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AABBSSTTRRAAKKTT  

Normat e interesit, përbëjnë një nga kanalet më të rëndësishme të  transmetimit të 

politikës monetare. Funksionimi i këtij kanali  transmisioni varet mjaft nga kushtet 

makroekonomike dhe strukturat financiare të vendit.  

Në vendet e Europës Juglindore, ndonëse  strukura financiare dhe kushtet 

makroekonomike janë të ndryshme, vërehen dhe pika afrimi, të cilat po zgjerohen 

gjithnjë e më tepër. Kjo kryesisht  në kuadrin e  Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit, 

ku këto vende po përpiqen gjithnjë e më tepër të plotësojnë kriteret e nevojshme për 

integrim në rajon dhe në Europën e Bashkuar, që do të thotë ngushtim i dallimeve 

midis tyre. 

Hyrja e monedhës fizike  euro dhe zëvendësimi apo lidhja e ngushtë e monedhës 

kombëtare  të disa vendeve të rajonit me euron, po  forcon dhe më tepër tendencën 

për integrimin në rajon  dhe në Bashkimin Europian, zhvillimin  e tregtisë duke 

mundësuar lidhje gjithnjë e më të forta edhe në drejtim të nivelit të normave të 

interesit.  

Materiali i përgatitur, ka si qëllim të krahasojë normat e interesit në vendet e rajonit, 

për të zbuluar nëse ekzistojnë ose jo  lidhje midis tyre dhe për të  mundësuar në disa 

raste dhe matjen e vlerësimin e tyre.  

Në kushtet e lidhjeve të mjaftueshme dhe të qëndrueshme midis normave të interesit 

në rajon, në material do të veçohen: 

o ato vende me të cilat ekzistojnë lidhje më të forta; 

o  faktorët që e bëjnë të mundur një gjë të tillë;  

o lidhjet midis normave të interesit dhe me  partnerët tanë  kryesorë  në tregti, 

të cilët janë anëtarë të Bashkimit Europian si Italia dhe Greqia; 
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me qëllim që në të ardhmen të mund të ndërtohen modele ekonometrike për 
mundësimin e parashikimit të ecurisë së normave të interesit  në Shqipëri 
mbështetur në pritshmëritë e  vendeve  partnere apo të vendeve të rajonit për 
normat e interesit . 

Shënim:  

Për të bërë të mundur krahasimin dhe vlerësimin e lidhjeve midis normave të 

interesit  në vendet e rajonit, më të përshtatshme janë konsideruar  normat e 

interesit të depozitave dhe kredive. 
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11..  TTËË  PPËËRRBBAASSHHKKËËTTAATT  DDHHEE  DDAALLLLIIMMEETT  MMIIDDIISS  VVEENNDDEEVVEE  TTËË  RRAAJJOONNIITT..  

Për të bërë krahasime midis normave të interesit në vendet e rajonit është i 

nevojshëm një prezantim i shkurtër e treguesve kryesorë ekonomikë  të vendeve të 

rajonit dhe evidentimi i të përbashkëtave dhe dallimeve midis tyre, faktorë këto që 

ndikojnë në nivelin e normave të interesit, në tendencat dhe në ecurinë e tyre. 

Tabelë 1.  Disa tregues kryesorë  të vendeve të rajonit dhe të partnerëve tanë kryesorë në 
tregti (viti 2001)1. 

 Bosnja 
Herzegov Bullgari Kroaci MaqedoniJugosllavShqiperiRumani Itali*** Greqi***

Rritja reale e 
PBB-së  
në  % 

5.6 4.9 4.3 -4.6 6.2 6.5 5.3 1.8 4 

Inflacioni vjetor 
në % 1.5 4.8 2.5 3.7 40.5 3.5 30.2 2.8 3.4 

Defic. Buxh./PBB 
në % … -0.8 -4.2 -3.5 

 
-6.2 

 
-8.5 -3 -1.2 -0.3 

Importet   
në %/PBB reale … 10.2 6.1 0.1** … 31.3 3.5 2.5* 5.6 

Eksportet  
në%/PBB  reale … 7.7 3.9 2.8** … 7.2 6.8 3.3* 5.7 

Importet   
mld USD 2.340 7.230 9.044 1.688 4.837 1.308 15.552 236.624* 29.702

Eksportet  
në mld USD 0.799 5.099 4.659 1.155 1.903 0.294 11.385 

 
238.262*

 
10.615

Burimi: Economic survey of Europe  No. 1   2002   dhe IFS June 2002. 
*Në vitin 2000 
**Në vitin 1999 
*** Vende anëtare të Bashkimit  Europian. 
 
Niveli ekonomik 
 

Rajoni i Europës Juglindore përbëhet nga 8 vende nga të cilët 7  janë me të 

ardhura të ulëta ekonomike dhe një me të ardhura mesatare. Nivelin më të lartë të 

                                                 
1 Në vendet e rajonit të Europës Juglindore bëjnë pjesë : Bosnja &Herzegovina, Bullgaria, Kroacia, 
Kosova, Maqedonia, Shqipëria, Rumania, Jugosllavia. Në material janë përfshirë dhe informacione 
për partnerët tanë kryesorë  në tregti si  Italia dhe Greqia,  të cilat  do të na ndihmojnë të shpjegojmë 
raportet  e vendeve të rajonit me vendet e Bashkimit Europian. 
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standardit të jetesës në rajon2 e ka Kroacia. Me përjashtim të Rumanisë e cila është 

ekonomi  me madhësi mesatare, shtatë ekonomitë e tjera konsiderohen të vogla3.   

 Këto vitet e fundit është vënë re një përshpejtim i rritjes ekonomike në vendet 

me ekonomitë më të mëdha të rajonit si në Rumani e Bullgari. Ekonomia kroate, 

gjithashtu u rrit me shpejtësi,  si rezultat i rritjes së kërkesës së brendshme, i rritjes 

së prodhimit industrial dhe i të ardhurave nga turizmi. Situata në vendet e tjera të 

rajonit në përgjithësi mbetet e vështirë. Kërkesa e brendshme në këto vende ende  

varet nga ndihmat e huaja dhe nga të ardhurat e emigrantëve, ndërsa ekonomia  e 

fshehur është  problematike. Vërejmë se në vitin 2001 sidomos në tremujorin e dytë 

ishte e pranishme kriza në Maqedoni4.  Ekonomia shqiptare, këto vitet e fundit ka 

hasur në situata të vështira të shkaktuara nga kriza energjetike.  Prodhimi i ulët në 

sektorin energjitik nuk ka mundur t’i përgjigjet ritmeve të rritjes së ekonomisë në 

tërësi, duke u bërë pengesë për to. 

Bosnja Herzegovina  dhe Kosova janë ekonomi  që varen nga ndihmat 

ekonomike. Shqipëria është ekonomi pjesërisht e varur nga ndihmat ekonomike  dhe 

3 vendet e tjera (Bullgaria, Maqedonia dhe Rumania) janë ekonomi në tranzicion të 

varura nga ndihmat financiare ndërkombëtare. Jugosllavia ka qenë e izoluar nga 

komuniteti ndërkombëtar dhe kjo ka ndikuar në treguesit e saj ekonomikë e 

financiarë5. Megjithatë vitet e fundit, Jugosllavia ka bërë përparime të 

konsiderueshme në normalizimin e marrëdhënieve të saj financiare ndërkombëtare.  

Kështu,  në fillim të vitit 2001 Jugosllavia u bashkua me FMN dhe Bankën Botërore 

si dhe u bë anëtare e BERZH-it 6. 

