky përqendrim është mjaft i lartë krahasuar me

vendet e tjera të Europës Lindore e Qendrore. Ai arrin në 81.4 për qind për

fundin e vitit 1999 dhe 76.3 për qind për fundin e qershorit të vitit 2000.

Megjithatë, tendenca për reduktimin e përqendrimit të tregut është e qartë.

Vetëm për gjashtë muajt e parë të vitit ky përqendrim është reduktuar me 5.1

pikë përqindjeje. Ndërkohë që kjo tendencë është shfaqur nga viti 1994 duke

filluar nga një nivel prej 97.8 për qind.

                                                       
61 Raportet e përqendrimit përfaqësojnë pjesën, që zë secila bankë ndaj totalit të bankave në një aktivitet të
caktuar ose nisur nga një tregues i caktuar.
62 Për hollësi shih Aneksin 3.
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Box 9: Përqendrimi i sistemit bankar.

Rusia63 ka një shkallë relativisht të lartë përqendrimi të tregut bankar. Banka më e

madhe e saj përbën rreth 25 për qind të totalit të aktiveve të sistemit bankar, kurse 10

kompanitë më të mëdha të listuara përbëjnë afërsisht 60 për qind të kapitalizimit të tregut gjithsej

të aksioneve. Në të kundërt me këtë, SHBA ka një përqindje relativisht të ulët përqendrimi, 6

dhe 14 për qind, përkatësisht. Të dyja këto madhësi përqendrimi janë të korreluara negativisht

me zhvillimin e ekonomisë.

III.3.2 – Aktiviteti depozitues

Edhe në aktivitetin depozitues kemi përqendrim në dy bankat shtetërore

ku përsëri pozitat dominuese i ka Banka e Kursimeve, madje përqendrimi është

më i lartë se në totalin e aktivitetit. Përqendrimi arrin në mbi 85 për qind për

fundin e vitit 1999 dhe mbi 81 për qind për fundin e qershorit 2000. Ashtu si edhe

për totalin e aktiveve, vërehet një tendencë e qartë në reduktimin e përqendrimit

të tregut të depozitave. Për gjashtë muajt e parë të vitit 2000 ky tregues është

reduktuar me 3.3 pikë përqindjeje. Tendenca rënëse është shfaqur nga viti 1995,

vit kur treguesi në fjalë arrinte në nivelin 96.8 për qind.

Nëse studjojmë të veçuar strukturën e depozitave, në tërësi konkludojmë

që Banka e Kursimeve e ruan pozicionin dominues. Kështu:

• në fund të qershorit 2000 Banka e Kursimeve zotëronte rreth 85 për qind

të totalit të depozitave në lekë;

                                                       
63 Barth James R., Nolle Daniel E., Root Hilton L. and Yago Glenn, “Choosing the right financial system for
growth”, Milken Institute, February 28, 2000, Nr.8, SHBA, fq. 7.
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• në totalin e depozitave me afat, Banka e Kursimeve zë rreth 81 për qind

(qershor 2000). Kujtojmë që Banka Kombëtare Tregtare zë 8 për qind dhe pjesa

tjetër ndahet mes 11 bankave që mbeten;

• në totalin e depozitave të individëve, pesha e Bankës së Kursimeve arrin

në 76.4 për qind në fund të muajit qershor 2000;

• përsa i përket llogarive rrjedhëse dhe depozitave në valutë, Banka e

Kursimeve nuk është më në pozicion dominues, por vetëm sundues të tregut

(sipas përkufizimit që jep ligji). Arsyeja e vetme është angazhimi i më shumë

bankave në këto dy elemente. Më tepër ajo konkurrohet prej Bankës Kombëtare

Tregtare, Bankës Italo Shqiptare dhe Bankës Amerikane të Shqipërisë.

Pavarësisht, nëse Banka e Kursimeve ka pozicion dominues apo sundues

në tregun e depozitave, tendenca është reduktimi i peshës së saj.

III.3.3 - Aktiviteti kreditues

Nga analiza e raporteve të përqendrimit për aktivitetin kreditues lehtësisht

arrijmë në konkluzionin që Banka e Kursimeve ruan pozicion sundues, por me

tendencë në rënie. Megjithatë, aktiviteti kreditues paraqet veçori dhe devijme të

cilat po i shpjegojmë më poshtë:

• Banka Kursimeve në krejt aktivitetin kreditues ruan pozita sunduese (mbi

40 për qind) po jo aq të forta (dominuese) sa në aktivitetet e tjera (p.sh.,

depozitat, bonot).

• Sundimi i tregut kreditues paraqitet i ndryshëm në lekë e valutë si pasojë e

deformimit të tregut. Në lekë, Banka e Kursimeve arrin pozita monopol dhe duket

sikur dikton interesin (83.2 për qind të kredive në lekë për fundin e vitit 1999 dhe

80.1 për qind për fundin e qershorit 2000). Përkundrazi, në valutë pozitën

sunduese e ruan një bankë e përbashkët (Banka Italo Shqiptare me 49.9 për

qind të kredisë në valutë në fund të vitit 1999 dhe 48.8 për qind në fund të

qershorit 2000).
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• Njësoj si për aktivitetet e tjera, edhe në aktivitetin kreditues shfaqet

tendenca e rënies së peshës së Bankës së Kursimeve.

• Banka e Kursimeve dhe Banka Kombëtare Tregtare prej tre vitesh nuk

japin më kredi. Pra, pozicioni që ruajnë në këtë treg vjen si pasojë e tepricës

së trashëguar të kredisë. Kjo do të thotë që edhe pse zbatojnë përqindje të

larta interesi (normat e interesit për kredinë në lekë me afat dymbëdhjetëmujor

janë përkatësisht 28 për qind dhe 35 për qind) ato nuk kanë ndikim në

strukturën e tregut të kreditimit. Kështu, nëse përjashtojmë efektin e bankave

shtetërore, vërejmë një rishpërndarje të përqendrimeve dhe tregu i kreditit

sundohet nga Banka Fefad për kredinë në lekë (me pesha 57.8 për qind dhe

56.5 për qind përkatësisht për fundin e vitit 1999 dhe fundin e qershorit 2000)

dhe Banka Italo Shqiptare për kredinë në valutë (me pesha 57.5 për qind dhe

53.8 për qind përkatësisht për fundin e vitit 1999 dhe fundin e qershorit 2000).

Ndërkohë, të gjitha bankat e tjera po fitojnë terren.

Box 10: Pak histori

Segmentimi i tregut bankar shqiptar dhe dominimi i tij apo i aktiviteteve të veçanta

bankare nga një bankë ose disa banka është pasojë e vetë historisë së krijimit të sistemit bankar

dynivelor në Shqipëri në fillim të viteve ’90. Kalimi nga sistemi bankar njënivelor në atë dynivelor

u shoqërua me shndërrimin e njësive shtetërore ekzistuese (dy banka dhe një institut kursimesh

e sigurimesh) në banka tregtare. Secila prej bankave tregtare trashëgoi aktivitetin e paraardhëses

së vet. Për pasojë ato ishin të përqendruara në aktivitete të ndryshme bankare. Përveç kësaj,

hyrja e bankave të reja filloi në vitin 1992-1993 dhe më intensivisht pas vitit 1996. Kjo bëri që

grupi i bankave shtetërore të dominonte tregun bankar. Edhe brenda këtij grupi pozitat më

dominuese i kishin Banka e Kursimeve dhe Banka Kombëtare Tregtare. Këto të fundit, në fakt

janë renditur si banka e parë më e madhe dhe banka e dytë më e madhe e tregut bankar duke

alternuar vendet. Megjithatë, Banka e Kursimeve gjithnjë ka ruajtur pozicionin monopol në tregun

e depozitave, kryesisht të kursimeve të popullatës. Banka Kombëtare Tregtare ka dominuar në

aktivitetin kreditues. Ndërsa, me emetimin e bonove të thesarit të Qeverisë Shqiptare, në korrik

1994 dhe krijimin e tregut për emetimin e tyre, Banka e Kursimeve dhe Banka Kombëtare

Tregtare kanë dominuar në investimin në këtë instrument. Po kështu, të dyja këto banka kanë

patur dhe shtrirjen më të gjerë të rrjetit të tyre bankar. Në vitin 1997, pozitat dominuese të Bankës
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së Kursimeve u forcuan duke kaluar në pozita monopol. Kjo ndodhi si pasojë e vendimeve që u

morën për ristrukturimin e bankave shtetërore dhe përgatitjen e tyre për privatizim; likudimin më

pas të Bankës Tregtare Agrare dhe për përgatitjen për privatizimin e Bankës Kombëtare

Tregtare. Konkretisht,

• Në fund të vitit 1996 u mor vendimi sipas të cilit Bankës së Kursimeve i bashkoheshin një

pjesë e rrjetit të Bankës Kombëtare dhe Bankës Tregtare Agrare me gjithë aktivitetin përkatës.

