
1

"PRANIA NË PUBLIK E GUVERNATORIT TË
BANKËS SË SHQIPËRISË,
JANAR-DHJETOR 2003"



2



3

PËRMBAJTJA

KAPITULLI I. FJALA E GUVERNATORIT TË BANKËS
SË SHQIPËRISË NË DOKUMENTET ZYRTARE
MBI VLERËSIMET EKONOMIKE E MONETARE DHE
NË RAPORTET VJETORE        9

Raporti i zhvillimeve ekonomike dhe monetare për
gjashtëmujorin e parë të vitit 2003       11

Vlerësim i Bankës së Shqipërisë për ekonominë shqiptare
në tremujorin e tretë të vitit 2003     16

Raporti i zhvillimeve ekonomike dhe monetare për
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2003      20

KAPITULLI II. PARAQITJE NË KOMISIONIN
E EKONOMISË,FINANCAVE DHE PRIVATIZIMIT DHE
NË SEANCAT PLENARE NË KUVENDIN E SHQIPËRISË           25

Fjala në Kuvendin e Shqipërisë, 29 prill 2003      27

Fjala në Komitetin Ndërministror të Politikave të Sigurimit
Kombëtar, 24 nëntor 2003      43

Fjala në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë,  Financave
dhe Privatizimit në Kuvendin e Shqipërisë, 15 dhjetor 2003         47



4

KAPITULLI III. KONFERENCA SHTYPI           61

Konferenca e përbashkët për shtyp me përfaqësuesit e
Autoritetit Bankar dhe të Pagesave të Kosovës, 23 janar 2003       63

"Banka e Shqipërisë në vitin 2002 dhe pritshmëritë
për vitin 2003",  7 shkurt 2003           65

Konferenca e përbashkët për shtyp me Misionin e FMN-së
dhe Ministrin e Financave, 23 korrik 2003            87

Konferenca e përbashkët për shtyp me Misionin e FMN-së
dhe Ministrin e Financave, 29 tetor 2003     89

Fjala në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës mbi ndryshimin e
normës së interesit dhe efektet e privatizimit të Bankës
së Kursimeve, 30 dhjetor 2003                91

KAPITULLI IV. INTERVISTA DHE SHKRIME     95

Kriza e Konfidencës: Shkaqet Prapa Hemorragjisë së
Depozitave Bankare, Shkëlqim Cani dhe Ilir Vika
Revista "Biznesi & Ekonomia"       97

"Paralajmërimet e Guvernatorit", revista “Monitor” nr.6/2003        119

“Lufta-Pasojat në ekonominë shqiptare. Efektet e paneglizhueshme”.
revista “Monitor” nr.11/2003  121

“Ekonomia në rrugë të mbarë”.
revista “Monitor” nr.50/2003                  123



5

Intervista për gazetën “Shekulli”, 29 dhjetor 2003                           126

Intervista për gazetën “Koha jonë “, 30 dhjetor 2003     130

Intervista për Radio “Deutsche Velle”, 5 dhjetor 2003                     139

KAPITULLI V. PREZANTIME NË AKTIVITETE TË NDRYSHME       141

Fjala e përshëndetjes me rastin e nisjes së projektit
RTGS-AIPS, 20 maj 2003       143

“Roli i statistikave në funksion të  politikës monetare të Bankës
së Shqipërisë” Referati i paraqitur në Sesionin e 54-t të ISI
Berlin, 19 gusht 2003                 147

Fjala e hapjes në Konferencën IV të Bankës së Shqipërisë,
Sarandë 11-12 shtator 2003                175

Fjala në drekën e kortezisë për nder të z.Kemal Dervis
në Konferencën IV të Bankës së Shqipërisë,
Sarandë 11-12 shtator 2003               177

“Liberalizimi i Llogarisë Kapitale: Pse, Kur dhe Si?”,
Referati i mbajtur në Konferencën IV të Bankës së Shqipërisë,
Sarandë 11-12 shtator 2003, me zj. Diana Shtylla        178

Fjala e hapjes në seminarin “Zëvendësimi i cash-it me
mjete alternative pagese: Avantazhet dhe problemet”
Tiranë, 10 nëntor 2003           203

Fjala  në hapjen e fushatës kundër rritjes spekulative të
çmimeve në prag të festave të fundvitit,  20 nëntor 2003        206



6

KAPITULLI VI. LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI        211

“Transparenca nëpërmjet  Komunikimit Masiv me Publikun,
Sistemi Bankar, Banka e Shqipërisë, Politika Monetare,
pavarësia, inflacioni etj.”, Sarandë, shkurt 2003                  213

“Instrumentet e politikës monetare. Si të zgjedhim dhe kuadri
operacional”, Universiteti Bujqësor, Kamëz, shkurt 2003       231

“Banka qendrore dhe inflacioni” Fakulteti Ekonomik,
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”,  Elbasan, 20 mars 2003          249

“Sistemi bankar dhe banka qendrore” Fakulteti
Ekonomik, Universiteti “Luigj Gurakuqi”,
Shkodër, 4 prill 2003              286

“Transparenca dhe pavarësia e bankës qendrore.
Banka e Shqipërisë mes medias dhe politikës”,
Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji,
Dega e Gazetarisë, 25 prill 2003            315

“Banka qendrore dhe pavarësia e saj”, Fakulteti i Tregtisë,
Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, 8 maj 2003             338

“Stabiliteti makroekonomik dhe roli i bankës qendrore”,
Universiteti “Eqrem Çabej”, Gjirokastër, 9 maj 2003                  361

“Sistemi bankar, Banka e Shqipërisë dhe pavarësia e saj,
politika monetare”, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës,
Tiranë maj 2003                         389



7

“PRANIA NË PUBLIK E GUVERNATORIT TË BANKËS
SË SHQIPËRISË, 1997-2001”    411

“Prania në publik e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë,
1997-2001”   413

“PRANIA NË PUBLIK E GUVERNATORIT TË BANKËS
SË SHQIPËRISË, DHJETOR 2001-DHJETOR 2002”  417

“Prania në publik e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë,
dhjetor 2001-dhjetor 2002”                419



8



9

KAPITULLI I -FJALA E GUVERNATORIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË NË DOKUMENTET ZYRTARE
MBI VLERËSIMET EKONOMIKE E MONETARE DHE NË RAPORTET VJETORE

FJALA E GUVERNATORIT TË BANKËS SË
SHQIPËRISË NË DOKUMENTET ZYRTARE

MBI VLERËSIMET EKONOMIKE E
MONETARE DHE NË RAPORTET VJETORE



KAPITULLI I -FJALA E GUVERNATORIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË NË DOKUMENTET ZYRTARE
MBI VLERËSIMET EKONOMIKE E MONETARE DHE NË RAPORTET VJETORE

10



11

KAPITULLI I -FJALA E GUVERNATORIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË NË DOKUMENTET ZYRTARE
MBI VLERËSIMET EKONOMIKE E MONETARE DHE NË RAPORTET VJETORE

Zhvillimet ekonomike gjatë vitit 2003 pritet të ecin sipas programit.
Synimet më kryesore të këtij programi janë rritja ekonomike prej 6
për qind, mbajtja e inflacionit në nivelin 2 - 4 për qind, ruajtja e
deficitit buxhetor në masën 6.4 për qind të PBB-së dhe ruajtja e
një pozicioni të favorshëm të bilancit të pagesave, i shprehur me
rritjen e rezervës valutore të autoritetit monetar.

Megjithëse mungojnë të dhënat për një analizë të plotë të ecurisë
së ekonomisë gjatë gjashtëmujorit të parë, Banka e Shqipërisë
gjykon se objektivi i rritjes ekonomike për vitin 2003 duket i
arritshëm. Të dhënat e disponueshme tregojnë një ecuri pozitive
të ekonomisë gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit. Në veçanti, në
aspektin makroekonomik, kjo ecuri shprehet në respektimin e
objektivit të inflacionit, në ruajtjen e deficitit buxhetor brenda kufijve
të parashikuar dhe në forcimin e pozicionit valutor të vendit.

Gjithashtu, analiza sektoriale e ekonomisë, mbështetur në të dhënat
që kemi në dispozicion, e bën të besueshme përmbushjen e
objektivit të rritjes ekonomike. Aktiviteti ekonomik dhe realizimi i
objektivit të rritjes ekonomike do të ndikohen pozitivisht nga
përqendrimi i pritur i aktivitetit të qeverisë në pjesën e mbetur të
vitit, veçanërisht në drejtim të shpenzimeve kapitale dhe gjallërimi
i aktivitetit të sektorit privat në gjysmën e dytë të vitit.

Treguesi i shitjeve për tremujorin e parë të vitit 2003 paraqet
përmirësime në krahasim me tremujorin e parë të vitit të kaluar.
Në veçanti, ecuria e indeksit të shitjes në sektorin e industrisë dhe
në sektorin e shërbimeve tregon për një gjallërim të aktivitetit të
tyre ekonomik. Sektori i bujqësisë vazhdon të ketë kontribut të
konsiderueshëm në ekonomi. Agroindustria, një ndër degët
kryesore të tij, ka shënuar ritme pozitive rritjeje. Nga ana tjetër,
ecuria e çmimeve të produkteve ushqimore në treg dhe ecuria e
faktorit sezonal deri në muajin qershor 2003, sugjeron që prodhimi
bujqësor pritet të ruajë ritmet e parashikuara të rritjes. Gjatë katër

RAPORTI I ZHVILLIMEVE EKONOMIKE DHE
MONETARE PËR GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT
2003
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muajve të parë të vitit 2003, vëllimi i importit dhe eksportit të
mallrave paraqitet 24 për qind më i lartë në krahasim me të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar, dërgesat e emigrantëve janë në nivele
të përafërta me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar, ndërsa
investimet e huaja direkte kanë shënuar një rritje prej 23 për qind.