Vendet e rajonit  janë duke hequr barrierat dhe kufizimet në drejtim të tregtisë 

dhe të ekonomive të tyre duke synuar liberalizimin e tyre. Lidhja e marrëveshjeve 

                                                 
2 Matur me PBB/frymë  (në Usd). 
3 Burimi: "Monetary Policy and Transition in Southeast Europe” përgatitur nga  Ph.D. Gligor 
Bishev - Zëvendësguvernator i Bankës Qendrore të Maqedonisë dhe asistent profesor në 
Fakultetin e Ekonomisë në Maqedoni.  
4 Burimi: "Economic Survey of Europe" 2002 No. 1–përgatitur nga Economic Commission for Europe-
Unitet Nations.  
5 Shih shënimin 3 në fund të faqes  6. 
6 Shih shënimin 4 në fund të kësaj faqeje. 
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dypalëshe të tregtisë së lirë  në rajon do të ndihmojë për hapjen e mëtejshme të 

ekonomive të këtyre vendeve. Shkalla e hapjes së ekonomisë shqiptare  e matur me 

peshën e importeve/PBB-së llogaritet të jetë rreth 30 për qind e PBB-së. Mesatarja e  

importeve dhe eksporteve në raport me PPB në vendet e rajonit, në krahasim   me 

vendet e tjera në tranzicion vazhdon të mbetet e ulët 7. 

Tregjet financiare 

Tregjet financiare në të 8 ekonomitë e rajonit  janë jo shumë të zhvilluara. Në 

disa prej këtyre vendeve ka një zëvendësim të lartë  nga euro8.  

Zëvendësimi i aktiveve me euron 

Zëvendësimi  i parasë dhe i aktiveve (euroizimi)  është zgjeruar mjaft këto 

vitet e fundit. Në vendet kryesore ku aktivet në monedhë kombëtare  janë 

zëvendësuar  me euron bëjnë pjesë: Bosnja Herzegovina, Bullgaria, Kroacia dhe 

Kosova9. 

 Në Shqipëri  shkalla e zëvendësimit të monedhës në qershor 2002  ka qenë 53.5 

për qind 10 dhe shkalla e zëvendësimit të aktiveve është 26 për qind11. (Megjithatë, 

ka mjaft arsye të besohet  se shkalla e zëvendësimit të monedhës  dhe e aktiveve në 

Shqipëri, të jetë më e lartë, pasi dihet që një pjesë e rëndësishme e kursimeve  të 

popullsisë në valutë qarkullojnë jashtë sistemit bankar12). Vlerësohet se në 

periudhën kur monedha euro zëvendësoi 12 monedha të shteteve europiane, si 

rezultat i ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë në tregun valutor, janë zëvendësuar 

130,6 milionë euro. 

                                                 
7 Shih shënimin 3 në fund të faqes  6. 
8 Shih shënimin 3 në fund të faqes  6. 
9 Shih shënimin 3 në fund të faqes  6. 
10 Llogaritur: depozita në valutë/M1 në përqindje. 
11 Llogaritur: depozita në valutë/M2 në përqindje. 
12 Burimi:  "Euroizimi i ekonomisë shqiptare  një alternativë për t'u konsideruar" nga Dr Selami Xhepa 
- Banka e Shqipërisë. 
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 Në Bullgari shkalla e zëvendësimit të aktiveve është 44.4 për qind, në 

Slloveni shkalla e zëvendësimit të aktiveve është rreth 42 për qind. 

Tabelë 2.  Monetizimi (pesha e agregatëve monetarë në PBB) në vitin 2001  (në përqindje). 
 

 Bullgari Kroaci Maqedoni Jugosllavi Shqipëri Rumani Slloveni 
Monetizimi 
M1/PBB 13.5 11.2 9 5.7* 21.3 4.1 9.5 

Monetizimi 
M3/PBB 34.7 48.6 19 22.2* 60.1 19.2 55 

Burimi: Economic survey of Europe  No. 1   2002.    
*Në vitin 2000 

Me përjashtim të Shqipërisë ku përqindja e monetizimit  është pranë niveleve 

standarde, në vendet e tjera të rajonit  ajo ka rezultuar nën 13,5 për qind. Niveli i ulët 

i monetizimit, është në të njëjtën kohë një tregues  i shkallës së lartë të zëvendësimit 

të monedhës kombëtare 13. 

Strategjia e  politikës monetare dhe regjimi i kursit të këmbimit 

Vendet e rajonit  nuk ndjekin të njëjtën strategji të politikës monetare dhe 

regjim të kursit të këmbimit.   

Tablë 3.  Strategjia e politikës monetare dhe regjimi i kursit të këmbimit. 
 

 Strategjia monetare Regjimi i kursit të këmbimit 
Bosnja & Herzegovina bord monedhe (currency board) fiks  irrevokabël me euron 1 
Bullgaria bord monedhe (currency board) fiks  irrevokabël me euron1 
Kroacia kontrolli i kursit të këmbimit bandë luhatje ndaj euros1 
Maqedonia kontrolli i kursit të këmbimit peg me euron1 
Jugosllavia14 stabiliteti i çmimeve luhatje e lirë e kursit të këmbimit 
Shqipëria stabiliteti i çmimeve luhatje e lirë e kursit të këmbimit 
Rumania stabiliteti i çmimeve luhatje e lirë e kursit të këmbimit 
Burimi:  "Euroizimi i ekonomisë shqiptare  një alternativë për t'u konsideruar" nga Dr Selami Xhepa - 
Banka e Shqipërisë. 
1Fillimisht ka qenë me DM. 

Niveli i normave të interesit në tregun e parasë varet dhe ndikohet si nga 

strategjia monetare që ndiqet në vendet e ndryshme të rajonit dhe nga regjimi i kursit 

të këmbimit që zbatohet prej tyre.  

                                                 
13  Shih shënimin 3 në fund të faqes  6. 
14 Në maj të vitit 2002 monedha e Jugosllavisë u deklarua e nga FMN-ja e konvertueshme për 
transaksionet e llogarisë korente. 
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Në regjimet e kurseve luhatëse të këmbimit  ka një shkallë më të lartë të lirisë 

së politikës monetare. 

 

 

 

Sektori financiar 

Në vendet e rajonit  sektori financiar është ende i dobët  dhe jo shumë i 

zhvilluar. Sektori bankar është ende delikat dhe karakterizohet nga 

pamjaftueshmëria e ndërmjetësimit financiar. Për shkak të praktikave të dobëta të 

kredidhënies, huatë e këqija janë problematike në mjaft prej vendeve të rajonit dhe  

si rezultat i rrezikut ende të lartë, në vendet e rajonit, dominojnë  kreditë dhe 

depozitat afatshkurtra 15.  

          Sistemi bankar në vendet e rajonit është në rrugën e reformimit. Ky proces po 

kryhet nëpërmjet privatizimit të bankave shtetërore, hyrjes së bankave të huaja,  

përmirësimit të mbikëqyrjes bankare, bazës ligjore, krijimit të instituteve të sigurimit 

të depozitave dhe të regjistrimit të kredive etj.. Në Bosnje Herzegovinë, me gjithë  

arritjet e kohëve të fundit si, krijimi i një monedhe stabël, përmirësimet e dukshme në 

sistemin bankar, reforma e pensioneve etj., ka ende shumë për të bërë. Maqedonia 

së fundi  ka miratuar ligjin e ri  të sistemit bankar. Kroacia  është në procesin e 

forcimit  të fuqisë mbikëqyrëse  të bankës qendrore. Bullgaria dhe Rumania  janë më 

të përparuara në  përpjekjet e tyre  dhe tashmë janë përqendruar në  harmonizimin e 

rregulloreve me Bashkimin Europian. Procesi i tërheqjes së  shtetit nga sistemi 

bankar  ka filluar në të gjitha vendet e rajonit duke mbyllur bankat  shtetërore 

jorentabël, dhe duke privatizuar ato rentabile. Privatizimi i bankave tashmë ka 

                                                 
15 Shih shënimin 3 në fund të faqes  6. 
 

Box 1.  
° Në përgjithësi, politikat monetare të bazuara  në kursin e këmbimit,  prodhojnë  luhatje të

mëdha të normave të interesit në tregun e parasë, të cilat janë kostoja e ruajtjes së stabilitetit të
kursit të këmbimit. 