Kjo zgjeroi aktivitetin e Bankës së Kursimeve; eliminoi në disa zona rrjetin e dy bankave të tjera

dhe la vetëm njësitë e Bankës së Kursimeve si dhe rriti portofolin e saj të depozitave dhe kredive.

• Banka Tregtare Agrare u likuidua në vitin 1998 dhe një pjesë e aktivitetit (pjesa e mirë) të

saj iu bashkua po Bankës së Kursimeve së bashku me portofolin e bonove të thesarit.

• Banka Kombëtare Tregtare u përgatit për privatizim dhe për pasojë pati një periudhë

tkurrjeje të aktivitetit të saj duke lënë hapësira për Bankën e Kursimeve.

• Bankat e reja, që filluan të hynin në treg të paktën deri në fund të vitit 1998 kanë patur një

aktivitet shumë të kufizuar me pak klientë duke mos u kthyer në konkurrente të Bankës së

Kursimeve.

Të gjitha këto bënë që Banka e Kursimeve të identifikohet me sistemin bankar.

Ndërkohë, pas vitit 1997 janë vërejtur tendenca të lehta në reduktimin e peshës së saj në tregun

bankar. Këto tendenca janë më të theksuara në vitin 1999.

Ky trajtim historik i shkurtër ndihmon në shpjegimin e mjaft dukurive të dominimit të tregut

bankar në Shqipëri. Pra, ishte mënyra e krijimit të sistemit bankar dynivelor, që bëri që

menjëherë sistemi bankar shqiptar të karakterizohej nga mungesa e konkurrencës dhe

dominimi i tij. Ky dominim u përforcua dhe nga vendimet e marra nga autoritetet përkatëse

dhe pritet të reduktohet si pasojë e zhvillimit të bankave private.
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III.3.4 – Aktiviteti i investimit në bonot e thesarit

Në vitin 1994 filloi për herë të parë mbulimi i deficitit buxhetor me letra me

vlerë afatshkurtra duke emetuar bono thesari. Bonot e thesarit, aktualisht, janë i

vetmi aktiv i tregtueshëm në të cilin bankat mund të investojnë. Duke qenë se

bankat, në përputhje me peshën në tregun e depozitave, sidomos ato me afat,

kishin nivele të ndryshme rezervash të tepërta në lekë, natyrshëm që banka me

sasinë më të madhe të rezervave të tepërta në sistem ishte edhe “më e

favorizuar” në këtë lloj investimi. Për pasojë, edhe në tregun e investimeve në

bonot e thesarit u vërejtën shumë shpejt deformime dhe dominime të tregut, të

cilat janë të pranishme edhe sot.

Nga të dhënat për shpërndarjen e portofolit të bonove të thesarit vërehet

që Banka e Kursimeve e dominon këtë treg. Pesha e portofolit të saj të bonove

ndaj totalit të bonove të tregut primar arrin në 80.8 për qind në fund të vitit 1999

dhe 73,5 për qind në qershorin e vitit 2000.

Në tërësi konkludohet që sistemi bankar shqiptar është i dominuar

nga grupi i bankave shtetërore dhe më konkretisht nga Banka e Kursimeve.

Karakteristikë është që ky përqendrim është i lartë në lidhje me aktivitetin

gjithsej, në shtrirjen e rrjetit, në aktivitetin depozitues dhe në atë të investimit në

bonot e thesarit. Ndërsa, në aktivitetin kreditues, pavarësisht nga niveli relativisht

i lartë i raporteve të përqendrimit, nuk ka situata të dominimit por të sundimit të

tregut. Kjo është pasojë e vendimeve administrative, që janë marrë për këtë

çështje nga Banka e Shqipërisë.

Përqendrimi i aktivitetit bankar është më tepër pasojë e historisë së

krijimit të këtij sistemi sesa rrjedhojë e sjelljeve të vetë bankës dominuese

për të penguar hyrjen e bankave të reja dhe zgjerimin e aktivitetit të tyre.
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Nga ana tjetër, numri i bankave të reja në treg është rritur dhe për pasojë ato po

fitojnë gjithnjë e më tepër peshë në tregun bankar shqiptar.

Kështu, tendenca e shfaqur në treg, sidomos pas vitit 1997, është

reduktimi i vazhdueshëm i raporteve të përqendrimit, domethënë i

dominimit të tregut nga Banka e Kursimeve. Më e theksuar kjo tendencë

është bërë gjatë vitit 1999 dhe gjysmën e parë të vitit 2000. Për më tepër,

pritet që në të ardhmen të vazhdojë kjo tendencë, akoma më e fortë. Si arsye të

mundshme për këtë ndryshim rendisim:

• shtimin e numrit të bankave, që veprojnë në Shqipëri;

• aktivitein më intensiv të bankave private;

• privatizimin e Bankës së Kursimeve. Procesi i përgatitjes për privatizim do

të shoqërohet me një tkurrje dhe ngrirje të aktivitetit të saj;

• veprimet e Bankës së Shqipërisë në favor të nxitjes së konkurrencës.

III.3.5 – Vlerësimi në bazë të indeksit H.

Siç e theksuam më sipër, për të gjykuar mbi përqendrimin e sistemit

bankar shqiptar, krahas vëzhgimit të raporteve të përqendrimit, do të përdorim

edhe indeksin H.

Në tërësi bie në sy që vlerat faktike të indeksit H për fundin e vitit 1999

dhe fundin e muajit qershor 2000, janë larg nga niveli optimal dhe mbi gjysmën e

inetrvalit [0.08; 1]64. Kjo tregon për një përqendrim të lartë të sistemit bankar

shqiptar. Vlerat më të mëdha të indeksit i gjejmë në bonot e thesarit, depozitat

me afat, depozitat e individëve dhe depozitat në lekë. Vlerat më të ulëta i kemi

llogaritë rrjedhëse, depozitat në valutë dhe aktivitetin kreditues.

Duke u bazuar në vlerat në vite të këtij indeksi, konfirmohet edhe njëherë

se tendenca është reduktimi i përqendrimit, pavarësisht nga lëvizjet me kah të

kundërt në vite të caktuara65. Nëse i referohemi dy periudhave të marra në

shqyrtim, fundi i vitit 1999 dhe qershor 2000, ndryshimi midis vlerave të indeksit

                                                       
64 Niveli optimal i indeksit H për fundin e vitit 1999 dhe qershor 2000 është 0.08. Çdo vlerë tjetër e indeksit
duhet gjykuar duke e krahasuar me të.
65 Shih grafikun në Aneksin 2.
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ka shenjë negative. Madje edhe vetë vlera optimale ka ardhur duke u reduktuar

si pasojë e rritjes së numrit të bankave në treg.

Pra, konkludohet edhe njëherë që sistemi bankar shqiptar ka përqendrim

të lartë por me tendencë në rënie.

III.4. Pasojat e dominimit të tregut bankar

Pavarësisht nga pritshmëria për rritje të konkurrencës në tregun bankar, si

rezultat i hyrjes në treg të bankave të reja, situata aktuale në të nuk është e

dobishme dhe rregullimi sa më i shpejtë i saj është i dëshirueshëm. Kjo për

shkak të pasojave që ka sjellë ajo:

• ka vështirësuar zbatimin me efikasitet të politikës së instrumenteve

indirekte të Bankës së Shqipërisë. Raportet e larta të përqendrimit si dhe rrjeti i

gjerë i kanë dhënë Bankës së Kursimeve të drejtën të jetë kryesuese në të gjitha

veprimet e Bankës së Shqipërisë për tërheqjen e likuiditeteve nga sistemi, shitjen

e bonove të thesarit që ka në pronësi të vet dhe marrëveshjet e riblerjes;

• Banka e Kursimeve me financimin që i bën deficitit buxhetor, ka ndikuar

dhe vazhdon të ndikojë në administrimin e borxhit të brendshëm, në normat e

yield-it të bonove të thesarit dhe në operacionet e tregut të hapur të Bankës së

Shqipërisë (kryesisht normat e marrëveshjeve të riblerjes).