Analiza e zhvillimeve monetare duket se mbështet vlerësimin e
një ecurie pozitive të ekonomisë gjatë gjashtëmujorit të parë të
vitit. Kreditimi i ekonomisë ka patur një ecuri pozitive gjatë vitit
2003. Kredia e re e dhënë gjatë pesë muajve të parë ishte 33.1
miliardë lekë ose 1.4 herë më e lartë krahasuar me të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar. Rritja e shkallës së kreditimit, megjithëse
reflekton rritjen e eficiencës dhe zgjerimin e sistemit bankar, është
dhe një tregues i zgjerimit të ekonomisë. Ecuria pozitive e kreditimit
parashikohet të vazhdojë gjatë gjithë vitit 2003, e ndihmuar nga
reduktimi në tërësi i normave të interesit, nga rritja e konkurrencës
në sektorin bankar si dhe nga shtimi i numrit të bankave. Nga ana
tjetër, rritja e kreditimit krijon premisa që të zgjerohet edhe aktiviteti
i sektorit bankar.

Ekonomia shqiptare, edhe gjatë pjesës së mbetur të vitit 2003, do
të vazhdojë të përballet me disa sfida, të cilat mund të ndikojnë në
ritmin e rritjes së saj. Disa nga problemet më kryesore të
përmendura gjatë vitit 2002 dhe që ndikuan në ngadalësimin e
rritjes ekonomike, si problemet në sektorin energjitik, rënia e
ekonomisë botërore, gjendja e rënduar e likuiditetit në sistemin
bankar etj., duket se do të veprojnë në mënyrë më të zbutur gjatë
vitit 2003. Mbeten problem niveli relativisht jo i kënaqshëm i
investimeve publike dhe të huaja, të cilat nuk krijojnë bazë për të
mbështetur rritjen ekonomike afatgjatë, shqetësimet që mund të
krijojë fushata elektorale për zgjedhjet e pushtetit vendor në vjeshtë
të këtij viti, ecuria e reformave strukturore të ekonomisë dhe
investimet në teknologjinë e prodhimit. Gjatë pesë muajve të parë
të vitit janë realizuar vetëm 63 për qind e shpenzimeve kapitale të
planifikuara, gjë që do të thotë se ekonomia është mbështetur me
më pak investime publike. Gjithashtu, në pjesën e parë të vitit,
ekonomia shqiptare u ndikua prej luhatjeve të çmimit të naftës, që
pasqyruan ecurinë e konfliktit në Irak, dhe prej sjelljes krejt të
ndryshme të kursit të këmbimit të euros me dollarin në tregjet
ndërkombëtare dhe në tregun e vendit.
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Inflacioni ka qenë në vazhdimësi brenda objektivit të Bankës së
Shqipërisë. Inflacioni mesatar ka shfaqur një tendencë rënëse, duke
treguar përmirësimin e faktorëve bazë që ndikojnë në inflacion,
kontrollin e agregatëve monetarë, ecurinë mbiçmuese të kursit të
këmbimit dhe presionet e ulëta që vijnë nga ana e kërkesës
agregate të ekonomisë. Banka e Shqipërisë parashikon që ai të
mbetet i tillë edhe në fund të vitit duke patur parasysh ecurinë e
deritanishme të këtyre faktorëve. Megjithatë, niveli i inflacionit ka
qenë afër kufirit të sipërm të objektivit të Bankës së Shqipërisë
gjatë muajve maj-qershor. Rritja e çmimit të naftës, rritjet e çmimeve
të ujit dhe të energjisë elektrike vlerësohet të kenë dhënë ndikim
në rritjen e inflacionit vjetor në këtë periudhë. Gjithashtu, deri në
muajin prill 2003, vlerësohet se ka ndikuar ndjeshëm edhe inflacioni
më i lartë i importuar nga partnerët kryesorë tregtarë, gjë që ka
mbajtur të larta çmimet e grupit të ushqimeve. Këta faktorë kanë
vepruar përgjithësisht nga ana e ofertës, duke mos sjellë nevojën
e një ndërhyrjeje të Bankës së Shqipërisë.

Muajt e parë të vitit 2003 u karakterizuan nga rivendosja e
ekuilibrave në treguesit monetarë. Niveli i parasë jashtë bankave
ka pësuar një ulje të shpejtë, duke iu afruar niveleve historike të
raportit të tij ndaj ofertës monetare. Ritmi i rritjes së ofertës monetare
ka qenë në rritje të vazhdueshme gjatë vitit 2003. Megjithatë, ai
mbetet relativisht i ulët, si pasojë e kërkesës së ulët të ekonomisë
për mjete monetare. Në muajin maj, norma e rritjes vjetore të agregatit
M3 ishte 7.4 për qind. Financimi i deficitit buxhetor nga sistemi bankar,
deri në muajin qershor, ishte 4.5 miliardë lekë, duke qenë pothuaj 50
për qind më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2002.

Megjithë ritmin e ulët të rritjes së mjeteve monetare në tërësi,
depozitat në lekë kanë patur një rritje mjaft të shpejtë si pasojë e
kthimit të parasë jashtë bankave në sistem. Gjatë pesë muajve të
parë të vitit, depozitat në lekë janë rritur me 17.5 miliardë lekë
kundrejt një rritjeje prej vetëm 7.7 miliardë lekësh gjatë gjithë vitit
2002. Rritja e depozitave i ka mundësuar sistemit të kalojë gjendjen
e mungesës së likuiditetit dhe tashmë situata e likuiditetit të tij
paraqitet e qëndrueshme. Kthimi i shpejtë i parasë në sistem është
nxitur nga normat reale të interesit, të cilat kanë qenë në nivele
relativisht të larta si pasojë e nivelit të ulët të inflacionit në
gjashtëmujorin e parë të vitit.



KAPITULLI I -FJALA E GUVERNATORIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË NË DOKUMENTET ZYRTARE
MBI VLERËSIMET EKONOMIKE E MONETARE DHE NË RAPORTET VJETORE

14

Banka e Shqipërisë ka ndjekur, me vëmendje objektivat sasiorë të
saj. Rezervat ndërkombëtare neto dhe mjetet e brendshme neto
të Bankës së Shqipërisë kanë qenë vazhdimisht brenda objektivave
të tyre. Në fund të muajit qershor, rezervat ndërkombëtare ishin 27
milionë usd mbi objektivin e tyre. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë
në tregun valutor kanë ndikuar në rritjen e rezervave valutore të
saj. Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në tregun valutor
gjatë muajve të parë të vitit, duke blerë rreth 43 milionë usd gjatë
pesë muajve të parë të vitit. Gjithashtu, mjetet e brendshme neto
ishin 27 miliardë lekë nën objektivin e tyre në muajin maj. Diferenca
e lartë e tyre nga objektivi është rrjedhojë e mosfinancimit të deficitit
buxhetor nga Banka e Shqipërisë dhe e kthimit të shpejtë të parasë
jashtë bankave në sistem. Ndërkohë, niveli i kredisë së brendshme
neto për qeverinë është tejkaluar në dy muajt e parë të vitit, por
më pas edhe ky objektiv është realizuar. Si pasojë e huamarrjes
së ulët të qeverisë, kredia e brendshme neto, në muajin maj ishte
5.3 miliardë lekë nën objektiv.

Përmirësimi i situatës së likuiditetit dhe rikthimi i agregatëve
monetarë në nivelet historike, ecuria e monedhës së vendit, ecuria
e normave reale të interesit dhe faktorë të tjerë çuan në konkluzionin
se zbutja e politikës monetare ishte një qëndrim i përshtatshëm.
Kjo zbutje u realizua nëpërmjet disa masave:

• uljen e normës bazë të interesit në muajin prill dhe në
muajin korrik, përkatësisht me nga 0.5 pikë përqindjeje,
duke i ulur në total normat e interesit me 1.0 pikë
përqindjeje. Në përgjigje të uljes së normës së interesit
nga Banka e Shqipërisë, sistemi bankar ka reaguar duke
ulur disi më shumë normat e interesit të depozitave dhe të
kredive në lekë, si dhe normat e interesit të kërkuara për
investimet në bono thesari. Një reagim i tillë i bankave
ishte në përputhje me politikën e Bankës së Shqipërisë;

• blerjen e valutës në treg.

Qëndrimi i mëtejshëm i Bankës së Shqipërisë do të varet nga ecuria
e inflacionit dhe nga intensiteti i disa faktorëve që ndikojnë në të:

• përqendrimi i shpenzimeve buxhetore në gjashtëmujorin
e dytë të vitit;

• elementet spekulative që shoqërojnë fushatat e zgjedhjeve
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dhe festat e fundvitit;
• shqetësimet lidhur me gjendjen energjitike etj..

Këta faktorë parashikohet të veprojnë më së shumti nga ana e
ofertës. Megjithatë, Banka e Shqipërisë do të monitorojë në
vazhdimësi intensitetin e veprimit të tyre për të vlerësuar
përshtatshmërinë e politikës monetare dhe qëndrimin e ardhshëm
të saj.
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Tre muaj para mbylljes së vitit 2003, mund të konkludohet se në
përgjithësi ekulibri i përgjithshëm makroekonomik i vendit është i
siguruar.