° Në vendet me "inflation targeting"  rritja e normave të interesit është  instrumenti kryesor për
uljen e inflacionit.  Ulja e normave të interesit bëhet e mundur pas kthimit të besimit dhe uljes së
inflacionit për një periudhë të qëndrueshme kohe. 

 
 Burimi: "The transmission of monetary policy in emerging market economies”-- BIS Policy papers
- Monetary and Economic Department Basle.
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përfunduar  në Kroaci (me përjashtim të bankës postale). Në Rumani dy banka të 

vogla  dhe një bankë kryesore  janë privatizuar dhe një bankë e madhe tregtare  ka 

kaluar për shitje. Në Bullgari procesi  është planifikuar të përfundojë në vitin 2003.  

Në Rumani dhe Bullgari përpjekjet po përqendrohen përshpejtimin e  operacioneve 

të përmirësimit të aktiveveve. Në Bosnjë Herzegovinë, privatizimi i bankave është 

shtyrë  për shkak të moszgjidhjes së problemeve të falimentimit.  Privatizimi në 

Jugosllavi  do të jetë pjesë e strategjisë për ristrukturimin e sistemit bankar duke 

përfshirë, rehabilitimin, likuidimin dhe shitjen e disa bankave16. Në Shqipëri  po 

vazhdon procesi i privatizimit të Bankës së Kursimeve.  

Zhvillimi i tregut të kapitaleve në vendet e rajonit është ende i dobët, kjo 

lidhet dhe me shkallën e zhvillimit ekonomik, dhe të nivelit të rrezikut në këto vende.  

Ekonomitë e këtyre vendeve ose kanë  nivel të ulët të kapitalizimit të  tregut, ose   

përqindje të ulët të  vlerës së tregtuar në tregun e kapitaleve, përkatësisht Rumania   

ka 2,6 për qind dhe 36,3 për qind të PBB; Bullgaria ka 5,8 për qind dhe 7,6 për qind  

(EBRD 2000)17. 

Tabelë 4.   Hyrja e kapitalit  neto në vendet e rajonit. 
 

 Hyrja e kapitalit neto /PBB 
në për qind/PBB 

Ndryshimi i rezervave valutore 
(mln USD) 

 2000 2001 2000 2001 
Shqipëria 7.7 12.3 132 110 
Bosnja & Herzegov. 21.9 18.9 14 8 
Bullgaria 9.3 9.0 409 300 
Kroacia 5.3 9.7 582 1 400 
Rumania 6.2 9.9 928 1 484 
Sllovenia 4.4 7.2 178 1 285 
Maqedonia 9.8 12.9 236 40 
Jugosllavia 7.2 8.8 246 221 
Burimi: Economic survey of Europe  No. 1   2002 –përgatitur nga Economic Commission for Europe 

Gjatë vitit 2001 dhe në fillim të vitit 2002 tregjet e vendeve të rajonit u 

ndodhën në  kushte pasigurie të ndikuara dhe  nga kriza financiare në Turqi dhe në 

Argjentinë.   Kjo si dhe  ngadalësimi i rritjes së ekonomisë globale rritën rrezikun dhe 

në përgjithësi e ulën interesimin e investitorëve në  tregun e letrave me vlerë të 

                                                 
16 Shih shënimin 4 në fund të faqes 7. 
17 Burimi: "The transmission of monetary policy in emerging market economies”-- BIS Policy papers   - Monetary 
and Economic Department Basle. 
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vendeve të rajonit. Sulmet e 11 shtatorit  e rritën shumë  rrezikun  dhe shkaktuan një 

bllokim   të përkohshëm të emetimit të  letrave (të reja) me vlerë 18. 

Raportet  e vendeve të rajonit  me Bashkimin Europian dhe me njeri-tjetrin. 

Duke ju referuar të dhënave statistikore, Bashkimi Europian është  partneri 

më i madh  tregtar me vendet e rajonit. Shqipëria është vendi i cili varet më shumë 

nga Bashkimi Europian. Në Shqipëri më tepër se 80 për qind  e transaksioneve 

tregtare gjatë gjithë vitit 2001 kanë qenë kryer me vendet e Bashkimit Europian19. 

Rumania dhe Bosnja Herzegovina, gjithashtu,  janë mjaft e lidhur me Bashkimin 

Europian.  

Tabelë  5.     Drejtimet e tregtisë me vendet e tjera  gjatë  vitit 2000 (në përqindje). 
 

 Pesha specifike e importeve me: Pesha specifike e eksporteve me: 

 BE vendet e 
rajonit 

vendet e 
tjera BE vendet e 

rajonit 
vendet e 

tjera 
Shqipëria 76 6 18 91 1 8 
Bosnja Herzegovina 44 21 35 65 13 22 
Bullgaria 45 4 51 52 13 36 
Kroacia 56 2 42 55 13 32 
Maqedonia 48 19 33 49 30 21 
Rumania 57 1 42 64 4 32 
Yugosllavia 57 18 25 68 9 23 
Vendet e rajonit në total 54 6 40 59 10 31 
Burimi: "Buliding Peace in South East Europe: Macroeconomic Policies and Structural reforms Since 
the Kosovo Conflict” -- Dokument i përgatitur nga Banka Botërore për Konferencën e dytë rajonale të 
vendeve të Evropës Juglindore në Bukuresht 25-26 tetor 2001. 
 

Tregtia brenda vendeve të rajonit zë peshën më të vogël në totalin e tregtisë 

së këtyre vendeve. Aktualisht peshën kryesore të marrëdhënieve tregtare e zë 

tregtia me vendet e Bashkimit Europian. Kjo do të thotë se zhvillimi ekonomik i 

vendeve të rajonit, në përgjithësi, dhe i secilit vend brenda rajonit lidhet ngushtë me 

zhvillimet në Bashkimin Europian.  

 

 

                                                 
18  Shih shënimin 4 në fund të faqes  7. 
19 Sipas buletinit të bilancit të pagesave  mars 2002. 
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Tabelë 6.    Marrëveshjet tregtare të vendosura midis vendeve të rajonit. 
 

 Marrëveshjet dypalëshe rajonale të 
tregtisë së lirë me: 

Humbjet direktetë të 
të ardhurave nga 

procesi i liberalizimit 
të tregtisë me vendet 

e rajonit (në për 
qindje/PPB) 

Shqipëria Maqedoninë 0.5 
Bosnja dhe Herzegovina Kroacinë, Maqedoninë 1.3 

Bullgaria Maqedoninë, Rumaninë 0 
Kroacia Bosnjën, Maqedoninë, Slloveninë 0.1 

Maqedonia Bullgarinë, Bosnjën, Kroacinë, Maqedoninë 0.6 
Rumania Bullgarinë 0 

Yugosllavia Maqedoninë 0.4 
Burimi: "Buliding Peace in South East Europe: Macroeconomic Policies and Structural reforms Since the Kosovo 
Conflict” -- Dokument i përgatitur nga Banka Botërore për konferencën e dytë rajonale të vendeve të Evropës 
Juglindore në Bukuresht 25-26 tetor 2001. 
 