Nga ana tjetër, Banka e Kursimeve si banka më e madhe, me rrjet,

depozita dhe bono thesari, ia ka “lehtësuar” jetën qeverisë edhe “duke furnizuar”

vazhdimisht mjete të nevojshme për financimin e deficitit buxhetor. Ky ka qenë i

vetmi institucion, që mund të bënte presione për emetimin e letrave të borxhit

afatgjatë duke krijuar në këtë mënyrë një kolateral të sigurtë për marrje

detyrimesh afatgjata;

• ka sjellë rritjen e çmimeve të shërbimeve bankare. Qeveria duhet të kishte

kryer me kohë disa veprime, që ndikojnë në përcaktimin nga ana e Bankës së

Kursimeve të normës së yield-it të bonove të thesarit si më poshtë:
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- zëvendësimin me letra me vlerë të tregtueshme të detyrimeve të

trashëguara nga aktiviteti i ish-ndërmarrjeve shtetërore, për 8,3 miliardë lekë;

- trajtimin e humbjeve të fillimit të aktivitetit për arsye të pagesës së

interesave për depozitat e klientëve me interesa të larta dhe mundësive të

kufizuara për investimin e fondeve (në fillimet e sistemit bankar ky ishte një

aktivitet me rëndësi të madhe për politikën monetare).

Për rreth 13 miliardë lekë, që nga viti 1994 shërbimi i borxhit të

brendshëm nga qeveria kryhet me një kosto më të lartë, që shprehet në

diferencat e interesave për depozitat dhe yield-in e bonove të thesarit, që

shkojnë nga 4 në 6 për qind. Qeveria paguan pak interesa për këtë shumë dhe

detyrimet e kolateralizuara të qeverisë ndaj sistemit janë rreth 170 miliardë lekë;

7,6 për qind është pjesa e këtij 13 miliardëshi; ndërsa aktualisht bonot e thesarit

me maturim dymbëdhjetëmujor shpenzojnë pagesa për interesa 40 për qind më

shumë se depozitat me të njëjtin afat maturimi;

• mungesën e produkteve të reja në treg. Kjo gjë u ka dhënë mundësi

bankave të reja private të punojnë në një ambjent më të favorshëm, duke

realizuar fitime të mira me më pak lloje shërbimesh dhe duke mos u përpjekur

shumë për konkurrencë. Të gjitha bankat e licencuara mbas Bankës së

Kursimeve kanë ofruar të njëjtat shërbime si kjo dhe kanë konkurruar në

segmente të mirëpërcaktuara. Në njëfarë mënyre, Banka e Kursimeve, mund “të

vishet me përgjegjësitë” e ruajtjes së një ambjenti bankar pa shumë konkurrencë

në llojet e aktiviteteve.

Në tërësi, në një vend ku vepron vetëm një bankë66 ajo nuk është e

detyruar nga konkurrenca me bankat e tjera, të ofrojë interesa më të larta për

depozitat, por ajo mund të influencohet nga tregjet e tjera financiare. Teoria

mëson që normat e interesit janë një instrument shumë i rëndësishëm në

politikën monetare. Tavanet në normat e interesit ndikojnë në uljen e

                                                       
66 Fisher Black, "Bussiness cycles and equilibrium", Blackwell Basil, 1990, SHBA, fq. 17.
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konkurrencës midis bankave dhe midis bankave e institucioneve të tjera

financiare. Por, nëse banka ofron norma shumë të ulëta interesi për depozitat,

mund të ndodhë që sasia e depozitave të ulet aq shumë sa paraqitet më

eficiente të mbahen norma interesi më të larta dhe kështu të sigurohen më

shumë depozita. Sidoqoftë, është e qartë se një bankë e tillë do të vendosë

norma më të larta interesi për kreditë dhe norma më të ulta për depozitat, se sa

një bankë, që vepron në një treg konkurrues ku ushtrojnë veprimtarinë e tyre

edhe banka të tjera.

Trajtimi i mësipërm teorik konfirmon edhe një herë dominimin e tregut

bankar shqiptar nga Banka e Kursimeve. Së pari, në Shqipëri nuk aplikohen

norma interesi tavan, por dysheme67. Në këtë kuptim nuk mund të thuhet që

rregulli administrativ, që ekziston ndikon në reduktim të konkurrencës.

Së dyti, në tregun bankar shqiptar nuk vërehet prirja për ngushtim të

normave të interesit aktive dhe pasive. E thënë me fjalë të tjera, bankat nuk kanë

konkurruar midis tyre për të vendosur norma sa më të larta për depozitat dhe sa

më të ulëta për kreditë ose bonot e thesarit.

Përkundrazi, diferenca midis interesave ka qenë relativisht e lartë (shih

tabelën 11, aneksi 2). Pikërisht, pozita dominuese e Bankës së Kursimeve dhe

paaftësia e bankave të tjera për të konkurruar, ka lejuar që Banka e Kursimeve të

reduktojë vazhdimisht normën e interesit në minimumin e lejuar nga Banka e

Shqipërisë dhe të mbajë në nivel të lartë interesin e kredisë dhe interesin e ofruar

për bonot e thesarit.

Më tej, kjo pozitë dhe sidomos normat e larta të interesit të bonove të

thesarit i kanë krijuar mundësinë Bankës së Kursimeve që të rezultojë me fitim

                                                       
67 Normat dysheme janë përdorur nga Banka e Shqipërisë për depozitat me afat në lekë të vendosura në
bankat shtetërore. Këto norma dysheme u hoqën gradualisht gjatë vitit 2000. Në fillim të shtatorit 2000 u
hoqën të gjitha kufizimet e kësaj natyre.
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në vitin 1999 dhe aktualisht. Kjo situatë ka penguar funksionimin e mekanizmit të

zbulimit të çmimit të tregut në lidhje me depozitat, kreditë dhe bonot e thesarit.

Vetëm kohët e fundit është vërejtur një intensifikim i konkurrencës, gjë që

është ndier dhe nga Banka e Kursimeve. Kjo ka bërë që për depozitat në lekë kjo

bankë të ofrojë norma më të larta interesi se sa norma minimale e miratuar nga

Banka e Shqipërisë për të mos humbur klientët e saj68.

Është e qartë që problemet e përmendura më lart vështirësojnë mjaft

punën e Bankës së Shqipërisë. Për këtë arsye në aplikimin e instrumenteve

indirekte ka nevojë të përdoren edhe metoda administrative.

                                                       
68 IMF, “Issues in monetary managenent, inflation targeting,and deposit insurance”, Aide-Memoire Albania,
August 2000, fq. 10-11.
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KAPITULLI IV - Monopoli në sistemin e pagesave

Sistemi i pagesave përbën një nga fushat e aktivitetit bankar, në të cilën

vërehet përqendrimi i aktivitetit dhe tendenca monopoliste apo të sundimit të

tregut nga banka të veçanta apo grupe bankash. Më konkretisht, bëhet fjalë për

një pozicion të dominimit të tregut nga ana e Bankës së Kursimeve dhe e Bankës

Kombëtare Tregtare në mënyrë të veçantë dhe një pozicion monopolist të tregut

nga ana e këtyre dy bankave së bashku69.

Tabela 5: Volumi i aktivitetit të kleringut pranë Bankës së Shqipërisë për
Bankën e Kursimeve dhe Bankën Kombëtare Tregtare

Treguesi (në % ndaj totalit) 1999 Qershor 2000
1. Aktiviteti i kleringut 72 71
2. Urdhërpagesat 73 71
3. Çeqet bankare 69 43

Megjithatë, edhe në këtë fushë, ashtu si edhe për aktivitetet e tjera

bankare (shih kapitullin III) vërehet që tendenca në rënie e këtyre treguesve

është ende e lehtë dhe dominimi i këtyre dy bankave është i lartë.

Banka e Kursimeve dhe Banka Kombëtare Tregtare, duke qenë dy bankat

më të fuqishme, që ushtronin aktivitet bankar në fillimet e sistemit bankar me dy

nivele, vazhduan të ruajnë pozitat e tyre të fuqishme në lidhje me ofrimin e

shërbimeve të pagesave, edhe pas hyrjes në këtë sistem të një numri të

konsiderueshëm bankash të huaja. Në kushtet aktuale, është Banka e

Kursimeve e cila vazhdon të ruajë pozita monopoliste në disa aspekte që lidhen

me sistemin e pagesave.

                                                       
69 Analiza dhe konkluzionet janë mbështetur në të dhënat, që rezultojnë nga aktiviteti i kleringut të
organizuar pranë Bankës së Shqipërisë, i cili përfshin të gjitha pagesat në lekë midis bankave të nivelit të
dytë, për llogari dhe në favor të klientëve të tyre. Pra, nuk janë përfshirë në këtë analizë pagesat në lekë të
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IV.1. Rrjeti i Degëve

Një rrjet i zgjeruar degësh bankare, do të thotë më shumë klientë në një

bankë, do të thotë volum më i madh i shërbimeve të ofruara ndaj këtyre

klientëve. Banka e Kursimeve në këtë drejtim është në pozicionin më të preferuar

për të ofruar shërbimet e pagesave ndaj klientëve të saj, duke patur kështu edhe

volumin më të madh të tyre në krahasim me bankat e tjera. Madje ajo është

kthyer në një ofruese unike e shërbimeve bankare në mjaft zona, duke i dhënë

monopolin e këtij aktiviteti (shih pikën III.1).