Ashtu si dhe në vitet e mëparshme, ekonomia shqiptare duket se
do të regjistrojë një rritje tjetër të pëlqyeshme të prodhimit të
përgjithshëm. Sipas indikacioneve më të fundit pritet që rritja reale
e PBB-së të jetë në kufirin 6 për qind aq sa ç’ishte paraparë në
programin e zhvillimit ekonomik të vendit për vitin 2003. Të dhënat
në dispozicion, edhe pse përsëri nuk janë të mjaftueshme, na bëjnë
të besojmë se ky objektiv madhor është i arritshëm dhe për këtë
qëllim, nga moria e tyre do të veçonim:

• Prodhimi bujqësor sipas vlerësimeve të muajit korrik,
gjykohet të ketë ruajtur pothuajse të pandryshuar ritmin e
rritjes me atë të programuar. Evidencat tregojnë se në
veçanti prodhimi agroindustrial ka manifestuar një ecuri
pozitive duke regjistruar një rritje prej rreth 13 për qind në
gjashtëmujorin e parë të vitit 2003, krahasuar me të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar.

• Indikimet që vijnë nga indeksi i vëllimit të shitjeve
dëshmojnë për një tendencë në rritje të aktivitetit ekonomik
të degëve të tjera të ekonomisë në përgjithësi. Gjallërimin
më të dukshëm ekonomik në terma realë dhe nominalë, e
kanë paraqitur sektorët e industrisë, të shërbimeve dhe të
transport-telekomunikacionit.

• Tregues të ndryshëm të kërkesës së brendshme, si ai i
konsumit të karburanteve, importit të autoveturave dhe të
pajisjeve elektroshtëpiake, kanë pësuar rritje të dukshme
në krahasim me një vit më parë. Rritjen më të lartë e ka
manifestuar importi i makinerive dhe pajisjeve me rreth
15 për qind në këtë tremujor krahasuar me të dytin e vitit
2002.

• Vëllimi i  tregtisë së jashtme, gjatë gjashtëmujorit të parë

VLERËSIM I BANKËS SË SHQIPËRISË PËR
EKONOMINË SHQIPTARE NË TREMUJORIN E TRETË
TË VITIT 2003
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të vitit 2003 është rritur ndjeshëm në krahasim me të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar, ndonëse në të është përfshirë
dhe ndikimi i kursit të këmbimit. Ajo që vlen të theksohet
më shumë ka të bëjë me një rritje të pazakontë të
eksporteve shqiptare gjatë tremujorit të dytë të vitit 2003,
ndonëse pesha e tyre mbetet ende e ulët në vëllimin e
përgjithshëm të tregtisë së jashtme.

• Situata energjitike gjatë gjithë vitit 2003, ka shënuar një
përmirësim të ndjeshëm, duke zbehur skajshëm një
pengesë artificiale për zhvillimin normal të aktiviteteve
prodhuese dhe tregtare që ka mbizotëruar ekonominë tonë
dy-tre vitet e mëparshme. Nga ana tjetër, kjo ka bërë që të
ulet ndjeshëm importi i detyruar i energjisë elektrike
ndonëse ne gjykojmë se ende përbën problem shqetësues
shkalla e lartë e humbjeve në rrjet.

• Ashtu si dhe në vitet e mëparshme edhe në gjashtëmujorin
e parë të vitit 2003 është regjistruar një nivel i lartë hyrjesh
valutore në formën e të ardhurave nga emigracioni, një
fenomen ky që gjatë gjithë periudhës së kaluar ka qenë
një burim i rëndësishëm rritjeje.

Edhe objektivi tjetër madhor i programit të zhvillimit të vendit, duket
se është në rrugën e duhur. Më konkretisht, inflacioni vjetor në
fund të muajit shtator 2003, rezultoi 3.9 për qind, brenda intervalit
objektiv, 2 – 4 për qind, të shpallur prej Bankës së Shqipërisë.
Bazuar në modelet parashikuese të Bankës së Shqipërisë si dhe
duke shpresuar në hapat që do të ndërmarrë Banka e Shqipërisë,
në drejtim të sensibilizimit të opinionit për të minimizuar spekulimet
me çmimet në fund të vitit, ekziston besimi se është i mundshëm
realizimi i këtij objektivi.

Të dyja politikat ekonomike bazë si ajo monetare ashtu dhe ajo
fiskale, vlerësohet të kenë qenë të përshtatshme dhe brenda
kornizave të programuara, duke sjellë një kontribut më shumë në
drejtim të forcimit të stabilitetit makroekonomik të vendit.

Ulja e përqindjes së marrëveshjeve të riblerjes (repove) me 0.5
për qind në muajin korrik, nuk është shoqëruar me lëvizje të tjera
të saj, ndërkohë që Banka e Shqipërisë po ndjek me shumë
vëmendje lëvizjet e përqindjeve të interesit në tregun financiar dhe
në përputhje me zhvillimet në tregjet e jashtme valutore dhe me
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zhvillimet e brendshme në inflacion, në prodhim etj., rezervon të
drejtën të dalë  para publikut me një qëndrim politik të ri ndaj
përqindjes së interesit.

Në përputhje me zhvillimet e fundvitit 2002 dhe të muajve të parë
të vitit 2003, zhvillimet monetare janë karakterizuar nga një kthim
i shpejtë i parasë në sistem. Ndërmjet specialistëve ekziston besimi
se tashmë efekti i hemoragjisë së pranverës së vitit 2002 është i
tejkaluar dhe se zhvillimet e fundit në zgjerimin e sistemit bankar
dhe në përmirësimin e nivelit të shërbimeve të ofruara përbëjnë
premisa për të pasur një situatë komode të likuiditetit në sistem.

Edhe këtë vit ashtu si gjatë viteve të fundit ekonomia ka vazhduar
të thithë financime në formën e kredisë bankare. Gjatë periudhës
janar – gusht 2003 është akorduar rreth 55 miliardë lekë kredi që
do të thotë 1,4 herë më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.

Nga ana tjetër, zhvillimet në sektorin e jashtëm të ekonomisë flasin
për një rritje të mëtejshme të aktivitetit të tregtisë së jashtme ku
zhvillimet më pozitive i përkasin rritjes së eksporteve dhe dërgesave
nga emigrantët. Ndoshta mbetet që për një gjykim më të plotë të
aktivitetit të turizmit, të presim për të dhënat e tremujorit të tretë të
vitit 2003, në mënyrë që të krijojmë një përfytyrim më të saktë për
gjithë vitin 2003.

Kursi i këmbimit duke pasqyruar zhvillimet me përqindjet e interesit
në ekonominë amerikane dhe në atë evropiane, zhvillimet në tregjet
ndërkombëtare si dhe zhvillimet e brendshme ka manifestuar një
lloj mbiçmimi ndaj dy monedhave kryesore, duke e detyruar Bankën
e Shqipërisë që herë pas here të jetë në treg për të zbutur presionet
e ofertës në valutë. Si rrjedhojë rezervat valutore të Bankës së
Shqipërisë në vlerë absolute, në fund të muajit shtator kanë
regjistruar nivelin 965 milionë dollarë amerikanë që korrespondon
me objektivin e Bankës së Shqipërisë për të mbuluar 4.5 muaj
importe.

Tashmë që ka mbetur diçka më pak se tre muaj nga mbyllja e vitit,
vlerësojmë se ka ende hapësira ku mund të kërkohet dhe të vihet
një kujdes më i madh, në mënyrë që ky vit jo vetëm të mbajë ritmin
e programuar, por të krijojë dhe premisat për një ecuri të mbarë në
të ardhmen afatshkurtër dhe atë afatmesme.
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Banka e Shqipërisë vlerëson se vazhdimi i reformave të planifikuara
për vitin 2003 përbën një çështje të rëndësishme në sigurimin e
një rritjeje të qëndrueshme për periudhat në vazhdim. Banka e
Shqipërisë shpreson në një shitje të suksesshme të Bankës së
Kursimeve, ndërkohë që nga ana tjetër edhe një herë shpreh
preokupacionin e madh të saj për gjetjen e investitorit të ri të Bankës
Kombëtare Tregtare. Po kështu, gjykohet se të një rëndësie kaq të
madhe janë angazhimet e marra në drejtim: të një administrimi më
të mirë të burimeve energjitike dhe të rrjetit shpërndarës energjitik;
të përfundimit të suksesshëm të hapave të ndërrmarrë për
privatizimin e Alb – Telekomit, të INSIG-ut etj..

Në përfundim, Banka e Shqipërisë shpreson në vazhdimin e një
politike fiskale të kujdesshme edhe në pjesën e mbetur të vitit,
politikë e cila domosdoshmërisht duhet të kompensojë efektet
negative që ka krijuar mosrealizmi i planit të të ardhurave në masën
e duhur. Përveç të tjerash, Banka e Shqipërisë gjykon se një politikë
e kujdesshme do të mundësonte shmangien e presioneve mbi
likuiditetin në fundin e vitit, fenomen ky që ka qenë i pranishëm
historikisht duke shtuar padrejtësisht presionet mbi politikën
monetare në muajin e fundit të vitit.
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Ndonëse ende nuk kemi të dhënat përfundimtare të vitit 2003,
përsëri vazhdon të fitojë terren ideja se viti që lamë, në përgjithësi,
regjistroi rezultate të kënaqshme, të cilat i shërbejnë konsolidimit
të mëtejshëm të ekuilibrit të përgjithshëm makroekonomik të vendit.