Tabelë 5.1.  Partneriteti  në tregti i Shqipërisë me  vendet e rajonit në mars 2002  
(pesha në për qindje ndaj totalit) 
 

 Bosnja & 
Herzegovina Bullgaria Kroacia Maqedonia Serbia Sllovenia Italia Greqia 

Tregtia neto 0.1 2 5 1 2 3 47 13 
Shqipëria 
(eksportet) 0 0 0 2 3 0 13 74 

Shqipëria 
(importet) 0.1 2 3 1 3 2 38 29 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

Euroizimi dhe ndikimi i tij në normat e interesit 

Euroizimi vlerësohet se  mundëson siguri më të madhe të kursit të këmbimit, 

besueshmëri më të madhe të politikave qeverisëse, kosto më të ulëta 

transaksionesh si dhe norma më të ulëta të interesave, stabilitet më të madh 

makroekonomik, rritje të tregtisë dhe të investimeve të huaja direkte20. 
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Normat më të ulëta të interesit në euro, do të nxisin investimet dhe rritjen ekonomike.  

 

 

 

Si përfundim mund të themi se shkalla e ndryshme e zhvillimit ekonomik e 

financiar në vendet e rajonit, zbatimi i politikave të ndryshme monetare, niveli jo 

shumë i lartë i shkëmbimeve tregtare me njeri-tjetrin etj., do të gjejnë pasqyrimin e 

vet dhe në diversitetin e normave të interesit në vendet e rajonit të cilat do të 

trajtohen më hollësisht në vijim. 

Megjithatë, integrimi i mëtejshëm në rajon mbështeur nga procesi i Stabilizim 

Asocimit  pritet të rrisë marrëdhëniet midis këtyre vendeve dhe konkurrencën midis 

tyre, e cila do të pasqyrohet dhe në nivelin e  normave të interesit dhe në vendosjen 

e një norme ekuilibri interesash. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
20 Burimi: Nga fjala e z Domenico Mario Nuti “Shqipëria dhe Euro” në Konferencën e dytë Kombëtare 
–“Shqipëria midis reformave të brendshme dhe integrimit europian”. 

Box 2. Ndikimi i euroizimit në nivelin e normave të interesit 
 
Gjithësesi primi i rrezikut të vendit, sidomos në një “currency board” nuk mund të eliminohet krejtësisht
dhe mund të jetë i konsiderueshëm.   Ka mundësi që, primet e interesave  të jenë më të ulëta sesa në
regjimet me kurse luhatëse të këmbimit, por jo domosdoshmërisht zero, madje as në rastet e
zëvendësimit total të valutës. Veç kësaj mbi rrezikun e një vendi (i njëjtë me rrezikun e  huadhënies)
mbetet një prim që mbulon huadhënësin nga rreziku i mospagimit 
 
Burimi: Nga fjala e z Domenico Mario Nuti “Shqipëria dhe Euro” në Konferencën e dytë Kombëtare –
Shqipëria midis reformave të brendshme dhe integrimit europian. 
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22..  RROOLLII  II  SSIISSTTEEMMIITT  BBAANNKKAARR  NNËË  RRRRIITTJJEENN  EE  EEFFIIKKAASSIITTEETTIITT  TTËË  MMEEKKAANNIIZZMMIITT  

TTËË  TTRRAANNSSMMIISSIIOONNIITT  TTËË      NNOORRMMAAVVEE  TTËË  IINNTTEERREESSIITT  2211..  

Në formimin e  normave të interesit ndikojnë niveli i kursimeve të brendshme, 

kërkesa për fonde, rreziku, politika monetare e bankës qendrore dhe disiplina 

financiare,  sistemi juridik, kostoja operacionale etj.. 

Sistemi bankar ndikon në rritjen  e efikasitetit të mekanizmit transmisionit  të 

normave të interesit,  përmes: 

 

o stabilizimit të çmimeve; 

o koordinimit midis ndryshimeve të kursit të këmbimit, inflacionit dhe 

normave të interesit; 

o remunerimit të rezervës së detyrueshme;  

o përcaktimit të procedurave dhe të standardeve për kreditë;  

o përmirësimit të bazës ligjore dhe instrumenteve për mbrojtjen e 

pretendimeve ( kolateralet);  

o përcaktimit të procedurave dhe të standardeve për sigurimin e depozitave;  

o vendosjes së regjistrit të kreditit; 

o  forcimit të mbikëqyrjes bankare etj.. 

 

Në vendet e rajonit, këto kushte të funksionimit sa më të mirë të mekanizmit 

të transmisionit  janë në nivele të ndryshme.  

Për të kuptuar ndryshimet në sjelljen e normave të interesit në vende të ndryshme të 

rajonit, efikasitetin e transmetimit të politikave monetare dhe rolin e tyre në rritjen 

ekonomike, në tabelë janë pasqyruar instrumentet kryesore të politikës monetare   të 

përdorur nga vendet e rajonit dhe nga vendet kryesore  partnere të Shqipërisë në 

tregti.  

 

                                                 
21 Burimi: "The transmission of monetary policy in emerging market economies”-- BIS Policy papers   - 
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Tabelë 7.     Instrumentet kryesorë të politikës monetare në vendet e rajonit 

Instrumentet kryesorë të politikës monetare 

 Rezerva e 
detyrueshme % e skontimit 

Operacionet 
e 

tregut të hapur 

Operacionet 
e 

tregut valutor 
Bosnja Herzgov. √  √ √ 
Bullgaria √  √ √ 
Kroacia √ √ √ √ 
Maqedonia √ √ √ √ 
Serbia √ √ √ √ 
Shqipëria √  √ √ 
Kosova √ √ √ √ 
Italia22 √ √ √ √ 
Greqia13 √ √ √ √ 
 

Politika monetare në vendet e rajonit zbatohet përmes instrumenteve indirekte  

si operacionet e tregut të  hapur  dhe lehtësitë mbështetëse. Ka banka qendrore që 

kanë krijuar një korridor interesash  për tregun e parasë. Banka të tjera synojnë të 

ndryshojnë nivelin e likuiditetit nëpërmjet ankandeve të bonove të thesarit  ose të 

letrave me vlerë të emetuara prej tyre, ose përmes  swaps-eve  apo duke operuar 

me operacionet e tregut të hapur etj.. 

Në këto kushte të përdorimit të instrumenteve indirekte niveli i normave të 

interesit si kanal i rëndësishëm i politikës monetare merr rëndësi të veçantë në 

transmetimin e politikës monetare. Fakti që disa vende të rajonit përdorin “currency 

board”, vende të tjera  kanë fiksuar ose zëvendësuar  monedhën e tyre me euron, si 

dhe mbizotërimi i shkëmbimeve tregtare me vendet e Evropës së Bashkuar, bën që 

niveli i interesave në valutë në vendet e rajonit të lidhet ngushtë me nivelin e 

interesave në vendet e Bashkimit Europian. Për të argumentuar këtë si dhe lidhjet 

midis normave të interesit në rajon  do të vijojmë me një analizë krahasuese, ku do 

të përcaktohen tendencat e  normave të interesit  në valutë (për periudhën nëntor 

1998 - maj 2002), ngjashmëria e këtyre tendencave në vendet e rajonit dhe orjentimi 

i tyre nga interesat e Bankës Qendrore Europiane, euribor-i dhe libor-i.   