Efekteve negative të monopolit në përgjithësi, të përmendura më

gjerësisht në pjesën teorike të këtij punimi, në këtë rast i shtohen edhe efektet

negative, që shkakton niveli dhe cilësia e shërbimeve të pagesave të ofruara nga

ana e Bankës së Kursimeve. Kjo e fundit duke qenë një bankë shtetërore, ka

trashëguar një nivel shumë të ulët të teknologjisë së kryerjes së pagesave në

bankë dhe aplikon praktika të vjetëruara, joeficiente, dhe të stërzgjatura për

kryerjen e pagesave. Këto praktika ushtrojnë një ndikim negativ te klientët e

bankave në përgjithësi dhe nuk përbëjnë nxitës për këta të fundit për t’iu afruar

bankave dhe për të kërkuar shërbimet e tyre. Nga ana tjetër, Banka Kursimeve

ka pak (ose aspak) arsye për të ndryshuar këtë mënyrë veprimi dhe për të

përmirësuar cilësinë e shërbimeve të ofruara.

Në kushtet e një konkurrence normale, bankat kryejnë analiza e studime

të kujdesshme të tregjeve para se të vendosin të shtrijnë praninë e tyre në një

treg të ri dhe të zgjerojnë rrjetin e degëve të tyre. Pra, zgjedhja e vendit dhe e

numrit të degëve të një banke bazohet tërësisht në objektivat e pritshëm dhe në

vlerësimet që vetë banka ka bërë lidhur me leverdisshmërinë e ndërmarrjes së

këtij hapi. Në rastin e Bankës së Kursimeve, nuk është kjo logjika mbi të cilën

është mbështetur numri i degëve dhe prania gjeografike e tyre. Rrjeti i zgjeruar i

                                                                                                                                                                    
kryera brenda rrjetit të degëve të secilës bankë si dhe pagesat në valutë të huaj, të kryera prej bankave në
favor të klientëve të tyre.
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degëve të Bankës së Kursimeve është i imponuar nga pronësia shtetërore e

bankës dhe një pjesë e mirë e degëve apo e agjencive të saj kryejnë tërësisht

vetëm funksione për llogari të institucioneve shtetërore (buxhetore), si pagesat e

pensioneve, sigurimeve shoqërore (69 zyra bankare për pagesat e pensioneve,

15 zyra vetëm për pagimin e doganave, 45 zyra vetëm në fshatra).

IV.2. Klientela

Karakteristikë tjetër specifike, që shoqëron dhe ndikon në mënyrë të

ndërsjelltë pozicionin monopol të Bankës së Kursimeve është edhe klientela e

saj. Dihet që Banka e Kursimeve vazhdoi të trashëgonte nga sistemi

monobankar aktivitetin e grumbullimit të depozitave nga popullsia, si një nga

aktivitetet kryesore të saj. Me futjen në treg të një numri bankash private si dhe

me shpalljen e strategjisë së privatizimit të sistemit bankar, kjo e fundit mbeti e

vetmja bankë shtetërore në vend, dhe për pasojë është banka e zgjedhur (në

fakt është disi e imponuar nga fakti që pronar i të gjitha këtyre institucioneve

është shteti) nga një sërë institucionesh shtetërore për të kryer aktivitetet

bankare të tyre. Mbajtja e llogarive të institucioneve buxhetore si doganave,

tatimeve, KESH, telekom etj., dhe kryerja e pjesës më të madhe të pagesave të

tyre si edhe e pagesave dhe arkëtimeve për llogari të Buxhetit, ndikojnë në

pozicionin monopol të bankës.

IV.3. Afatet e kryerjes së pagesave

Pozicion monopol ka Banka e Kursimeve edhe në afatet e kryerjes së

pagesave brenda për brenda vendit, nga sistemi i pagesave. Kjo ka ndikuar

drejtpërdrejt në kohëzgjatjen e kryerjes së pagesave. Në qoftë se për bankat

private, afati maksimal i kryerjes dhe ekzekutimit të pagesave brenda vendit

është dy deri në tre ditë pune, për Bankën e Kursimeve ky afat shkon deri në 12

ditë pune. Duke konsideruar rrjetin e shtrirë dhe numrin e klientëve që ka Banka

Kursimeve, është mëse evident ndikimi që kanë vonesat e shkaktuara nga ana e
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rrjetit të saj, në afatet e kryerjes së pagesave brenda vendit dhe shkalla në të

cilën këto vonesa transmetohen në pjesën tjetër të sistemit bankar.
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Kapitulli V: Konkluzione dhe rekomandime

Teoritë e trajtuara për çështjen e monopolit dhe të konkurrencës në

përgjithësi, konkludojnë që është më e preferueshme dhe më e dobishme të

zhvillosh tregje konkurrente se sa të dominuara nga një apo një grup i vogël

lojtarësh në treg. I njëjti përfundim vlen njësoj edhe për tregjet bankare dhe

veprimtarinë bankare.

Konkurrenca e lirë kontribuon për të kontrolluar inflacionin, si një

mekanizëm balancues i liberalizimit të çmimeve. Mekanizmi i konkurrencës së

tregut siguron jo vetëm shpërndarjen e burimeve ekonomike, por edhe

përdorimin më efektiv të tyre. Kur në treg ballafaqohemi me një konkurrencë

perfekte, instrumenti "çmim" luan plotësisht rolin e tij në rregullimin e proceseve

ekonomike.

Për sa më sipër, duke njohur funksionet ekonomike më të rëndësishme të

konkurrencës si: funksionin vetërregullues, orientues, shpërndarës dhe nxitës të

progresit teknik konkludojmë në faktin se është pikërisht detyrë e politikave

shtetërore që të sigurojnë respektimin e parimeve të konkurrencës në një

ekonomi tregu. Kjo do të thotë që shteti duhet të krijojë një sistem të tillë

konkurrues ku të sigurohet konkurrencë efektive në të gjitha tregjet.

Përqendrimi i burimeve70 në relativisht pak subjekte e ekspozon vendin

ndaj paqëndrueshmërive të konsiderueshme pavarësisht nëse këto subjekte janë

pronësi private apo shtetërore. Rreziqet që sjell përqendrimi kanë të bëjnë

kryesisht me pengesën në shfaqjen e sistemeve financiare të gjera, të thella dhe

likuide. Pikërisht këtë vështirësi kemi ne sot në sistemin bankar shqiptar. Këto

rreziqe mbizotërojnë në vendet në zhvillim sepse shumë prej tyre nuk kanë (u

                                                       
70 Barth James R., Nolle Daniel E., Root Hilton L. and Yago Glenn, “Choosing the right financial system for
growth”, Milken Institute, February 28, 2000, Nr.8, SHBA, fq. 13-16.
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mungojnë) siguri të përshtatshme për të penguar abuzimin me fuqinë e tregut.

Në të njëjtën kohë, mbikëqyrja dhe rregullimi i varfër lejon ndërhyrjen politike

kështu që kreditë bëhen të varura nga politika. Përqendrimi i pasurisë private në

duart e relativisht pak individëve ose familjeve mund të prodhojë të njëjtat rreziqe

si në vendet ku kredinë e ofrojnë vetëm bankat shtetërore.

Kështu, vendet në zhvillim duhet të nxisin sisteme financiare, që

lejojnë pronësi private të shpërndarë të të gjitha burimeve. Kur pak banka

dominojnë sistemin financiar të një vendi mund të ndiqet politika “shumë i madh

për të falimentuar". Për më tepër, kur pak banka dominojnë tregun e huave ato

mund të kenë pak nxitje për të investuar në zhvillimin e aftësive për të bërë

analizat e duhura.

Po kështu, konkludohet që ka shumë rëndësi të luftohen situatat e

monopolizimit dhe të dominimit të tregut për të lejuar konkurrencën e drejtë dhe

të ndershme midis subjekteve. Për këtë, shtete të ndryshme kanë miratuar një

varg ligjesh e rregullash si dhe kanë ndërtuar sistemet dhe instrumentet

përkatëse për t’i vënë ato në zbatim në mbrojtje të konsumatorit. Në tërësi, nga

pikëpamja legjislative veprimtaria bankare trajtohet njësoj si edhe çdo

veprimtari tregtare, madje pavarësisht nga pronësia e bankave (shtetërore

apo private).