Ecuria e ekonomisë shqiptare gjatë vitit 2003 ka respektuar
objektivat kryesorë makroekonomikë të përcaktuar në Strategjinë
Kombëtare të Zhvillimit Ekonomik dhe Social. Të dhënat e
mbledhura në lidhje me zhvillimet ekonomike të gjashtëmujorit të
dytë përforcojnë vlerësimet më të hershme të Bankës së
Shqipërisë, për një rritje të prodhimit të përgjithshëm bruto me rreth
6 për qind. Rritja ekonomike ka marrë jetë në kushtet e një inflacioni
të ulët, të ruajtjes së disiplinës fiskale dhe të ecurisë sipas
parashikimeve të sektorit të jashtëm të ekonomisë gjatë vitit 2003.

Vlerësimet për rritjen rreth 6 për qind të ekonomisë së vendit
mbështeten nga disa tregues. Vëllimi i shitjeve totale në tremujorin
e tretë u rrit me 8.4 për qind në krahasim me tremujorin paraardhës;
në vazhdim të rritjeve të vërejtura edhe gjatë gjashtëmujorit të parë
të vitit. Tashmë është kristalizuar ideja se prodhimi bujqësor në
përgjithësi vlerësohet të jetë rritur me 3 për qind gjatë vitit 2003,
krahasuar me 2.1 për qind në vitin 2002. Vëllimi i shitjeve në degën
e industrisë, gjatë tremujorit të tretë të vitit 2003, ka shënuar një
rritje prej 9 për qind krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2002,
duke regjistruar vazhdimisht ritme pozitive të rritjes tremujore gjatë
vitit 2003.

Gjithashtu, situata energjitike është përmirësuar, duke u shoqëruar
me rritje të prodhimit të brendshëm energjitik. Një sërë treguesish
të tjerë si: rritja e kërkesës së brendshme për mallra; rritja e importit
të makinerive dhe pajisjeve; rritja e vëllimit të transaksioneve me
vendet partnere në tregtinë e jashtme; etj., mbështesin vlerësimet
për një rritje sipas parashikimeve të degëve të turizmit, të transportit
dhe të shërbimeve në përgjithësi.

RAPORTI I ZHVILLIMEVE EKONOMIKE DHE
MONETARE PËR GJASHTËMUJORIN E DYTË TË VITIT
2003
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Nga kjo tablo dëshiroj të veçoj sektorin e ndërtimit, i cili vazhdon të
jetë ndër sektorët më dinamikë të ekonomisë shqiptare. Tremujori
i tretë i vitit 2003 shënoi një rritje të indeksit të vëllimit të shitjeve,
prej 21.6 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2002,
ndërkohë që indeksi i kushtimit në ndërtim është rritur me 3.47 për
qind gjatë kësaj periudhe.

Banka e Shqipërisë gjykon se vlerësimet për një rritje të kënaqshme
ekonomike mbështeten edhe nga ecuria e treguesve monetarë.
Kështu, rritja me 44 për qind e kreditimit të ekonomisë gjatë 11
muajve të parë të vitit dhe rritja e depozitave me afat në sistem
janë tregues të një aktiviteti të kënaqshëm ekonomik.

Viti 2003 është karakterizuar nga një aktivitet intensiv në sektorin
e jashtëm të vendit, i shprehur në rritjen e konsiderueshme të të
ardhurave dhe të shpenzimeve korente. Deficiti i llogarisë korente
vlerësohet të ketë arritur në 8.5 për qind të PBB-së, duke u ulur
me 0.5 pikë përqindjeje krahasuar me një vit më parë. Në veçanti,
gjatë tremujorit të tretë të vitit 2003 deficiti i llogarisë korente ishte
106.6 milionë usd ose 12 për qind më i ulët sesa ai i tremujorit të
tretë të vitit të kaluar. Megjithatë, duhet theksuar se deficiti tregtar
në terma absolutë vazhdon të thellohet. Ai reflekton kryesisht rritjen
e konsumit të ekonomisë shqiptare dhe nënvizon nevojën e rritjes
së kapaciteteve prodhuese dhe konkurruese të ekonomisë
shqiptare. Pavarësisht sa më sipër, pozicioni i përgjithshëm i bilancit
të pagesave është pozitiv duke bërë që rezervat valutore të vendit
të rriten vazhdimisht. Për herë të parë, në muajin dhjetor, niveli i
përgjithshëm i tyre kaloi shifrën 1 miliard dollarë amerikanë, për të
regjistruar më saktësisht 1.026 miliardë dollarë në fund të muajit
dhjetor 2003.

Gjashtëmujori i dytë i vitit 2003 u karakterizua nga një inflacion i
ulët, brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë. Vlera e inflacionit
në muajin dhjetor ishte 3.3 për qind, duke respektuar objektivin e
Bankës së Shqipërisë. Në nivel mesatar, çmimet e konsumit janë
rritur me 2.37 për qind gjatë vitit 2003. Duhet theksuar se, zhvillimet
e inflacionit përsëri u ndikuan nga prania e spekulimit në çmimet e
produkteve ushqimore, edhe pse me intesitet më të ulët se vitet e
mëparshme. Ashtu si dhe vitin e kaluar, Banka e Shqipërisë
ndërmori një fushatë tjetër sensibilizuese, me qëllimin e vetëm për
të minimizuar rritjen spekulative të çmimeve të konsumit në fund
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të vitit. Gjatë këtij muaji u regjistrua edhe ndryshimi i tarifave të
telefonisë fikse, i cili ndikoi në rritjen e normës së inflacionit me 0.7
pikë përqindjeje. Megjithë këto fenomene, inflacioni ka rezultuar i
ulët, duke reflektuar kontrollin e presioneve të kërkesës së
brendshme si pasojë e politikave të shëndosha fiskale e monetare.

Ndonëse ende nuk disponohen të dhënat zyrtare për fundvitin 2003,
duhet theksuar se ndryshe nga vitet e tjera, ky që sapo lamë u
karakterizua nga një shpërndarje më racionale e shpenzimeve
fiskale. Shpërndarja e kërkesave të qeverisë për huamarrje ka qenë
më e njëtrajtshme gjatë vitit 2003, duke shmangur përqendrimin e
financimit të deficitit në muajin dhjetor. Gjithashtu, zgjedhjet lokale
të tetorit dhe klima e acaruar politike gjatë gjysmës së dytë të vitit
nuk janë shoqëruar me përqendrime të shpenzimeve buxhetore
apo me kompromentim të disiplinës fiskale. Së bashku me kufizimin
e huamarrjes së brendshme të qeverisë në nivelin 2.7 për qind të
PBB-së, ky ka përbërë një kontribut të çmuar të politikës fiskale
për stabilitetin makroekonomik në përgjithësi, dhe për atë të
çmimeve në veçanti. Nga ana tjetër, duhet të rritet kujdesi në drejtim
të mbledhjes së të ardhurave buxhetore, të cilat vlerësohen të jenë
realizuar në nivelin 92 për qind të atyre të planifikuara. Mosrealizimi
i nivelit të parashikuar të të ardhurave ka rënduar mbi shpenzimet
në përgjithësi, të cilat janë realizuar në nivelin 89 për qind të planit
gjatë vitit 2003 dhe në shpenzimet kapitale në veçanti, të cilat ishin
realizuar vetëm në masën 60 për qind të planit deri në muajin nëntor.

Zhvillimet monetare, gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit, kanë ecur
në përputhje me parashikimet e Bankës së Shqipërisë. Oferta
monetare është rritur sipas parashikimeve tona, duke qenë një
ndër faktorët që ka kontribuar pozitivisht në ecurinë e inflacionit.
Ritmi i rritjes së ofertës monetare ishte 9.7 për qind në  muajin
nëntor dhe të dhënat më të fundit operacionale tregojnë se ajo do
të jetë afër parashikimit të Bankës së Shqipërisë edhe për fundin e
vitit.

Në përgjigje të ecurisë pozitive të inflacionit dhe të pritjeve të tij si
dhe të qëndrueshmërisë së treguesve monetarë, Banka e
Shqipërisë ka ulur vazhdimisht normën bazë të interesit në ekonomi
gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2003. Ulja e normës bazë të
interesit u bë në tre hapa, në muajt korrik, tetor dhe dhjetor, për një
efekt total prej 1.5 pikë përqindjeje. Niveli aktual i normës bazë të
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interesit është më i ulëti gjatë tre viteve të fundit. Ai ka ndikuar në
uljen e normave të interesit të kredive dhe të depozitave në lekë si
dhe të bonove të thesarit. Në mbështetje edhe të përmirësimit të
situatës së likuiditetit në sistem, normat e interesit të kredive në
lekë dhe të bonove të thesarit janë ulur më shumë se normat e
interesit të depozitave në lekë, duke sjellë një ulje të kostos totale
të ndërmjetësimit të sistemit bankar gjatë vitit 2003. Normat e
interesit të depozitave me afat në lekë janë ulur me 1.9 pikë
përqindjeje, yield-i i bonove të thesarit me 3.1 pikë përqindjeje
ndërsa normat e interesit të kredive në lekë me 4.0 pikë përqindjeje
(tabela 14). Dëshiroj të theksoj se shpejtësia e reagimit të bankave
tregtare ndaj vendimeve të politikës monetare ka qenë e
kënaqshme gjatë vitit 2003. Kjo ka bërë të mundur një transmetim
më të shpejtë të vendimeve të politikës monetare në ekonomi.

Megjithë uljen e shpejtë të normave të interesit nga Banka e
Shqipërisë, normat reale të interesit, kanë qëndruar në terma
pozitivë si pasojë e ruajtjes së inflacionit brenda intervalit objektiv.
Ky faktor ka kontribuar në ruajtjen e ekuilibrit monetar në ekonomi;
në veçanti në ruajtjen e interesit për depozitimin e kursimeve në
lekë dhe në kontrollin e normës së rritjes vjetore të agregatit M1, i
cili ka edhe ndikimin më të madh në inflacion. Norma e rritjes vjetore
të këtij të fundit ka qenë negative gjatë vitit 2003.