 

                                                                                                                                                        
Monetary and Economic Department Basle. 
22 Vendet kryesore  partnere tregtare të Shqipërisë. 
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3. KKRRAAHHAASSIIMMEETT    MMIIDDIISS  NNOORRMMAAVVEE  TTËË  IINNTTEERREESSIITT  NNËË  RRAAJJOONN.. 

a) Normat e interesit të depozitave dhe të kredive në monedhën kombëtare 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur interesat mesatarë të ponderuar të 

depozitave dhe të kredive në monedhë kombëtare të vendeve të rajonit. 

Tabelë 8.   Normat e interesit afatshkurtra në vendet e rajonit   (në përqindje). 
 

 Interesat mesatarë të ponderuar për 
kreditë afatshkurtra 

Interesat mesatarë të ponderuar për 
depozitat afatshkurtra 

 Nominale Reale Nominale Reale 
 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Shqipëria 24.6 26.1 16.0 21.7 23.5 10.9 12.9 8.3 7.7 12.5 8.3 4.5 
Bullgaria 13.6 12.2 11.7 9.9 -4.3 4.4 3.3 3.2 3.1 0.6 -6.5 4.0 
Kroacia 14.9 12.1 9.6 12.0 2.2 5.9 4.3 3.7 3.2 0.8 -1.5 -1.9 
Rumania 65.5 53.8 45.4 16.4 1.5 2.2 46.0 32.9 26.6 0.1 -8.8 -5.9 
Sllovenia 12.4 15.8 15.1 10.1 7.6 5.7 7.2 10.1 9.8 1.1 1.1 1.3 
Maqedonia 20.4 18.9 19.2 20.6 9.2 16.9 11.4 11.2 10 12.2 5.1 4.3 
Burimi: Economic survey of Europe  No. 1   2002 –përgatitur nga- Economic Commission for Europe 

Nga të dhënat e kësaj tabele rezulton se: 

° në vendet e rajonit  tendenca e përgjithshme ka qenë rënia e interesave 

nominalë  të depozitave dhe të kredive afatshkurtra në monedhë kombëtare; 

° interesat e kredive në përgjithësi mbeten ende relativisht të lartë, në raport me 

interesat e depozitave duke pasqyruar rrezikun relativisht të lartë në këto vende. 

Ky nivel i lartë i interesave të kredive  përbën pengesë për aktivitetin e biznesit, 

për investimet dhe për rritjen ekonomike në këto vende23;   

° interesat realë të depozitave në disa vende në vitet 2000 dhe 2001 rezultojnë 

negativë të ndikuar nga përshpejtimi i inflacionit. 25;  

 

                                                 
23 Burimi: Economic survey of Europe  No. 1   2002 –përgatitur nga Economic Commission for Europe 
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Grafik 1. Diferenca midis interesave nominalë       Grafik 2. Diferenca midis interesave realë 
të kredive dhe të depozitave                                    të kredive dhe depozitave          

 

° në një pjesë të mirë të vendeve të rajonit  diferenca e interesave nominalë midis 

kredive dhe depozitave mbetet e lartë si rezultat i shkallës së rrezikut në këto 

vende. Në nivel mesatar diferenca ka ardhur duke u ulur dhe në vitin 2001 

rezultuar  9,4 për qind24 ; 

° në një pjesë të mirë të vendeve të rajonit diferenca e interesave realë midis 

kredive dhe depozitave mbetet gjithashtu e lartë. Në nivel mesatar diferenca ka 

ardhur duke u ulur dhe në vitin 2001 ka rezultuar 6,6 për qind 25 .           

Disa faktorë kyç përcaktojnë këtë pozicionim  relativ të  interesave realë të 

depozitave dhe të kredive.  

Kjo lidhet me  çmimin e lartë të rrezikut  që kërkohet nga bankat tregtare (i cili në kthim  

reflekton  nivelin e rrezikut të biznesit) dhe në disa vende  me cilësinë e dobët në nivel 

mesatar të aktiveve të bankave (kur portofolet e bankave janë  të mbingarkuara me hua 

standarde dhe me hua të pakthyera në afat, ku bankat përpiqen të mbulojnë pjesën  e 

humbjeve të tyre duke ju ngarkuar kosto më të lartë  klientëve të tyre më të mirë26).  

                                                 
24 Llogaritur si mesatere e thjeshte aritmetike. Grafikisht të dhënat për mesataren  janë paraqitur në 
formë lineare në grafikun 1. 
25 Llogaritur si mesatere e thjeshte aritmetike. Grafikisht të dhënat për mesataren  janë paraqitur në 
formë lineare në grafikun 2 
26 Burimi: "Economic Survey of Europe" 2002 No.1. 
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Tabelë 9. Indeksi i çmimeve të konsumit (mesatarja vjetore në përqindje). 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Shqipëria 35.5 193.1 85 21.5 8 12.7 33.1 20.3 0.4* 0 3.1 
Bosnja 
Herzegovina 116.2 64218 38825 553.5 -12.1 -21.2 11.8 4.9 -0.6 1.7 1.8 

Bullgaria 338.5 91.3 72.9 96.2 62 121.7 1058.3 18.7 2.6 10.2 7.3 
Kroacia 124.2 663.6 1516.6 97.5 2 3.6 3.7 5.9 4.3 6.4 5 
Rumania 170.2 210.7 256.2 137.1 32.2 38.8 154.9 59.3 45.9 45.7 34.5 
Sllovenia 115 207.3 31.7 21 13.5 9.9 8.4 8.1 6.3 9 8.6 
Maqedonia 110.8 1511 352 126 16.4 2.5 0.9 -1.4 -1.3 6.6 5.2 
Jugosllavia 122 8926 … … 71.8 90.5 23.2 30.4 44.1 77.5 90.4 
Burimi: Economic survey of Europe  No. 1   2002 –përgatitur nga- Economic Commission for Europe. 
*Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Spredi i madh midis interesave realë të kredive dhe depozitave,  gjithashtu, 

reflekton  faktin që indeksi i çmimeve të konsumit (IÇK)27 në përgjithësi,  është rritur 

më shpejt se  indeksi i çmimeve të prodhimit (IÇP)28. Kështu që, hapësira e madhe 

midis interesave reale të kredive dhe depozitave  duhet parë si një fenomen  

struktural në ekonomitë në tranzicion, dhe politikëbërësit duhet ta marrin parasysh  

kur përcaktojnë objektivat e politikës monetare29. 

Nga të dhënat e tabelës 8, vecojmë:  

o Në Bullgari diferenca e interesave midis depozitave dhe kredive  sidomos 

në vitin 2001 ka qenë mjaft e ulët. Megjithëse ka patur rritje në fitimin neto 

të sistemit, spredi i normave të interesit nuk ka mundur të mbulojë 

shpenzimet operative të bankave. Mundësitë dhe alternativat e kufizuara 

për biznese bankare fitimprurëse reflektojnë  instrumente dhe burime  

financimi joefektive. Rreziku i lartë i kreditimit dhe mungesa e klientëve të 

fuqishëm  të cilët  të  kenë potencialin për rritje ekonomike, e kanë kufizuar 

konkurrencën bankare30. 

o Shqipëria dhe Rumania (vende me të njëjtën regjim të politikës 

monetare: -kontrollin e Inflacionit), kanë nivel relativisht të lartë të 

                                                 
27 I përdorur për kthimin në reale të interesave të depozitave. 
28 I përdorur për kthimin në reale të interesave të kredive. 
29 Shih shënimin 28 në fund të kësaj  faqeje. 
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interesave nominale, krahasuar me një pjesë të mirë të vendeve të rajonit. 