V.1. A ka dominim të tregut bankar shqiptar?

Problemi i dominimit dhe monopolizimit të tregjeve është një problem

kompleks që nuk lind vetëm nga veprime të qëllimshme të subjekteve për të

fituar këto pozita. Ato janë pasojë, siç e kemi treguar dhe për sistemin bankar,

edhe të vetë historisë së zhvillimit të tregut ose mungesës së zhvillimit të tij.

Kështu, sistemi financiar në tërësi në Shqipëri dominohet nga sistemi

bankar. Ende nuk janë krijuar ose janë në faza fillestare institucionet financiare,



62

tregjet e kapitalit etj dhe në mënyrë të vetvetishme lënë hapësira dhe krijojnë

pozita favorizuese për bankat. Nga ana tjetër, sistemi bankar dominohet nga

banka tregtare universale. Nuk ka banka kooperativë, banka zhvillimi apo banka

investimi.

Tregu bankar shqiptar, i matur me raportet e përqendrimit dhe vlerat e

indeksit H, paraqitet një treg i deformuar dhe i dominuar nga grupi i bankave

shtetërore, në veçanti nga Banka e Kursimeve. Ky treg mbetet ende i tillë.

Dominimi i tregut nga Banka e Kursimeve është mjaft i lartë në

aktivitetin total të sistemit bankar, në aktivitetin depozitues, kryesisht atë

në lekë, në investimin në tregun e bonove të thesarit, në rrjetin bankar dhe

të vëllimit e procedurave të pagesave. Ndërsa, në tregun e kreditit vërehet

sundim i Bankës së Kursimeve nisur nga teprica e kredisë, por, në realitet,

për shkak të vendimeve administrative të marra, ajo nuk luan dot ndikim në të.

Ndikimi më i dukshëm (i konsiderueshëm) mbetet ai në tregun e bonove të

thesarit.

Box 11: Rezultate të vrojtimit71.

Sipas përfundimeve të vrojtimit "Sistemi bankar shqiptar. Probleme të zhvillimit të tij"

rezulton se lidhur me hapësirat, që mund të ekzistojnë për shtrirje më të madhe të sistemit bankar

shumica e të intervistuarve mendojnë se duhet të hapen banka private shqiptare apo të huaja;

duhet të ketë një shtrirje gjeografike më të madhe të rrjetit bankar si edhe më shumë sportele në

bankat ekzistuese.

Rreth 40 për qind e të intervistuarve pohojnë se mundësitë e konkurrencës janë të njëjta

midis bankave ndërsa 40 për qind se këto mundësi nuk janë të njëjta.

                                                       
71 Cani Shkëlqim, Muço Marta, Baleta Teuta, "Sistemi bankar shqiptar. Probleme të zhvillimit të tij", analizë
vrojtimi, botim i Bankës së Shqipërisë, gusht 2000.
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Lidhur me aktivitetet në të cilat ekziston monopoli, shumica e të intervistuarve mendojnë

se monopoli ekziston kryesisht në depozitat në lekë, në likuidimin e pagesave, portofolin e

bonove të thesarit, kreditimin dhe transfertat me jashtë.

Deformimi apo situata monopol ekziston në aktivitetin e depozitave dhe sidomos të

depozitave në lekë. Kjo pohohet në masë e konsiderueshme si nga bankat ashtu edhe nga

individët e intervistuar. Kjo tregon që në praktikë reduktohen mundësitë që instrumenti i normës

së interesit i përdorur nga Banka e Shqipërisë të përdoret në mënyrë efikase. Nga intervistimi del

se monopoli ekziston në pothuajse të gjitha llojet e aktiviteteve bankare, por në mënyrë të

veçantë në tregun e bonove të thesarit dhe në shërbimin e pagesave. Situata monopol në tregun

primar dhe atë sekondar të bonove të thesarit, pengon zbatimin me efektivitet të vendimeve të

politikëbërësve në ekonomi. Kjo është një arsye e mjaftueshme që autoritetet të zbatojnë masa

për nxitjen e konkurrencës. Janë mjaft të dobishme masat e Bankës së Shqipërisë për nxitjen e

investimeve të bankave private në bono thesari, nxitjen e ndërmjetësimit në lekë, nxitjen e

investimeve të publikut në bono, sidomos përmes zhvillimit të një fushate njohëse dhe

sensibilizuese.

Situata e dominimit të tregut bankar ka shkaktuar disa pasoja negative.

• Ul efektivitetin e politikës së interesave të Bankës së Shqipërisë dhe

nuk lejon përcaktimin e çmimeve, si ai i bonove të thesarit dhe kreditit, mbi

bazën e tregut. Në këtë mënyrë, megjithë situatën e favorshme ekonomike,

financimi i ekonomisë mbetet i kushtueshëm.

• Ul efikasitetin e mekanizmit të transmisionit të vendimeve në

ekonomi dhe po pengon zbatimin me ritëm më të shpejtë të instrumenteve

indirekte të politikës monetare.

• Mban të larta kostot e ofrimit të shërbimeve për klientët.

Megjithatë, në tregun bankar shqiptar tendenca e vërejtur është

reduktimi i përqendrimit dhe intensifikimi i konkurrencës, si pasojë e hyrjes

në treg të bankave të reja dhe e rritjes së aktivitetit të atyre ekzistuese. Ecuria e

vërejtur në vitin 2000 premton për një forcim të kësaj tendence në periudhat e

ardhshme.



64

V.2. Masa të karakterit të përgjithshëm për të nxitur konkurrencën

Në përfundim natyrshëm lind pyetja se cilat mund të jenë rrugët e

mundshme për të eliminuar të tilla situata dominimi në tregun bankar shqiptar?

Përgjigja e kësaj pyetje nuk mund të jenë një apo një grup masash konkrete pasi

është e nevojshme që:

- çdo veprim që do të ndërmerret të mbështetet në ligjet dhe rregullat

në fuqi;

- çdo veprim që do të ndërmerret në reduktim të pozitave dominuese

të analizohet me mjaft kujdes për pasojat që mund të sjellë, të përcaktohet qartë

koha kur ndërmerret ai dhe kohëzgjatja. Në këtë kuptim duhet të shoqërohet me

një analizë të përfitimeve dhe të kostove që shkakton masa që mendohet të

ndërmerret.

Kjo nënkupton që nga njëra anë të merren masa për rregullimin e tregut,

por njëkohësisht, do të thotë që disa probleme kërkojnë dhe kohën e nevojshme

për zgjidhje.

Tri elemente janë të rëndësishme në këtë proces:

? hartimi i politikave qeveritare prokonkurrenciale si edhe dhënia prioritet

politikave të tilla, të përfshira tashmë në programin antikorrupsion dhe

kompaktin e investimeve;

? krijimi dhe konsolidimi i institucioneve të nevojshme për zbatimin e

politikave;

? edukimi i konsumatorit mbi përfitimet që i sjell atij ambjenti

konkurrencial dhe nxitja e interesit të tij për t'u përfshirë në përpjekjet

për nxitjen e konkurrencës.

Në këtë kuadër duhet një përpjekje e përgjithshme e autoriteteve

shtetërore për të krijuar mjedis ku respektohen parimet e konkurrencës.

Nga kjo do të përfitonte edhe sistemi bankar. Kjo ka nevojë të kthehet në një
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prioritet për politikat qeveritare. Është e dobishme që autoritetet shtetërore të

përcaktojnë politika për nxitjen e konkurrencës.

Këto përpjekje është e nevojshme të fillojnë nga baza ligjore. Nëse është

pozitive që Shqipëria ka një ligj për konkurrencën, përsëri ky ligj nuk është i

mjaftueshëm. Baza ligjore ka nevojë të plotësohet dhe përvoja botërore në

këtë drejtim është mjaft e gjerë. Theksi vihet sidomos në qartësimin e rasteve të

ndërhyrjes kundër pozitave dominuese apo pozitave monopol.

Nuk është e nevojshme që të diskutohet dhe nevoja për respektimin e

standardeve apo kritereve të Bashkimit Evropian në këtë fushë. Tashmë, ky

është një element qendror i çdo iniciative ligjore në vend.

Plotësimi i bazës ligjore mund të shkojë më tej. Ligji “Për Bankën e

Shqipërisë” ose ligji “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” mund t’ia njohin të

drejtën/detyrimin bankës qendrore që në veprimet e saj dhe në rregullat që

miraton të ketë parasysh respektimin e parimeve të konkurrencës në

veprimtarinë bankare. Nga ana tjetër, në lëvizjet që bëjnë vetë bankat dhe

marrëveshjet që ato nënshkruajnë me njëra-tjetrën banka qendrore të ketë

autoritetin të ndërhyjë gjithnjë në emër të mbrojtjes së parimeve të konkurrencës.