Rritja e depozitave dhe ulja e normave të interesit kanë qenë një
kusht i nevojshëm monetar për mbështetjen në rritje të ekonomisë
me kredi të vërejtur gjatë vitit 2003. Në përgjigje edhe të rritjes së
aktivitetit ekonomik dhe të forcimit të lidhjeve të sektorit bankar
me atë real të ekonomisë, teprica e kredisë është rritur me 11.4
miliardë lekë gjatë periudhës janar-nëntor të vitit 2003. Gjatë
njëmbëdhjetë muajve të parë të vitit 2003 është lëvruar rreth 78
miliardë lekë kredi e re ose 44 për qind  më shumë se gjatë së
njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Raporti i kredisë ndaj depozitave,
megjithëse ende i ulët, është rritur me 1.8 pikë përqindjeje gjatë
kësaj periudhe.

Banka e Shqipërisë ka përsosur instrumentet e politikës monetare
gjatë vitit 2003. Në përgjigje të nevojave të tregut financiar shqiptar
dhe të përpjekjeve të saj për përafrimin e këtyre instrumenteve me
standardet e Banka Qendrore Evropiane, Banka e Shqipërisë ka
ndryshuar disa aspekte të rezervës së detyruara, duke synuar rritjen
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e funksionit të saj si stabilizuese e normave të interesit në tregun
ndërbankar dhe uljen e kostos që ajo përbën për bankat. Gjithashtu,
Banka e Shqipërisë ka rivlerësuar edhe korridorin e normave të
interesit të tregut ndërbankar, duke ulur kufirin e poshtëm të tij me
anë të rritjes së diferencës së normës së interesit të depozitës
njëditore me atë të repos.

Së fundi, dëshiroj të them dy fjalë edhe për ecurinë e sektorit bankar
gjatë vitit 2003. Sistemi bankar paraqitet i shëndoshë në aspektin
e rezultateve finaciare dhe dinamik në aspektin e zgjerimit të
konkurrencës. Viti 2003 shënoi zgjerimin e komunitetit të bankave
tregtare edhe me dy banka të tjera dhe hapjen e 14 degëve bankare
në rrethe të ndryshme të vendit. Të gjitha këto tregojnë për një
rritje të konkurrencës në sistem, e cila gjithsesi nuk ka prekur
aftësinë e sistemit për të gjeneruar rezultate financiare pozitive.
Fitimi i sistemit bankar arriti në 4.5 miliardë lekë në vitin 2003,
kundrejt 3.9 miliardëve në vitin 2002.

Fundi i vitit 2003 shënoi një hap të rëndësishëm në drejtim të
reformave në sistemin financiar të vendit. Pas disa përpjekjesh
rresht, në muajin dhjetor 2003 u bë e mundur shitja e 100 për qind
të aksioneve të Bankës së Kursimeve, bankës austriake Raifeissen
Zentral Bank. Me këtë rast, dëshiroj të shpreh edhe një herë bindjen
se ky zhvillim i mirëpritur në tregun financiar shqiptar do të ndikojë
në zgjerimin e gamës së produkteve financiare të ofruara në treg,
në rritjen e konkurrencës në tregun bankar dhe në rritjen e kreditimit
të ekonomisë në një periudhë afatmesme.
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Ekonomia shqiptare në dhjetëvjeçarin e parë të tranzicionit ka
shfaqur zhvillime që kanë marrë formën e një cikli. Zhbalancimet
makroekonomike të viteve ’91-92 e ’97 janë pasuar me përpjekje
për reforma dhe për rivendosjen e ekuilibrave. Si rrjedhojë e zbatimit
të këtyre programeve të stabilizimit ekonomia shqiptare ka njohur
ritme relativisht të larta zhvillimi, reduktim të deficitit buxhetor dhe
qëndrueshmëri në çmime. Inflacioni mesatar vjetor për periudhën
’98-02 prej 3.5 për qind është ndjeshëm më i ulët sesa inflacioni
mesatar vjetor i vendeve të Evropës Lindore e Qendrore.

I. EKONOMIA SHQIPTARE NË VITIN 2002.

I.1. ZHVILLIMET NË PRODHIM.

Ritmet e rritjes së ekonomisë shqiptare në periudhën 1998-2002
konsiderohen të larta. Megjithatë, ato kanë shfaqur një tendencë
rënëse përgjatë gjithë periudhës. Banka e Shqipërisë vlerëson se
ngadalësimi i normës së rritjes së ekonomisë është pasojë e:

• kryerjes jo të plotë të reformave strukturore;
• nivelit të ulët të investimeve të huaja;
• koniukturave të pafavorshme ndërkombëtare pas ngjarjeve

të 11 shtatorit të vitit 2001;
• qetësimit disi të aktivitetit ekonomik pas rritjes mjaft të lartë

në vitet ’98-‘99.

Rritja ekonomike në Shqipëri për vitin 2002, prej 4.7 për qind,
rrjedhojë e zgjerimit të sektorit privat, u mbështet kryesisht nga
aktiviteti në degët e transportit, të shërbimeve dhe të ndërtimit.
Sektori publik po tkurret vazhdimisht.

1 Botuar e plotë në Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2002, faqe 11-20.

FJALA NË KUVENDIN E SHQIPËRISË, 29 PRILL 20031
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Megjithatë, rritja ekonomike e vitit 2002 është më e ulëta në
krahasim me periudhën 1998-2002 dhe me devijim 1.3 pikë
përqindjeje prej synimit të shpallur në fillim të vitit (6 për qind).
Pothuaj të gjitha degët e ekonomisë kanë manifestuar ritme rritjeje
më të ulëta se parashikimi, sidomos bujqësia dhe industria.
Struktura e ekonomisë shqiptare, gjithashtu, po ndryshon. Është
zbehur pesha e bujqësisë dhe e blegtorisë, sektorë të cilët
tradicionalisht kanë mbështetur zhvillimin ekonomik, dhe po rritet
kontributi i degës së tregtisë dhe të shërbimeve. Këto ndryshime
strukturore janë në harmoni me zhvillimin që duhet të marrë një
vend, i cili ka për objektiv integrimin në Bashkimin Evropian, por
vërehet që ende nuk ka rol të rëndësishëm dega e industrisë. Për
të mbështetur rritje të qëndrueshme afatgjatë të ekonomisë,
mendojmë se ka rëndësi që autoritetet qeveritare të shohin me
përparësi nxitjen e prodhimit industrial.

Prodhimi bujqësor për vitin 2002 u rrit me 2.1 për qind. Prej kohësh
bujqësia nuk kontribuon më me 50 për qind në ekonominë e vendit,
por ndjeshëm më pak. Duket se ritmi i rritjes së kësaj dege nuk
mund të mbështetet vetëm në aspektin ekstensiv të saj. Është e
nevojshme që në këtë sektor të bëhen rregullime, të cilat do të
çojnë në rritje të produktivitetit. Problemet në bujqësi kanë të bëjnë
me: copëzimin e tokës dhe me konfliktet lidhur me pronësinë mbi
të, gjë që nuk lejon investimet afatgjata në këtë sektor; mungesën
e investimeve në teknologji; infrastrukturën e pazhvilluar rurale dhe
disnivelet e konsiderueshme nga një rajon i vendit në një tjetër;
aftësitë e kufizuara konservuese të produkteve bujqësore dhe
blegtorale; si dhe mbështetjen jo të mjaftueshme me financime të
këtij sektori. Përveç këtyre problemeve, sektori i bujqësisë vuajti
edhe nga përmbytjet e vjeshtës të vitit 2002. Në këtë sektor, zhvillimi
disi më i mirë i blegtorisë dhe i agroindustrisë po kompenson
problemet e degës së bujqësisë.

Prodhimi industrial për vitin 2002 u rrit me 2 për qind duke patur
ritmin më të ulët të rritjes në krahasim me degët e tjera. Industria,
më shumë se çdo degë tjetër, ka vuajtur problemet me energjinë
elektrike, të cilat janë të pranishme prej të paktën tre vjetësh.
Tashmë është e qartë për të gjithë, që zgjidhja e këtij problemi
është jetike për zhvillimin e vendit. Por, më duhet të theksoj që
situata është edhe më shqetësuese. Nga vrojtimet që Banka e
Shqipërisë ka bërë periodikisht pranë bizneseve të degës së
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industrisë, është theksuar se situata energjitike e vendit ka çuar
në zbehje të optimizmit të zhvillimit të bizneseve për të ardhmen,
që do të thotë se mund të vihet në rrezik qëndrueshmëria e rritjes
ekonomike.

Dega e transportit vlerësohet të jetë rritur me 10.1 për qind duke
patur ritmin më të lartë të rritjes në krahasim me degët e tjera.
Ndoshta, ky sektor do të ishte rritur sa parashikimi prej 11 për qind,
nëse gjatë vitit 2002, do të ishin realizuar në nivel më të mirë
investimet. Investimet janë realizuar në masën 79.4 për qind të
atyre të planifikuara dhe kryesisht si pasojë e intensifikimit të tyre
në tremujorin e fundit të vitit.

Dega e ndërtimit vazhdon të ruajë ritme të larta rritjeje. Për vitin
2002 vlerësohet që prodhimi i kësaj dege të jetë rritur me 9.1 për
qind. Megjithatë, ndërtimi po shfaq një tendencë ngadalësimi në
zgjerimin e aktivitetit. Kjo është një prirje e natyrshme si pasojë e
ndërtimeve të reja të shumta në 10 vitet e kaluara dhe e plotësimit
të kërkesave. Por, në periudhë afatshkurtër do të ndikojnë edhe
përpjekjet për formalizimin e aktivitetit të ndërtimit.