Kështu: 

Rumania bie në sy për nivelin e lartë të interesave nominalë dhe për nivelin e 

ulët të interesave realë. Ndonëse ka pasur nivel të lartë të interesave  të kredive, për 

shkak të inflacionit të lartë, interesat realë sidomos në vitet 2000-2001 kanë rezultuar 

21 herë më të ulët se interesat nominalë;  

Grafik 3. Interesat mesatarë të ponderuar  të kredive afatshkurtra në monedhën vendase në  
Shqipëri dhe Rumani. 

 
Shqipëria ka  nivel të  lartë të interesave nominalë të kredive në lekë. Kjo, 

pasi bankat  kanë aplikuar interesa të lartë të kredive duke e justifikuar me rrezikun e 
lartë të kreditimit. Një ndikim të rëndësishëm këtu ka patur niveli i ulët i 
konkurrencës, ndikuar nga fakti që burimet në lekë kanë qenë të përqendruara në 
Bankën e Kursimeve e cila, gjatë periudhës së marrë në studim për shkak të nivelit 
të lartë të kredive të këqija nuk është lejuar të kreditojë ekonominë, deri në 
privatizimin e saj. Kjo ka bërë që oferta në tregun e kredive në lekë të ketë qenë e 
ulët dhe rrjedhimisht "çmimi" pra interesi i kredive ka qenë i lartë. Nga ana tjetër, 
bankat e tjera të sistemit bankar kanë preferuar kreditimin në valutë për të ulur 
rrezikun e kredidhënies  dhe e kanë përdorur nivelin e  lartë të interesave të kredive 
edhe si një mjet të kufizimit të kredidhënies dhe të rritjes së sigurisë së kthimit  saj. 

Shqipëria bie në sy për  nivelin e lartë të interesave realë si në depozita dhe në 

kredi.  

                                                                                                                                                        
30 Burimi: Review 2001—Group  of Banking  Supervisors from Central and Eastern  Europe-BSCEE. 
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Në sistemin bankar të shqipërisë  konkurrenca është relativisht e dobët, dhe kjo bën, 

që diferenca e interesave midis kredive dhe depozitave të mbetet e lartë. Sikurse 

shihet në tabelë, kostoja e ndërmjetësimit31 është relativisht e lartë dhe efikasiteti i 

ndërmjetësimit është në nivele shumë herë më të ulëta sesa në vendet e tjera  të 

rajonit. 

Tabelë 10. Treguesit kryesorë të ndërmjetësimit  në vendet e rajonit. ( viti 2001) 
 

Treguesit Shqiperi Bullgari Kroaci Maqedoni Rumani Slloveni 
Raporti  depozita  me 
afat/PBB  36.4 31.6 48.6 16.5 8 47.1 

Raporti kred. i brendsh/PBB  45 27.2 51.9 20.6 12.4 49.5 
Rap. kred.sek.priv/PBB  4.6 16.9 41.3 21.6 7.8 40 
Rap. kredi sek. priv/depoz. 
me afat   15.8 53.4 85.1 130.6 99.8 85.1 

Kredi sek. priv/ kredit të 
brendshëm  10.0 62.2 79.7 104.9 63.2 81.0 

Diferenca e normave të 
interesit (kredi-depozita)  7.9 9.8 6.3 8.8  5.2 

Burimi: IFS July 2002 dhe Raportet vjetore të Mbikëqyrjes Bankare 
 

b) Normat e interesit të depozitave dhe të kredive në euro dhe usd 

Nga krahasimi midis normave nominale të interesit në valutë, rezulton se: 

 

o ka ngjashmëri në tendencat e normave të interesit të depozitave dhe të 

kredive midis vendeve të rajonit dhe se ato janë të orientuara nga ecuria dhe 

nga tendencat e interesave të vendeve të Bashkimit Europian, (të euriborit 

dhe të liborit); 

o korrelacioni është më i dukshëm në ecurinë e normave të interesit të 

depozitave në valutë se sa të kredive; Kjo pasi kreditimi përmban në vetvete  

shkallë të ndryshme të rrezikut të kreditimit në vende të ndryshme të rajonit; 

o diferenca midis interesave euribor apo libor me interesat e kredive në valutë 

është më e madhe sesa diferenca me interesat e depozitave në valutë dhe 

kufijtë në të cilët luhaten interesat e kredive janë më të gjerë. Ky rezultat 

spjegohet me rrezikun që ende përmban kreditimi i ekonomisë në vendet e 

rajonit. Këto vitet e fundit po vërehen tendenca të ngushtimit të dallimeve 

                                                 
31 Në këtë rast si kosto e ndërmjetësimit është diferenca ndërmjet normave të interesit për huanë dhe 
normave të interesit për depozitat.   
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ndërmjet normave të interesit, të vendeve të rajonit dhe të afrimit të tyre më të 

madh drejt interesave të Bashkimit Europian;  

o diferencat midis interesave të kredive dhe interesave të tregjeve 

ndërkombëtare të Bashkimit Europian përgjithësisht kanë qenë më të ngushta 

në kreditë në dollarë, krahasuar me interesat libor. Normat e interesit në 

dollarë janë luhatur në kufij më të ngushtë nga njeri vend në tjerin, në raport 

me normat e interesit euro. Sikurse shihet në grafikët bashkëngjitur, interesat 

e kredive afatshkurtra në usd të Shqipërisë, Bullgarisë dhe Kroacisë janë 

luhatur pranë njëri-tjetrit. Kjo lidhet dhe me faktin se, dollari ka qenë i 

mbicmuar në raport me euron32, duke reflektuar një nivel më të ulët rreziku të 

kreditimit në usd sesa në euro. Për sa i përket Shqipërisë, në kushtet kur 

struktura e bilancit valutor të bankave, dominohet nga dollari33  vërehet një 

stabilitet më i madh tek interesat e kredive në dollarë, sesa tek ato në euro. 

Kjo, jo vetëm për shkak rrezikut më të ulët, por edhe  për shkak të një 

konkurence më e lartë (si pasojë e dominimit të dollarit), e cila e bën më 

efektiv mekanizmin e transmisionit;  

o përafrimi i interesave të vendeve të rajonit  ka një ecuri të shpejtë këto dy vitet 

e fundit sidomos në depozitat me afat 12-mujor në euro, të cilat i janë afruar 

shumë interesave të Bankës Qendrore Europiane. Hyrja fizike e euros,  

stabiliteti ekonomik dhe hapat drejt integrimit në Bashkimin Europian kanë 

ndikuar në këtë tendencë. Fakti që kjo evidentohet më qartë tek interesat e 

depozitave afatgjata, tregon se parashikimet afatgjata, janë për një stabilitet 

dhe zhvillim më të madh ekonomik të vendeve të rajonit; 

o në përgjithësi, interesat e depozitave kanë qëndruar nën nivelin e interesave 

të Bashkimit Europian dhe kjo  spjegohet me:  

 

- kërkesën e bankave për sigurimin e një “marzhi” fitimi nga investimi i 

depozitave valutore në vendet e Bashkimit Europian;  

- synimin e rritjes së të ardhurave për të bërë të mundur mbulimin e 

humbjeve nga  kreditë e pakthyera (të cilat sikurse e thamë në fillim të 

materialit janë ndër problemet që sistemi bankar vuan ende); 

                                                 
32 Apo monedhat përbërëse të saj para hyrjes fizike të euros. 
33 Në dhjetor 2001 rreth  53 për qind të aktiveve/pasiveve e zinte dollari dhe 47 për qind të tyre euro. 
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- zhvillimin e dobët të tregut të kapitaleve34;  

- nivelin jo shumë të lartë të konkurrencës35; 

- rrezikun e kthimit të depozitave nga ana e bankave për shkak të rrezikut të 

investimit të tyre etj.; 