Në këtë mënyrë krijohet mekanizmi që autoritetet mbikëqyrëse të jenë të

detyruara të mos lejojnë shfaqjen e sjelljeve monopolistike dhe të

disponojnë instrumentet e nevojshme për të garantuar zbatimin e politikave

prokonkurrenciale.

Plotësimi i bazës ligjore është një kusht i nevojshëm. Por, rëndësi ka

zbatimi i kësaj baze ligjore. Hap tjetër i rëndësishëm është forcimi i strukturave,

që do të ndjekin zbatimin e ligjeve/rregullave për monopolin. Nuk është

qëllim i këtij materiali të përcaktojë të drejtat dhe detyrat si dhe organizimin e

kësaj njësie, por në vija të përgjithshme është e nevojshme që kjo njësi të

ushtrojë pushtete të tilla të cilat t’i lejojnë asaj ndërhyrjet në rastet e veprimeve
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që çojnë në monopolizim të tregjeve, të vlerësojë dhe të gjurmojë nëse vendime

adiministrative ose veprime të vetë subjekteve ekonomike kanë këtë rezultat,

duke mbrojtur konsumatorët nga të tilla sjellje dominuese. Ligji "Për

konkurrencën" ia njeh këto kompetenca njësisë në fjalë. Por, problem vazhdon të

mbetet zbatimi i tij.

Por, për të qenë eficiente, kjo njësi ka nevojë të jetë e pavarur nga

politika, të jetë transparente në veprimet e saj dhe e përgjegjshme ndaj

konsumatorëve dhe tregtarëve të vegjël si dhe të disponojë mjete ligjore, që i

sigurojnë ushtrimin e kompetencave të saj.

Për të siguruar sukses në procesin e zbatimit të politikave

antikonkurrenciale duhet të zhvillohen aftësitë e pushtetit gjyqësor për

trajtimin e çështjeve të tilla.

Si element i tretë i rëndësishëm është dhe edukimi i publikut me të

drejtat që ka si konsumator dhe ndërgjegjësimi i tij për këto probleme. Nga

ana tjetër, publiku ka nevojë të ndërgjegjësohet që edhe ai ka një rëndësi të

madhe në luftën kundër monopolit. Praktikat e sotme botërore e theksojnë

shumë këtë element. "Zbatimi efikas i ligjit antitrust kërkon mbështetje publike.

Injoranca dhe apatia e publikut mund të dobësojnë zbatimin e ligjit antitrust më

tepër se çdo gjë tjetër. Kur jeni një biznes, person ose konsumator dhe hasni një

sjellje biznesi, që duket se shkel ligjet e antitrustit, mos hezitoni të informoni

agjencitë e zbatimit të tyre në lidhje me dyshimet që keni72". Nga ky paragraf

mund të mësohen këto elemente të rëndësishme:

• së pari, angazhimi i konsumatorëve në mbrojtje të konkurrencës është

thelbësor për zbatimin me efikasitet të ligjeve antimonopol;

• së dyti, është i nevojshëm krijimi i strukturave, që ndjekin sinjalizimet dhe

ankimet e konsumatorëve;

                                                       
72Klein Joel, Assistant Attorney General, Antitrust Division. Sipas botimit në internet nga U.S. Department of
Justice Washington, D.C. 20530, www.usdoj.gov/atr/public/div_stats/1638.htm.
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• së treti, konsumatori duhet të edukohet për të kryer veprime të tilla. Madje

vetë ky paragraf është shkëputur nga një pamflet i titulluar "Antitrust Enforcement

and the Consumer"73 (Zbatimi i ligjit antitrust dhe konsumatori) për të rritur

vigjilencën e konsumatorëve mbi ekzistencën dhe rëndësinë e ligjeve antitrust

dhe për të shpjeguar çfarë mund të bëjë çdokush për zbatimin e ligjit antitrust

dhe për veten e tij;

• së fundi, në kuadër të masave të përgjithshme, që ndikojnë në nxitjen e

konkurrencës, renditen edhe përpjekjet për zhvillimin e sistemit financiar dhe

të tregjeve të kapitalit. Edhe këtu kërkohet një bashkërendim pune midis disa

autoriteteve si Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave, ministri të tjera etj..

Këto lloj masash të përgjithshme hyjnë dhe në grupin e masave, që

zgjidhin problemin në kohë. Pra, efektet e tyre nuk mund të jenë të

menjëhershme.

V.3. Masa më specifike për sistemin bankar

Përsa i përket sistemit bankar, kuptohet që përpjekjet duhen

përqendruar në reduktimin e pozitave dominuese të Bankës së Kursimeve.

Siç është shpjeguar dhe në material (shih pjesën e raporteve të përqendrimit,

kapitulli III) tendenca është reduktimi i peshës së Bankës së Kursimeve në favor

të bankave të tjera. Kjo tendencë është më e fortë në periudhën e fundit (viti

1999 – gjashtëmujori i parë i vitit 2000). Duke patur parasysh dhe hyrjen e

bankave të reja në tregun shqiptar (1996-1999), intensifikimin e aktivitetit të tyre

si dhe përgatitjen e Bankës së Kursimeve për privatizim, tendenca e reduktimit të

pozitave dominuese do të vazhdojë. Për më tepër, pozitiv është fakti që reduktimi

i pozitave dominuese të Bankës së Kursimeve nuk po realizohet në forcim të

pozitave të një banke tjetër. “Terrenin që po lë Banka e Kursimeve” po e fitojnë,

në përgjithësi, të gjitha bankat e tjera por, më në veçanti, disa banka si Banka

                                                       
73 Ibid.
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Italo-Shqiptare, Banka Fefad, Banka Tirana, Banka Alpha Kredit. Kjo nënkupton

që vetvetiu, zhvillimi i sistemit bankar do të reduktojë dominimin e tij.

Banka e Shqipërisë është e vlefshme të bashkëpunojë me njësinë që

ekziston aktualisht për trajtimin e çështjeve të monopolit dhe me Ministrinë

e Financave për të përcaktuar bashkërisht ndërhyrjet e mundshme në

rregullim të situatës. Në këtë pikëpamje, Banka e Shqipërisë në trajtimin e

sistemit bankar duhet të mbajë parasysh gjithnjë kërkesat e ligjit të konkurrencës

dhe, ashtu siç kërkon zbatimin e ligjeve dhe rregullave në fuqi, të jetë më

kërkuese për zbatimin e kërkesave të këtij ligji në veçanti.

Kështu, në bazë të nenit 6 të ligjit në fuqi për konkurrencën, Banka e

Shqipërisë të kërkojë nga Banka e Kursimeve të paraqesë të dhënat përkatëse

të nevojshme, si një subjekt me pozita dominuese në treg. Banka e Shqipërisë

duhet të ndjekë një politikë më aktive lidhur me këtë aspekt: ajo mund dhe duhet

të detyrojë Bankën e Kursimeve por edhe të gjitha bankat e tjera të nivelit të dytë

të publikojnë raportet e tyre vjetore, të shpallin normat e tyre të interesit për

depozitat apo kreditë, komisionet bankare për shërbimet që ato ofrojnë si dhe të

bëjnë më tepër publicitet për veprimtarinë e tyre në tërësi.

Në bazë të nenit 2074, që trajton marrëdhëniet ekskluzive të mos lejojë që

marrëdhëniet midis qeverisë dhe Bankës së Kursimeve të jenë të tilla që të

forcojnë pozitën e saj sunduese në treg pavarësisht nga të qënit bankë

shtetërore. Konkretisht, qeveria nuk duhet të vonohet më në kryerjen e

veprimeve për rregullimin e mekanizmit të përcaktimit të normës së yield-it të

bonove të thesarit sipas tregut.

                                                       
74 Ky nen thekson: “Marrëdhëniet kontraktuese janë të pavlefshme në qoftë se krijohet ose forcohet sundimi
i tregut nga njëra prej palëve në kontratë”.
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Në bazë të nenit 575 merret një sugjerim mjaft i dobishëm për trajtimin e

Bankës së Kursimeve në procesin e privatizimit. Aktualisht Banka e Kursimeve

me pozitat dominuese është në kundërshtim me ligjin në fjalë. Nëse nuk mund të

ndërhyhet sot për ndarjen e bankës, siç propozohet në këtë nen, atëherë ka një

shans mjaft të mirë: privatizimi i bankës. Të gjithë gjasat janë që privatizimi i

bankës të mos realizohet dot brenda afatit të përcaktuar. Në këtë kuptim bie

arsyetimi që Banka e Kursimeve të privatizohet siç është, për hir të realizimit të

privatizimit në afat. Më tej, ka ende hapësirë që si një ndër objektivat kryesorë

të privatizimit të dalë nxitja e konkurrencës në tregun bankar duke realizuar

dhe ndarjen e saj (që nuk nënkupton domosdoshmërisht ndarjen gjeografike).