Në tërësi, rritja më e ulët ekonomike për vitin 2002 ka qenë pasojë
edhe e një niveli më të ulët të investimeve të huaja dhe e tkurrjes
së shpenzimeve kapitale, por edhe e zhvillimeve politike të cilat u
shoqëruan me ndryshime disi të shpeshta në qeveri. Investimet e
huaja direkte kanë rënë me 31 për qind në krahasim me vitin 2001.
Duke patur parasysh që situata politike dhe makroekonomike e
vendit është e ngjashme me atë të një viti më parë, rënia e
investimeve të huaja i dedikohet mungesës të privatizimeve të
objekteve strategjike, sidomos Bankës së Kursimeve dhe
Albtelekomit. Nga ana tjetër, shpenzimet kapitale janë realizuar
në nivele më të ulëta. Konkretisht, në vitin 2002 u kryen rreth 73
për qind e shpenzimeve kapitale të planifikuara, kundrejt 96 për
qind një vit më parë. Shpenzimet kapitale faktike për vitin 2002
janë ulur me 13.8 për qind krahasuar me vitin e kaluar.

Në fund të vitit 2002 numri i të punësuarve arriti në 921 mijë vetë.
Në përputhje me zhvillimin e ekonomisë dhe me ndryshimin
strukturor të saj ka ndryshuar edhe struktura e punësimit në vend.
Kështu, të punësuarit në sektorin bujqësor përbëjnë 57 për qind të
të punësuarve gjithsej nga 71.5 për qind një vit më parë. Lëvizjet
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drejt qyteteve si dhe zgjerimi i sektorit privat kanë thithur pjesë të
konsiderueshme të kësaj fuqie punëtore. Kështu, punësimi në
sektorin privat jobujqësor zë rreth 23 për qind të punësimit gjithsej
nga 11 për qind një vit më parë. Megjithatë, Shqipëria ende ka një
normë të lartë papunësie prej 15.8 për qind. Zgjerimi i aktivitetit
privat dhe investimet publike ende nuk janë në ritme të tilla që të
gjenerojnë vende të mjaftueshme pune.

Sidoqoftë, fakti që ekonomia shqiptare ka siguruar rritje ekonomike
për të pestin vit rradhazi, ka bërë që të ardhurat për frymë po ashtu
të rriten. Për vitin 2002, të ardhurat për frymë të llogaritura si PBB
e shprehur në dollarë, në raport me popullsinë e vendit vlerësohen
mesatarisht 1500 dollarë amerikanë. Megjithëse ky nivel të
ardhurash mbetet ndër më të ulëtit e rajonit, përsëri mund të themi
që zbatimi i Strategjisë për Zhvillim Ekonomik dhe Social po jep
efekte. Dërgesat e emigrantëve vazhdojnë të jenë një burim i
rëndësishëm të ardhurash për familjet shqiptare. Për vitin 2002
ato kanë arritur në 606.8 milionë dollarë duke siguruar mbulimin
prej 52.5 për qind të deficitit tregtar.

Ecuria e ekonomisë shqiptare në vitin 2002 ka pasqyruar edhe
ndikimin e ngadalësimit të përgjithshëm të rritjes së ekonomisë
botërore, sidomos të problemeve që kanë shoqëruar ekonomitë e
rajonit dhe të partnerëve kryesorë tregtarë.

I.2. ZHVILLIMET NË SEKTORIN E JASHTËM TË EKONOMISË DHE NË

KURSIN E KËMBIMIT.

Konkurrueshmëria e ekonomisë shqiptare si në tregun e vendit
ashtu edhe në atë të huaj është ende e ulët. Deficiti tregtar ka
ardhur në rritje në tre vitet e fundit. Për vitin 2002, deficiti tregtar
rezulton sa 24.6 për qind e PBB-së. Thellimi i deficitit tregtar është
pasojë e rritjes më të lartë të importeve krahasuar me eksportet.

Vëllimi i eksporteve shqiptare u rrit në 330.2 milionë usd.
Rieksportet zënë peshën kryesore të eksporteve shqiptare, prej
74 për qind, ndërsa eksportet nga prodhimi i brendshëm mbeten
në nivele të ulëta. Eksportet shqiptare janë të kufizuara në prodhim
lënde të parë si pasojë e moszgjerimit të kapaciteteve përpunuese
në vend. Në këtë mënyrë, eksportet nga prodhimi i vendit nuk kanë
mundur të shoqërohen me zgjerim investimesh dhe me krijim
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vendesh të reja pune. Përsa i përket rieksporteve, duket që ato
kontribuojnë disi në punësim duke shfrytëzuar krahun relativisht
të lirë të fuqisë punëtore në Shqipëri. Ky aktivitet përfaqëson edhe
investimet më të rëndësishme prej dy shteteve fqinje: Italisë dhe
Greqisë, në Shqipëri. Megjithatë, mbetet ende e paqartë nëse të
tilla investime janë shoqëruar me investime në teknologji të
përparuar gjë që do të shërbente si premisë për të rritur
produktivitetin.

Vëllimi i importeve shqiptare arriti në 1.5 miliardë usd. Importet
përfshijnë si mallra të konsumit ashtu edhe makineri e pajisje.
Importi i makinerive e pajisjeve përbën rreth 16 për qind të
importeve ose rreth 5 për qind të PBB-së. Tërthorazi ky tregues na
orienton se ka patur rritje të investimeve private.

Deficiti korent u përkeqësua, duke regjistruar nivelin 9.5 për qind
të PBB-së nga 6.1 për qind një vit më parë. Përkeqësimi i deficitit
korent erdhi si pasojë e thellimit të deficitit tregtar. Financimi i
llogarisë korente është mundësuar kryesisht nga të ardhurat e
emigrantëve si dhe nga aktiviteti i turizmit. Deficiti korent, i cili
shënon nivelin 447.6 milionë usd është financuar nga flukset hyrëse
të kapitalit në masën 75 për qind. Peshën kryesore në financimin
e tij e zënë investimet e huaja direkte (135 milionë usd) dhe borxhi
i jashtëm (142.7 milionë usd).

Zhvillimet jo shumë të favorshme në sektorin e jashtëm të
ekonomisë përsëri nuk kanë ushtruar presione të forta për
nënçmimin e monedhës së vendit. Gjatë vitit 2002, kursi i këmbimit
të lekut ndaj valutave kryesore ka ndjekur kryesisht prirjet sezonale
të faktuara edhe në vitet e mëparshme, si edhe ecurinë e valutave
kryesore në tregun ndërkombëtar të këmbimit. Krahasuar me një
vit më parë mesatarisht leku u nënçmua me 3.03 pikë përqindjeje
në raport me euron dhe u mbiçmua 2.32 pikë përqindjeje në raport
me dollarin amerikan. Si faktor i rëndësishëm për nënçmimin e
lekut konsiderohet paniku bankar i periudhës mars-prill, që u
shoqërua me lëkundje besimi në monedhën vendase dhe rritje të
parasë në qarkullim. Por, janë zhvillimet në tregjet ndërkombëtare
ato të cilat përcaktojnë lëvizjen e monedhës së vendit. Ecuria e
kursit euro/usd në tregun ndërkombëtar përcaktoi edhe nënçmimin
e lekut kundrejt euros.
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Në varësi nga këto zhvillime, gjatë vitit 2002, Banka e Shqipërisë
ka ndërhyrë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore, në dy
periudha: mars-prill-maj dhe dhjetor. Kahu i ndërhyrjes ka qenë i
ndryshëm për të dyja periudhat. Në periudhën e parë janë shitur
rreth 5 milionë dollarë amerikanë, ndërkohë që në muajin dhjetor,
janë blerë rreth 2 milionë dollarë amerikanë.

II. INFLACIONI DHE POLITIKA MONETARE.

Norma vjetore e inflacionit për fundin e vitit 2002 arriti në 2.1 për
qind. Zhvillimet në çmimet e konsumit gjatë vitit 2002, shfaqën një
tendencë të ndryshme nga një vit më parë. Nëse në vitin 2001
inflacioni mbeti në nivele relativisht të ulëta dhe brenda objektivit,
presionet për inflacion më të lartë u rritën në dy muajt e fundit të tij,
duke bërë që norma e inflacionit në fund të vitit të arrinte 3.5 për
qind. Viti 2002 filloi me norma të larta inflacioni, gati sa dyfishi i
kufirit të sipërm të objektivit. Normat më të larta se objektivi ishin
të pranishme pothuaj gjatë gjithë vitit dhe u ulën ndjeshëm në dy
muajt e fundit të tij. Në përgjithësi, inflacioni për periudhën
afatmesme ka shfaqur një tendencë rritëse. Norma mesatare
vjetore e inflacionit është rritur nga 0.4 dhe 0.1 për qind në vitet
1999 dhe 2000, në 3.1 dhe 5.4 për qind përkatësisht në vitet 2001
dhe 2002 si pasojë e një ambienti ekonomik më inflacionist gjatë
vitit 2002.

Në vitin 2002 kanë vepruar një sërë faktorësh të cilët kanë diktuar
zhvillimet në çmimet e konsumit. Këta faktorë kanë vepruar në të
dy krahët: të kërkesës dhe të ofertës. Veprimi në raporte të caktuara
i këtyre faktorëve si dhe fakti që faktorët e kahut të kërkesës
vepruan në vijim të njëri-tjetrit duke dhënë ndikime më afatgjata
bënë që Banka e Shqipërisë të reagonte me maturi.