 

o vërejmë se në mjaft raste interesat e depozitave në valutë, zbatuar në 

sistemin tonë bankar kanë qenë më pranë interesave të Bankës Qendrore 

Europiane, sesa interesat e zbatuar nga disa vende të tjera të rajonit. Kjo 

lidhet dhe me faktin se: 

o  

- Shqipëria është vendi me peshën më të madhe të tregtisë me vendet e 

Bashkimit Europian;  

- mjaft banka në përllogaritjen e interesit dhe në vendosjen e tyre krahas 

faktorëve të tillë si shkalla e ndërmjetësimit, struktura e aktiveve dhe 

pasiveve të sistemit bankar, struktura e investimeve etj., mbështeten 

gjithashtu dhe në nivelin e interesave libor për dollarin dhe euribor për 

euron; 

- në strukturën e aktiveve në valutë të sistemit tonë bankar, investimet në 

depozitat në valutë, në bankat e huaja jashtë shtetit, zenë mbi 75 për qind 

të aktiveve. Kjo tregon, se niveli i interesave të pranimeve të depozitave 

në valutë ndikohet mjaft nga niveli i interesave të depozitave në bankat e 

huaja jashtë shtetit36, duke shërbyer si kufi i sipërm për to; 

- bankat private në Shqipëri,  kanë patur preferencë më të lartë për valutën, 

sesa për lekun dhe kjo ka bërë që konkurrenca për valutën  midis tyre  të 

jetë më e lartë; 

- nga ana tjetër, tregu joformal valutor ende përbën një konkurrent të 

rëndësishëm të sistemit bankar, duke i nxitur bankat të zbatojnë norma 

interesi konkurrente  edhe ndaj këtij tregu; 

- mungesa e një tregu të zhvilluar  financiar apo e tregut të kapitalit, brenda 

vendit, ka bërë që bankat të orientohen më shumë nga interesat e aplikuar 

                                                 
34 I cili ndikon në shkallën e hapjes së vendeve të rajonit dhe në nivelin e konkurrencës . 
35 Rritja e konkurrencës midis bankave brenda secilit vend apo midis  bankave të vendeve të rajonit 
do t'i çonte normat e interesit të depozitave gjithnjë e më pranë interesave të vendeve të  Bashkimit 
Europian. 
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nga Bashkimi Europian, duke llogaritur një “marzh” fitimi nga investimi i 

depozitave valutore jashtë shtetit;  

- në rast se kreditimi në valutë, do të zinte peshë të rëndësishme, në raport 

me vendosjen e depozitave jashtë shtetit, interesat e depozitave në valutë 

do të ndikoheshin më shumë nga  niveli i interesave në tregun e kredive, 

duke patur parasysh dhe koston  e ndërmjetësimit; 

 

o ecuria e interesave të kredive të zbatuara nga sistemi bankar shqiptar në 

valutë, rezulton me luhatje të mëdha dhe të distancuara dukshëm ndaj 

interesave  të Bashkimit Europian.  Këtu ka ndikuar: 

 

- fakti që  norma mesatare e interesave të kredive në Shqipëri, është 

ndikuar ndjeshëm nga struktura e tregut të  kredidhënies ku dominojnë 

pak banka. Ndikimin kryesor këtu  e ka Banka  Fefad e cila vazhdimisht ka 

zbatuar interesa mjaft më të lartë sesa bankat e tjera të sistemit,  dhe për 

shkak të peshës së rëndësishme që zë në kredidhënie, kjo bankë ndikon 

ndjeshëm në nivelin mesatar të interesave;  

- shkalla jo e lartë e konkurrencës në tregun e kredive, (e ndikuar dhe nga 

moskreditimi i ekonomisë nga Banka e Kursimeve);  

- mungesa e tregut të kapitaleve dhe e një tregu të zhvilluar financiar etj.; 

 

o në Shqipëri interesat e depozitave në dollarë, kanë ndjekur më shpejt dhe më 

pranë interesat kyç të Fed-it (Rezervës Federale), sesa interesat e depozitave 

në euro, interesat kyç të  Bankës Qendrore Europiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
36 Kryesisht në zonën e Bashkimit Europian 
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Grafik 4. Krahasimi i interesave të depozitave në valutë në Shqipëri  me interesat kyc të 
Fed-it dhe BQE .  

0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%

int. mes. i pond. (dep me afat ne USD) int. mes. i pond. (dep me afat ne Euro)

FED ECB
 

Burimi: Të dhëna statistikore nga interneti --adresa www.economagic.com  dhe Banka e Shqipërisë 
 
Në këtë tendencë ka ndikuar fakti që:  

- struktura e bilancit valutor të bankave,  dominohet nga dollari. Kjo bën 

që shkalla e konkurrencës për dollarin të jetë më e lartë dhe interesat 

në dollarë të qëndrojnë më pranë interesave të Fed-it; 

- fakti që hapsira për uljen e interesave në dollarë ështe më e ngushtë 

se sa ajo në euro, 37është një arsye përse intersat  e depozitave në 

dollarë qëndrojnë më pranë interesave të Fed-it. Një zgjerim i 

mëtejshëm i diferencës midis interesave të depozitave në dollarë me 

interesat kyç të Fed-it, do të ulte interesimin e depozituesve për 

vendosjen e kursimeve të tyre në banka, duke rritur preferencën për 

investime.38 

- mungesa e një tregu të zhvilluar  financiar, apo e tregut të kapitalit 

brenda vendit ka bërë që bankat të orientohen më shumë nga interesat 

e aplikuar në tregjet ndërkombëtare etj.; 

                                                 
37 Sidomos pas ngjarjeve të 11 shtatorit. 
38 Ky ishte dhe një nga synimet e politikës së SHBA për përballimin e situatës pas ngjarjeve të 11 
shtatorit. 
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Grafik 5.      Ecuria e inflacionit në bazë vjetore në vendet e BE-së dhe në SHBA. 
 

Burimi: Të dhëna statistikore nga interneti --adresa www.economagic.com 
 

o sikurse vërehet, thuajse në të gjithë grafikët e interesave realë, bashkëngjitur,  

si në rastin e depozitave dhe të kredive në valutë, vërejmë se zbuten mjaft 

luhatjet e interesave nominalë në ecurinë e viteve39. Gjithashtu, bie në sy një 

tendencë rënieje e interesave realë në valutë dhe ngushtim i dallimeve midis 

tyre (pra, midis interesave realë në valutë të vendeve të ndryshme). 

Tendenca në rënie  e interesave realë në valutë është rrjedhim i tendencës në 

rënie të interesave nominale, ndërsa korrigjimi me nivelin e inflacionit i ka 

zbutur dhe i ka ngushtuar luhatjet që ekzistojnë në normat nomimale të 

interesit. Në grafikun e mësipërm shihet se tendenca e inflacionit (të matur në 

bazë vjetore) në vendet e Bashkimit Europian dhe në SHBA ka patur pak a 

shumë të njëjtën tendencë, gjë që tregon për lidhjet që ekzistojnë në 

ekonomitë e këtyre vendeve dhe ndikimin që ato japin  tek njeri-tjetri; 

 

                                                 
39 Interesat nominalë në usd janë korrigjuar me inflacionin e SHBA dhe interesat nominalë në euro 

janë korrigjuar me inflacionin në vendet e Bashkimit Europian. 
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o duke patur parasysh ngushtimin e ndjeshëm të dallimeve midis normave 
të interesit në valutë në vendet e rajonit këto vitet e fundit dhe faktin që 
sistemi bankar i Shqipërisë ka ndjekur shumë pranë tendencat e 
normave të interesit në vendet e Bashkimit Europian, mendojmë se në të 
ardhmen do të jetë më i lehtë dhe i mundur parashikimi i ecurisë së 
interesave mbështetur në pritshmëritë e politikës monetare të Bankës 
Qendrore Europiane. Kuptohet që këtu do të merren parasysh dhe mjaft 

faktorë të brendshëm, të cilët ndikojnë në  nivelin e interesave. 