Kjo sjell mjaft zhvillime pozitive edhe për funksionimin e tregjeve dhe efikasitetin

e zbatimit të politikës monetare.

Një tjetër masë që vepron në kohë është edhe vazhdimi i lejimit të

hyrjes së bankave të reja në treg të cilat nxisin konkurrencën. Ende nuk ka

vend për të shtrënguar procesin licencues.

Në përfundim, autorët konkludojnë dhe propozojnë që nxitja e

konkurrencës duke luftuar praktikat dominuese ose monopol realizohet me

efikasitet duke përmirësuar në sistemin ligjor, duke krijuar dhe forcuar strukturat

përkatëse, që do të ndihmojnë në zbatimin e ligjeve si dhe duke rritur

ndërgjegjësimin e konsumatorit për këtë problem.

                                                       
75 Sipas nenit 5, shoqëritë tregtare, që ushtrojnë veprimtari ekonomike dhe që kanë pozitë sunduese në treg
janë të detyruara të ndahen në pjesë të veçanta, në mënyrë që shoqëritë e pavarura që krijohen të fitojnë
pavarësi ekonomike dhe të ruajnë aftësitë konkurruese të tyre.
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ANEKS 1: Pyetësor

A1.1. Rregullimi specifik në sektorin bankar

1. Qëllimi i këtij seksioni është të tregojë ndërveprimin midis rregullimit

dhe konkurrencës në çdo vend, përmes një përshkrimi të çështjeve të rregulluara

dhe atyre që i janë lënë tregut. Ju lutem përshkruani shkurtimisht rregullimet

kryesore statutore, që ndikojnë sektorin bankar, duke i grupuar sa më shumë që

të jetë e mundur këto rregullime sipas listës së mëposhtme:

(a) kufizimet mbi hapjen e degëve, mbi dhënien e licencacave të reja dhe

veçanërisht shoqërive me kapital të huaj;

(b) kufizime mbi çmimin (kontrolli mbi përqindjet e interesit dhe kontrolle të tjera

mbi çmimet dhe komisionet);

(c) kufizimet gjatë ushtrimit të aktivitetit dhe rregullimet në strukturën e pronësisë

midis institucioneve financiare;

(d) kufizime në portofolin e aktiveve që mund të mbajë banka (siç mund të jenë

kërkesat për të mbajtur disa lloj letrash me vlerë ose kufizime për të mos

mbajtur disa lloje të tjera; përfshirë kërkesat për të mos zotëruar pjesë

kontrolluese në shoqëritë tregtare jo financiare);

(e) sigurimi i detyrueshëm i depozitave (duke specifikuar nëse është me

kompesim të plotë apo të pjesshëm, nëse primi është i njëjtë apo i lidhur me

shkallën e rrezikshmërisë së bankës);

(f) kufizimet në mjaftueshmërinë e kapitalit;

(g) rezerva e detyrueshme (kërkesa për të mbajtur një sasi të caktuar të

detyrimeve në bankën qëndrore);

(h) kërkesa për kredi direkte në sektorët më të favorizuar;

(i) rregulla të veçanta mbi procedurat e kujdestarisë, likuidimit, shpërndarjes,

bashkimin (composition) apo procedura të tjera analoge;

(j) rregulla që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërbankare (për shembull sistemi

i pagesave);
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2. A ekziston ndonjë rregullues apo disa institucione rregulluese (të

tilla si Komisioni Bankar, apo “Autoriteti i shërbimeve financiare” – në disa

industri ky rol luhet nga banka qendrore)? Cila është forma e këtij institucioni,

funksionet e tij kryesore dhe objektivat e tij statutore? Çfarë lirie veprimi dhe

gjykimi ka ai? Si e ushtron këtë liri? A e ndikon ai fuqishëm sjelljen e aktorëve në

treg? Në ç’mënyrë?

3. Përveç regjimit formal statutor, a ka nënkuptime apo shpresa lidhur

me veprime (të tilla si “huadhënës i rradhës së fundit” apo “shumë i madh për të

falimentuar”) të bankës qendrore apo agjencive të tjera qeveritare, të cilat mund

të ndikojnë mbi sjelljet e bankave?

4. A ekziston ndonjë rregullim i rëndësishëm ndërbankar, që të

ndikojë mbi sjelljen e bankave, i tillë si organizimi i industrisë, kodet e sjelljes,

marrëveshje ndërbankare etj. ?

5. Ju lutem identifikoni ndikimet kryesore mbi qeverinë kur

përcaktohen politika në këtë fushë? Për shembull, a ka grupe (lobe) në industri?

6. Sa e shtrirë është pronësia shtetërore në industrinë bankare?

7. A keni dijeni për ndonjë studim, që pohon ndikimin e regjimit të

mësipërm rregullues mbi strukturën, sjelljen apo përfundimet dhe pengesat në

hyrje në industri? A ka studime sasiore, që të vlerësojnë madhësinë e kostos së

këtij rregullimi apo të vlerësojnë fitimet e ekonomisë si rezultat i derregullimit? A

e ka bërë vetë agjencia juaj një punë të tillë? Në secilin nga rastet e mësipërme,

ju lutem jepni citime nga punimi në fjalë.

A.1.2. Rregullimi i konkurrencës në sektorin bankar

8. Ju lutem përshkruani zbatimin e ligjit të vendit tuaj për

konkurrencën në sektorin bankar. A ka aty ndonjë përjashtim nga zbatimi i ligjit të

konkurrencës për sektorin bankar? A ka banka që janë subjekt i rregullave të tyre

të konkurrencës (për shembull a ekzistojnë klauzola lidhur me bashkimin e

bankave, marrëveshjet ndërbankare, mbrojtjen nga falimentimi etj.)? Nëse po, a
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janë këto rregulla specifike për sektorin më detyruese apo më pak se sa ligji i

përgjithshëm  për konkurrencën?

9. Kush e bën të detyrueshëm ligjin e konkurrencës në sektorin

bankar? A është kjo përgjegjësi vetëm e Autoritetit Kombëtar për konkurrencën?

Nëse jo, a ndahet kjo përgjegjësi me ndonjë institucion tjetër, apo është

përgjegjësi vetëm e një institucioni tjetër? Cilat janë funksionet institucionale të

agjencive të tjera të përfshira (për shembull politika monetare, mbikëqyrja e

sektorit bankar, sigurimi i depozitave etj.)? Nëse përgjegjësia është e ndarë, si

ndahet ajo? (për shembull elementet, që lidhen me ligjin e konkurrencës, si

marrëveshjet horizontale janë përgjegjësi e një agjencie dhe elementët e tjerë, si

rregullimi i bashkimeve/shkrirjeve, përgjegjësi e një agjencie tjetër?) A mund të

vendosë veton një agjenci kundrejt tjetrës, apo duhet të bien dakort të dyja?

Nëse një agjenci tjetër ka përgjegjësinë e vetme për gjithë ligjin e konkurrencës

apo për pjesë të tij në sektorin bankar, a ka të drejtën autoriteti kombëtar i

konkurrencës të japë këshilla? A ka ndodhur kjo? Me çfarë efekti? Ju lutem

komentoni vendimet e marra nga agjencia tjetër, nga këndvështrimi i

konkurrencës.

10. Ju lutem komentoni në veçanti veprimet e ndërmarra nga autoriteti

përgjegjës për konkurrencën:

(a) Në rastet e shkrirjeve, cili ka qenë qendrimi i autoritetit të

konkurrencës në përcaktimin e tregut? Cilat tregje të veçanta janë identifikuar,

pse?  Bankat janë trajtuar si ofruese të një numri shërbimesh apo si ofruese

produktesh të niveleve të ndryshme, me tregje të ndryshme për secilin produkt?

Cili ishte synimi gjeografik i secilit treg? A ka influencuar veprimtaria bankare

përmes internetit apo telefonit problemin lidhur me përcaktimin e tregut?

(b) Në rastin e shkrirjeve, a ka raste të kompromisit (kompensimit)

midis mbrojtjes dhe konkurrencës dhe mbrojtjes apo qëndrueshmërisë të sektorit

bankar? Si janë trajtuar këto raste?