Ndër faktorët më të rëndësishëm që vepruan në ecurinë e inflacionit
mund të përmenden:

• rritja e parasë jashtë bankave tej parashikimeve në
periudha të caktuara të vitit dhe rritja e peshës së agregatit
më likuid, M1 në ofertën monetare, në gjysmën e parë të
vitit;

• nënçmimi i monedhës së vendit, gjithashtu në gjysmën e
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parë të vitit;
• rritja e çmimeve të produkteve ushqimore në tregjet prej

nga importon Shqipëria dhe një inflacion më i lartë se
objektivi në Eurozonë;

• rritja e çmimit të energjisë elektrike në dhjetor të vitit 2001,
e cila u mbart në çmimet e mallrave të konsumit, sidomos
në gjysmën e parë të vitit. Gjithashtu, situata energjitike e
pastabilizuar veproi si një faktor i rëndësishëm për çmime
më të larta;

• kushtet klimaterike, si moti i ftohtë i fillimvitit dhe përmbytjet
e vjeshtës, ndikuan më tepër rritjen e çmimeve të transportit
dhe për rrjedhojë të produkteve ushqimore;

• rritja spekulative e çmimeve, sidomos në prag të festave
të fundvitit.

Meqenëse intensiteti i veprimit të këtyre faktorëve ishte më i
fuqishëm në gjysmën e parë të vitit atëherë edhe normat e inflacionit
rezultuan më të larta në këtë periudhë dhe erdhën duke u zbutur
më pas. Në reduktimin e inflacionit ndikuan edhe kujdesi në kryerjen
e shpenzimeve buxhetore, reduktimet e çmimeve në grupin
“komunikim”, si pasojë e gjallërimit të shërbimit të telefonisë celulare
në Shqipëri si dhe fushata që vetë Banka e Shqipërisë ndërmori
në fund të vitit, për të zbutur fenomenin e spekulimit me çmimet.

Politika monetare e ndjekur nga Banka e Shqipërisë në vitin 2002,
gjithashtu ishte disi e ndryshme krahasuar me vitet ’98-00. Në
përgjithësi, politika monetare e zbatuar në vitet e fundit ka patur
karakter zbutës. Në vitin 2001, në përgjigje të presioneve për
inflacion më të lartë, politika monetare ishte neutrale, ndërsa në
vitin 2002 kaloi në politikë shtrënguese në pjesën më të madhe të
vitit. Jo vetëm kaq, por në ndryshim nga historia dhjetëvjeçare e
veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë, për rreth tre muaj iu dha
prioritet ruajtjes së qëndrueshmërisë së sistemit bankar. Me këtë
vendim, Banka e Shqipërisë shmangu përhapjen e panikut bankar
dhe shtrirjen e tij për një periudhë kohe më të gjatë. Ruajtja e
qëndrueshmërisë së sistemit bankar, megjithëse në pamje të parë
duket sikur kërcënoi arritjen e objektivit të inflacionit, në fakt i
shërben qëndrueshmërisë afatgjatë të çmimeve. Zhvillimet deri në
fund të vitit 2002 provuan se Banka e Shqipërisë mori vendimet e
duhura.
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Në tërësi, politika monetare në vitin 2002 ka qenë politikë e
shtrënguar në përgjigje të presioneve për norma më të larta
inflacioni. Por, ajo nuk ka qenë njëtrajtësisht e shtrënguar gjatë
gjithë vitit. Në përputhje me ecurinë e inflacionit dhe të zhvillimeve
monetare, politika monetare e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2002
mund të ndahet në tre periudha:

• Në muajt janar-shkurt u ndoq një politikë monetare
neutrale.

Normat e larta të inflacionit në fillim të vitit 2002, të ndikuara nga
faktorë të kahut të ofertës nuk bënë të nevojshme rritjen e normës
së interesit. Në tërësi, treguesit monetarë u përmirësuan dhe
likuiditeti pati një kthim të shpejtë në sistem. Banka e Shqipërisë
tërhoqi likuiditetin e tepërt nëpërmjet ankandeve të repos. Ajo nuk
financoi deficitin buxhetor. Normat e interesit kanë qenë
përgjithësisht të qëndrueshme.

• Në muajt mars-shtator u ndoq një politikë monetare
shtrënguese.

Tërheqja e depozitave nga dy bankat më të mëdha të sistemit
bankar shqiptar, që filloi në mes të muajit mars 2002, ndryshoi
rrjedhën e zhvillimeve monetare dhe krijoi presione shtesë për
inflacionin. Përhapja e panikut ishte një fenomen i paparashikuar.
Të paktën ajo nuk u shkaktua prej situatës së sistemit bankar.
Bankat në Shqipëri, megjithë disa probleme që shfaqin, të cilat
mbikëqyren prej Bankës së Shqipërisë, por i bëhen të njohura edhe
publikut nëpërmjet deklaratës së kërcënimit për sistemin financiar,
paraqisnin situatë të shëndoshë financiare. Sistemi bankar shqiptar
nga viti në vit ka ardhur duke u konsoliduar. Pra, paniku nuk mund
të kishte nxitje apo bazë në situatën e sistemit bankar. Paniku u
vlerësua se u shkaktua prej acarimit të situatës politike në atë
periudhë, prej keqinterpretimit të ligjit “Për sigurimin e depozitave”
si dhe prej informimit të pamjaftueshëm të depozituesve. Për
pasojë, nga sistemi bankar u tërhoqën 23.4 miliardë lekë depozita,
73 për qind e të cilave përfaqësonin tërheqjen e depozitave në
lekë. Këto tërheqje përfaqësonin 8.3 për qind të depozitave të
vendosura në sistemin bankar shqiptar. Tërheqja e depozitave krijoi
vështirësi për likuiditetin afatshkurtër të bankave dhe për financimin
e deficitit buxhetor nëpërmjet tregut primar të bonove të thesarit.
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Kjo vështirësi u rëndua edhe më tepër në kushtet kur u bë e qartë
se procesi i privatizimit në vitin 2002 nuk do të ecte me ritmet e
parashikuara. Treguesit monetarë devijuan prej programit. Paraja
jashtë bankave në këtë periudhë u rrit me 16.4 miliardë lekë. Vetëm
në muajin prill norma vjetore e rritjes së këtij treguesi ishte 35.6
për qind, që është norma më e lartë e rritjes gjatë pesë viteve të
fundit. Nga ana tjetër, leku u nënçmua kundrejt dy valutave kryesore
dhe njëkohësisht u forcuan presionet për rritjen e inflacionit. Për
pasojë, sistemi bankar kaloi në mungesë likuiditeti nga pozicioni
me tepricë prej 1.6 miliardë lekësh në muajin shkurt.

Strategjia e Bankës së Shqipërisë për të kapërcyer situatën
konsistoi në:

• lejimin e devijimit prej programit monetar dhe plotësimin e
nevojave të bankave me likuiditet. Duke injektuar
likuiditetin e nevojshëm në treg bankat patën mundësi të
plotësonin kërkesat për tërheqje të depozituesve dhe në
këtë mënyrë kjo shërbeu si masë për të frenuar përhapjen
e panikut. Përveç kësaj, duke patur likuiditet bankat
vepruan normalisht në tregun primar të bonove të thesarit;

• financimin e Qeverisë për të siguruar vijueshmëri normale
të shpenzimeve. Por, duke qenë se presionet për inflacion
ishin forcuar, Banka e Shqipërisë kërkoi dhe gjeti
mirëkuptimin e Qeverisë Shqiptare për të qenë
maksimalisht e kujdesshme në kryerjen e shpenzimeve.
Objektivat sasiorë fiskalë u respektuan rigorozisht. Këshilli
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori vendimin që
Qeveria të financohej deri në 8 për qind të të ardhurave
mesatare buxhetore për tre vitet e fundit. Por, përmirësimi
i situatës më shpejt sesa pritej nuk e bëri të nevojshëm
zbatimin e kësaj mase;

• rritjen e normës bazë të interesit me 1.5 pikë përqindjeje
për të nxitur rritjen e normave të interesit për depozitat.
Kjo masë siguroi fitime reale më të larta për depozituesit
dhe i nxiti ata për të kthyer paratë në banka. Përveç kësaj,
u synua thellimi i diferencës me interesat në valutë me
qëllim që të ushtrohej presion për të mos lejuar nënçmimin
e lekut;

• sqarimin e publikut për gjendjen reale të sistemit bankar si
dhe për efektet dhe dobitë e ligjit “Për sigurimin e
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depozitave” me qëllim që të zbutej efekti psikologjik negativ
që u krijua.

Masat e marra siguruan shuarjen e tërheqjes së depozitave në
fund të qershorit 2002 dhe rekuperimin e plotë të situatës brenda
vitit 2002.

• Në muajt tetor – dhjetor u ndoq një politikë monetare
neutrale.

Duke marrë parasysh kthimin e likuiditetit në sistem, i cili solli një
përmirësim të kushteve monetare, një qëndrueshmëri relative në
normat e interesit dhe zbutjen e presioneve inflacioniste, Banka e
Shqipërisë ka zbatuar një politikë monetare të kujdesshme, me
tendencë zbutëse, në dy muajt e fundit të vitit. Në muajin nëntor,
ajo adoptoi një qëndrim neutral ndaj normave të interesit. Në muajin
dhjetor, karakteri neutral i qëndrimit të politikës monetare u
përforcua më tej me ndryshimin e formës së ankandit, nga ankand
me shumë të përcaktuar në ankand me shumë të papërcaktuar
dhe me normë interesi fikse. Ky ndryshim përfaqëson një ulje të
ndjeshme në koston e huamarrjes së bankave.