Përafrimi i normave të interesit në vendet e rajonit është ndikuar mjaft nga shtrirja e 

gjerë që ka marrë përdorimi i euros në këto  vende se sa nga lidhja që kanë vetë 

vendet.  
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44..    FFAAKKTTOORRËËTT  PPËËRRCCAAKKTTUUEESS  TTËË  NNOORRMMAAVVEE  TTËË  IINNTTEERREESSIITT..  

4.1 Roli i politikës monetare në ndryshimin e normave të interesit.  

Politika monetare e bankës qendrore sinjalizon për ndryshime të normave të 

interesit,  si në ato afatshkurtra dhe  në ato afatgjata.  

Tabelë 11.    Reagimi i ndryshëm ndaj sinjaleve të bankes qendrore, në kushtet e regjimeve 
të ndryshme  të  politikës  monetare.  
 

Në ekonomitë  
me kurs luhatës këmbimi 

Në ekonomitë  
me regjim fiks të kursit të këmbimit  

 
(Shqipëria, Jugosllavia, Rumania) 

 
Këtu, tipar kryesor i transmetimit të politikës 

monetare  është   reagimi i normave të interesit   
të depozitave, dhe të kredive, të bonove të 

thesarit sidomos për afate të shkurtra. Në vartësi 
të këtij reagimi ndryshon dhe efektiviteti i tyre në 

ekonominë reale. 

Ndikimi  i sinjaleve të politikës monetare është i 
kufizuar. 

Në kushtet kur  valuta dhe monedha e vendit janë 
zëvendësues perfektë të njëri-tjetrit (currency 

board) çdo veprim i politikës monetare  
kompensohet menjëherë përmes lëvizjes së 

kapitaleve, kështu që kushtet monetare mbeten 
të pandryshuara. 

 
Katër vende të rajonit (Bullgaria, Bosnja dhe Herzegovina, Kroacia, 

Maqedonia40) përdorin euron si mbështetje “anchor”. Zbatimi i kursit fiks të këmbimit   
shpesh e detyron bankën qendrore  të pranojë nivelin e normave të interesit në 
tregjet ndërkombëtare (konkretisht të zonës së euros). Megjithatë, në praktikë, ka 
njëfarë hapësire për pavarësi të politikës monetare edhe në kushtet e një regjimi me 
kurs fiks këmbimi. Kjo mundësi ekziston për sa kohë  aktivet e brendshme dhe të 
huaja nuk zëvendësojnë plotësisht njera- tjetrën  dhe kur rrjedhja e kapitalit nuk 
është plotësisht e  liberalizuar. 
 
Tabelë 12.  Disa pëcaktues të  interesave të depozitave bankare apo kredive në valutë. 

 
 lidhur me 

interesat e politikës monetare
lidhur me interesat e tregut ndërbankar 

europian 
Kroacia BQE  

Maqedonia BQE po(libor)(euribor) 
Serbia Po po (libor)(euribor) 

Shqipëria Po po (libor)(euribor) 
Bullgaria BQE po (libor)(euribor) 

Bosnja & Herzegovina BQE po (libor)(euribor) 
Rumania Po po (libor)(euribor) 

Italia BQE po (libor), (euribor) 
Greqia BQE po (libor),(euribor) 

 
 

                                                 
40 Kosova përdor euron si monedhë të saj. 
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44..22  NNddiikkiimmii  ii  kkuusshhtteevvee  ddhhee  kkaarraakktteerriissttiikkaavvee  ttëë  ssiisstteemmiitt    ffiinnaanncciiaarr  ttëë  vveennddeevvee  ttëë  

rraajjoonniitt  nnëë  nnoorrmmaatt  ee  iinntteerreessiitt  4411..  

Ndër faktorët që kanë ndikuar në nivelin e interesave në vendet e rajonit dhe 

në Shqipëri përmendim: shkallën e ulët të konkurrencës; zhvillimin e pamjaftueshëm 

të tregjeve financiare dhe të kapitalit; ekzistencën e  asimetrisë  (si rezultat i 

dominimit të disa bankave); faktin që bankat shtetërore ende zënë vend të 

rëndësishëm në sistemin bankar,  tregun joformal etj.. 

Këto faktorë, janë bërë pengesë për një  reagim të shpejtë të normave të 

interesit në vendet e rajonit, kanë ndikuar në nivelin  e lartë të interesave të kredive, 

në diferencat e larta të interesave midis kredive dhe depozitave, në luhatjet  tepërta 

të normave të interesit, në orjentimin në disa raste të interesave nga bankat 

dominuese, duke dobësuar rolin  e politikës monetare etj.. 

Ndërkohë, përpjekjet që po bëjnë vendet e rajonit, në drejtim të reformimit të  

sistemit bankar, të privatizimit të bankave shtetërore, të kufizimit të tregut joformal, të 

integrimit në Bashkimin Europian dhe në rajon, si dhe euroizimi në disa vende të 

rajonit, janë faktorë të cilët  pritet të ndikojnë pozitivisht në ecurinë e normave të 

interesit në vendet e rajonit. 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Burimi: "The transmission of monetary policy in emerging market economies”-- BIS Policy papers   - 
Monetary and Economic Department Basle 
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55..      KKOONNKKLLUUZZIIOONNEE  

° Normat e interesit42 në rajon këto dy vitet e fundit paraqiten me tendencë rënëse  

dhe po i afrohen gjithnjë e më shumë  normave të interesave të Bashkimit 

Europian. 

° Ndryshimet midis normave të interesit në valutë (sidomos të depozitave) në 

vendet e rajonit po ngushtohen gjithnjë e më tepër. 

° Lidhjet janë më të dobëta në interesat e kredive pasi  pasqyrojnë edhe shkallën  

rrezikut të kreditimit në vendet e rajonit edhe zhvillimin e këtij tregu si dhe 

shkallën e ndërmjetësimit të bankës. 

° Interesat e depozitave në valutë, zbatuar në sistemin tonë bankar në mjaft raste 

kanë qenë më pranë interesave të Bankës Qendrore Europiane, sesa interesat e 

zbatuar nga disa vende të tjera të rajonit.  

° Interesat e depozitave në dollarë në Shqipëri kanë qenë më pranë interesave kyç 

të Rezervës Federale, se sa interesat e depozitave në euro kundrejt interesave 

kyç të Bankës Qendrore Europiane. 

° Procesi i Stabilizim Asocimit dhe nënshkrimi i marrëveshjeve dypalëshe tregtare  

midis vendeve të rajonit pritet të ngushtojnë më tej dallimet në normat e interesit 

pasi  integrimi dhe rritja e shkëmbimeve tregtare mes këtyre vendeve do të 

ndikojë në rritjen e marrëdhënieve të biznesmenëve dhe të tregtarëve me bankat 

e këtyre vendeve, gjë e cila mund të rrisë dhe konkurrencën midis bankave të 

këtyre vendeve.    

° Euroizimi  dhe përdorimi i euros në masë të konsiderueshme në vendet e rajonit 

ndihmojnë në ngushtimin e dallimeve në normat e interesit, pasi dhe sinjalet e 

politikës monetare tashmë orientohen më tepër nga Banka Qendrore Evropiane. 
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