(c) A ka patur rregullime të problemeve të imponuara në rastet e

shkrirjeve, të cilat kanë ndikuar mbi konkurrencën dhe të çfarë lloji kanë qenë

ato?
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(d) Në rastet e marrëveshjeve horizontale, a keni gjetur raste kur

industria bankare ka lehtësuar marrëveshjet e fshehta? A kanë ndikuar

marrëveshjet ndërbankare lidhur me, le të themi ATM përpunimin elektronik të

transaksioneve, sistemin e pagesave apo kreditin e përbashkët mbi

konkurrencën? A kanë ndikuar këto lloj marrëveshjesh të fshehta midis bankave

mbi tregjet e tilla si ai i borxhit të qeverisë?

(e) A ka patur raste specifike të abuzimit lidhur me dominimin apo

marrëveshjet vertikale, të cilat kanë ndikuar mbi nivelin e konkurrencës?

11. A ka çështje të tjera të veçanta apo eksperienca në forcimin e ligjit

të konkurrencës, që ju mendoni se mund të paraqesin interes për autoritetet e

konkurrencës në OECD? Në rast se po, ju lutem përshkruajini ato shkurtimisht

dhe aty ku e gjeni me vend jepni citime nga publikimet lidhur me to.

12. A ka patur ndonjë ndryshim të rëndësishëm (lidhur me ndonjë nga

komponentët e regjimit rregullues të diskutuar në paragrafet e mësipërme) në dy

vitet e fundit? Nëse po, përshkruani shkurtimisht situatën para ndryshimit dhe

efektet kryesore të ndikimit.
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Aneks 2

Tabela 6: Pesha e bankave në sistemin bankar sipas disa treguesve

(në %).

Viti 1999
Totali i

aktiveve
Totali i

depozitave të
pranuara

Totali i
depozitave
rrjedhëse

Totali i
depozitave

me afat

Totali i
depozitave të

individëve

Totali i
depozitave

në lekë

Totali i
depozitave
në valutë

1. BK 67.9 74.6 40.7 83.5 79.7 87.1 39.9
2. BKT 13.5 10.5 18.7 8.2 8.3 9.0 14.6
3. BISH 5.0 4.1 17.9 1.5 2.8 0.7 13.6
4. BASHI 0.8 0.3 1.9 0.0 0.1 0.0 1.2
5. BD 1.2 0.5 1.7 0.0 0.4 0.0 1.8
6. BT 3.0 2.7 4.1 1.9 2.1 1.1 7.3
7. BKG 2.2 2.1 2.1 1.6 2.7 0.6 6.1
8. BTN 0.5 0.3 0.9 0.2 0.3 0.1 0.9
9. BAK 1.7 1.4 1.9 1.2 1.3 0.6 3.8
10. BASH 2.5 2.6 8.4 1.6 2.1 0.4 8.7
11. Fefad 1.0 0.8 1.6 0.3 0.6 0.4 2.1
12. BPI 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
13. BNT 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Indeksi H 0.48 0.57 0.24 0.71 0.64 0.77 0.22
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Tabela 7: Pesha e bankave në sistemin bankar sipas disa treguesve (në %).

Qershor
2000

Totali i
aktiveve

Totali i
depozitave të

pranuara

Totali i
depozitave
rrjedhëse

Totali i
depozitave

me afat

Totali i
depozitave të

individëve

Totali i
depozitave

në lekë

Totali i
depozitave
në valutë

1. BK 63.3 71.3 33.75 80.69 76.36 84.93 36.72
2. BKT 13.0 9.9 17.77 7.91 7.81 8.82 12.54
3. BISH 5.9 4.7 19.49 1.98 3.43 0.89 14.37
4. BASHI 1.0 0.4 2.66 0.03 0.13 0.02 1.53
5. BD 0.8 0.7 3.42 0.00 0.68 0.01 2.45
6. BT 4.1 3.4 4.66 2.49 2.82 1.81 7.53
7. BKG 2.6 2.4 2.52 1.98 2.67 0.97 6.13
8. BTN 1.1 0.3 0.88 0.19 0.29 0.13 0.85
9. BAK 2.3 1.8 1.64 1.67 1.48 0.86 4.23
10. BASH 3.5 3.7 11.48 2.38 3.11 0.83 10.82
11. Fefad 1.4 1.2 1.66 0.57 1.11 0.64 2.71
12. BPI 0.6 0.0 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04
13. BNT 0.5 0.1 0.04 0.07 0.08 0.07 0.09
Indeksi H 0.43 0.52 0.20 0.66 0.59 0.73 0.20
Ndrysh. (në
%) i indeks.
H ndaj vitit
1999.

-10.4 -8.8 -16.7 -7.0 -7.8 -5.2 -9.1
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Tabela 8: Pesha e bankave shtetërore në totalin e sistemit (në %)

Treguesi 1994 1995 1996 1997 1998
Totali i bilancit 97.8 95.4 93.9 89.9 85.6
Totali i llogarive rrjedhëse dhe depozitat me afat 96.3 96.8 96.6 92.4 91.3
Teprica e kredisë gjithsej 97.2 96.0 91.3 83.3 79.3
Totali i bonove të thesarit 94.0 94.9 99.7 94.2 98.3

Tabela 9: Pesha e Bankës së Kursimeve për disa tregues kryesorë në vite
(në %)

Treguesi 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Qershor 2000
Totali i bilancit 18.0 43.3 29.0 62.7 69.3 67.9 63.3
Totali i depozitave të pranuara 47.6 49.6 32.0 66.9 79.3 74.6 71.3
Teprica e kredisë gjithsej 18.2 24.8 32.7 61.2 31.3 46.6 20.3
Totali i bonove të thesarit 91.4 94.9 29.4 87.9 97.6 89.6 87.0

Tabela 10: Ritmi i ndryshimit të peshës së Bankës së Kursimeve për disa
tregues kryesorë në vite

Treguesi 1995 1996 1997 1998 1999 Qershor 2000
Totali i bilancit 25.3 -14.4 33.7 6.6 -1.4 -4.6
Totali i depozitave të pranuara 2.0 -17.6 34.9 12.4 -4.7 -3.3
Teprica e kredisë gjithsej 16.6 7.9 28.5 -29.9 15.3 -26.3
Totali i bonove të thesarit 3.5 -65.5 58.5 9.7 -8.0 -2.6

Tabela 11: Ecuria e Indeksit H për tregues të ndryshëm në vite
Indeksi H: 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Qershor 2000
Vlera optimale 0.17 0.17 0.13 0.11 0.1 0.08 0.08
Totali i bilancit 0.60 0.36 0.41 0.45 0.51 0.48 0.43
Totali i depozitave të pranuara 0.39 0.40 0.45 0.50 0.65 0.57 0.52
Teprica e kredisë gjithsej 0.35 0.32 0.29 0.42 0.35 0.28 0.24
Totali i bonove të thesarit 0.84 0.92 0.58 0.76 0.52 0.81 0.76
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Tabela 12: Normat mesatare të interesave në lekë në vite për sistemin
bankar (në %)

Treguesi 1995 1996 1997 1998 1999 Qershor 2000
Kredia me afat njëvjeçar 21.0 28.8 43.0 25.0 25.8 28.7
Depozitat me afat njëvjeçar 13.7 19.1 27.8 16.5 9.1 8.3
Bonot e thesarit me afat njëvjeçar 15.1 22.5 35.0 23.0 15.8 13.9

Tabela 13: Normat mesatare të interesave në lekë në vite për Bankën e
Kursimeve (në %)

Treguesi 1996 1997 1998 1999 Qershor 2000
Kredia me afat njëvjeçar 22.0 35.4 22.9 15.2 13.7
Depozitat me afat njëvjeçar 9.2 18.6 10.2 5.4 5.6

Ecuria ne vite e indeksit H për tregues të ndryshëm 
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ANEKS 3: Indeksi H

Për të matur përqendrimin e tregut bankar është përdorur indeksi i

Herfindahlit të cilit i referohemi si Indeksi H. Ky indeks bazohet në peshën e

secilës bankë ndaj sistemit bankar për aktivitete të ndryshme bankare, si për

aktivitetin gjithsej të bankës, për kreditë, për depozitat apo investimet në letrat

me vlerë. Ai mat shmangien e peshës së secilës bankë nga pesha mesatare. Me

peshë mesatare kuptohet pesha e secilës bankë në sistemin bankar nëse do të

ekzistonte një konkurrencë perfekte. Indeksi luhatet midis nivelit të peshës

mesatare dhe 1. Sa më afër 1 të jetë ai aq më i përqendruar është tregu bankar.

Sa më afër peshës mesatare, aq më konkurrent është ky treg.

Indeksi H ?
?

???
n

i
i n

SS
1

2 1
)(

[1 / n] < Indeksi H < 1

ku:

n= numri i bankave

Si = pesha e bankës në sistemin bankar
_
S = pesha mestare e një banke në kushtet e konkurrencës perfekte
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