Për pasojë, objektivat sasiorë të detyrueshëm për zbatim nga Banka
e Shqipërisë u respektuan. Mjetet e brendshme neto rezultuan 7.97
miliardë lekë më pak se objektivi i sipërm i tyre; mjetet valutore
neto rezultuan 3.55 milionë dollarë më shumë se kufiri i poshtëm
objektiv. Në përputhje me regjimin aktual të politikës monetare,
Banka e Shqipërisë synon kontrollin e likuiditetit në ekonomi, duke
e parë atë të lidhur ngushtë me nivelin e çmimeve. Gjendja e
likuiditetit dhe e treguesve monetarë në ekonomi kontrollohet
nëpërmjet respektimit të këtyre objektivave sasiorë.

III. FINANCAT PUBLIKE.

Ecuria e treguesve të buxhetit për vitin 2002 u kushtëzua nga
mungesa e të ardhurave të privatizimit; nga tërheqjet e depozitave
si dhe nga ulja e parashikimit për rritjen ekonomike gjë që do të
thoshte më pak të ardhura për buxhetin. Prandaj, për të ruajtur
ekuilibrin e këtyre treguesve dhe për të respektuar objektivat
sasiorë, u veprua me një kontroll rigoroz në kryerjen e shpenzimeve.



KAPITULLI II -  PARAQITJE NË KOMISIONIN E EKONOMISË,FINANCAVE DHE PRIVATIZIMIT
DHE NË SEANCAT PLENARE NË KUVENDIN E SHQIPËRISË

37

Deficiti buxhetor arriti 6.2 për qind ndaj PBB-së ose 2.4 pikë
përqindjeje më i ulët se një vit më parë. Konsolidimi i financave të
Shtetit Shqiptar ka rezultuar në përvijimin e një tendence të pastër
të reduktimit të deficitit buxhetor për periudhën 1999-2002.
Reduktimi i deficitit buxhetor u sigurua prej rritjes së të ardhurave
me ritëm më të lartë se shpenzimet.

Të ardhurat buxhetore u rritën me 11.4 për qind krahasuar me një
vit më parë. Megjithatë, niveli i planifikuar u realizua në masën 95
për qind. Shpenzimet u rritën me 3.2 për qind krahasuar me një vit
më parë dhe niveli i realizimit të planit ishte 90 për qind.

Niveli i realizimit të planit të të ardhurave buxhetore është ndikuar
prej realizimeve në masën 92 e 91 për qind të planit të të ardhurave
tatimore dhe doganore. Niveli i realizimit të të ardhurave buxhetore
është e qartë që mbetet ende i ndikuar negativisht nga evazioni
fiskal, nga niveli i korrupsionit dhe i kontrabandës në vend. Për
këtë arsye, forcimi i masave kundër këtyre fenomeneve është i
lidhur drejtpërdrejt me përmirësimin e pozicionit fiskal.

Përsa i përket shpenzimeve, vërehet që shpenzimet kapitale janë
realizuar në masën 73 për qind ndërkohë që shpenzimet korente
zunë 81 për qind të shpenzimeve gjithsej, nga 74.6 për qind që
ishte parashikuar.

Viti 2002, gjithashtu, nuk i shpëtoi dot fenomenit të zakonshëm të
përqendrimit të shpenzimeve në muajin dhjetor. Niveli i
shpenzimeve të muajit dhjetor tejkaloi planin buxhetor. Të paktën
prej vitit 1997 po ruhet e njëjta situatë gjë që bën të nevojshëm
shtimin e vëmendjes në harmonizimin e ritmit të shpenzimeve.

IV. ZHVILLIMET NË SISTEMIN BANKAR.

Gjendja e sistemit bankar shqiptar për vitin 2002 vlerësohet e
shëndetshme. Aktiviteti i sistemit bankar është zgjeruar me rreth
21 miliardë lekë ose 3.4 për qind në terma realë. Fitimi i rezultuar
është 3.9 miliardë lekë. Pozicioni i kapitalit është forcuar më tej
dhe norma e mjaftueshmërisë së kapitalit ka arritur në 31.5 nga 12
për qind që është norma minimale e lejuar.
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Sistemi bankar shqiptar është zgjeruar me subjekte të reja dhe ka
shtrirë më tej rrjetin e tij. Në vitin 2002 iu dha licenca Bankës së
Kreditit të Shqipërisë. Aktualisht, veprojnë 14 banka tregtare, të
cilat e zgjeruan rrjetin e tyre me 9 degë dhe 1 agjenci të reja. Përveç
bankave, po krijohen dhe po licencohen edhe subjekte të reja
financiare, të cilat do të ndikojnë në zhvillimin e sistemit financiar
në Shqipëri dhe do të çojnë në reduktimin e peshës së sistemit
bankar në të. Kështu, në vitin 2002 janë licencuar 1 subjekt financiar
jobankë; 20 zyra këmbimi valutor; 113 shoqëri të kursim-kreditit
dhe 2 unione të këtyre shoqërive.

Rritja e numrit të subjekteve financiare dhe zgjerimi i aktivitetit të
tyre do të rrisë shkallën e ndërmjetësimit financiar në Shqipëri.
Megjithë zhvillimet pozitive në vitet e fundit, përsëri ndërmjetësimi
financiar është në nivele të ulëta, madje më të ulëta sesa rajoni.
Raporti i depozitave me afat është rreth 40.1 për qind të PBB-së
nga rreth 50 për qind që është niveli mesatar për vendet e Evropës
Lindore e Qendrore. Ndërkohë, kredia e brendshme është rreth
35.1 për qind e PBB-së, por kredia për ekonominë është vetëm
7.2 për qind nga rreth 40 për qind mesatarisht në vendet e Evropës
Lindore dhe Qendrore. Diferenca midis treguesit të kredisë së
brendshme dhe kredisë për ekonominë, përfaqëson kreditimin e
sektorit bankar për qeverinë. Kërkesa ende e lartë në raport me
nivelet e vendeve më të zhvilluara, e Qeverisë Shqiptare për të
financuar deficitin buxhetor mban disi të deformuar dhe aktivitetin
kreditues. Megjithatë, zhvillimet në vitet e fundit kanë qenë pozitive.
Reduktimi i vazhdueshëm i deficitit buxhetor ka rritur mundësinë e
bankave për të kredituar ekonominë. Raportet e kredisë së
brendshme dhe të kredisë për ekonominë ndaj PBB-së një vit më
parë kanë qenë 45 dhe 4.6 për qind përkatësisht.

Pozitiv është fakti që zgjerimi i aktivitetit bankar është pasojë e një
aktiviteti më intensiv të bankave private dhe të atyre me kapital të
përbashkët. Në këtë mënyrë, po krijohen premisa edhe për
reduktimin e vazhdueshëm të pozicionit dominues të Bankës së
Kursimeve.

Megjithatë, në krahasim me një vit më parë, ritmet e zgjerimit të
aktivitetit bankar dhe treguesit e rentabilitetit kanë një përkeqësim
të lehtë. Të ardhurat neto të shprehura në raport me aktivet
mesatare dhe fondet e veta të bankave, për vitin 2002, kanë
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rezultuar 1.2 dhe 19.1 për qind nga 1.5 dhe 21.6 për qind që ishin
një vit më parë. Kjo situatë pasqyron ndikimin që pati në sistemin
bankar paniku i shkaktuar në muajt mars – prill të vitit 2002. Për
pasojë, Banka e Shqipërisë konkludon që sistemi bankar është i
shëndoshë, por qëndrueshmëria e tij mbetet ende e brishtë.

Me ritme të kënaqshme është zhvilluar aktiviteti i kreditimit të
bankave për ekonominë e vendit. Kredia e re e lëvruar nga bankat
ka qenë 62.6 miliardë lekë nga 40.6 miliardë lekë në vitin 2001.
Teprica e kredisë për sistemin bankar, në fund të vitit 2002, rezulton
47.4 miliardë lekë ose 16.6 për qind e depozitave të këtij sistemi.
Në tërësi, treguesit e kredisë janë përmirësuar. Në periudhën 1993-
2000 sistemi bankar ka dhënë kredi në masën 79.5 miliardë lekë.
Për vitet 2001-2002, kredia e re e dhënë arrin në 103.2 miliardë
lekë. Kjo do të thotë që kreditimi mesatar vjetor për këto dy vite
është rreth 5 herë më shumë sesa për periudhën 1993-2000.
Zgjerimi i rrjetit të bankave dhe i aktivitetit të tyre na bën të jemi
optimistë për rritjen e kreditimit në të ardhmen.

Përveç bankave, zgjerimi i skemave të mikrokredive dhe
institucioneve financiare jobankare është një tjetër zhvillim i
dobishëm, i cili do të çojë në rritje të kreditimit të ekonomisë.
Vlerësohet se prej këtyre institucioneve janë dhënë rreth 4 miliardë
lekë kredi gjatë vitit 2002. Skemat e mikrokredive kanë përparësinë
se shtrihen edhe në zona ku nuk ka degë bankash, sidomos në
zonat rurale të vendit si dhe krijojnë mundësi kreditimi për biznesin
e vogël. Këto janë dhe arsyet që në tërësi vlerësohet se kreditimi
joformal po vjen duke u tkurrur.

Kredia e dhënë nga sistemi bankar edhe në vitin 2002 ka ruajtur
karakteristikat e saj strukturore. Kështu, ajo është 67 për qind në
valutë; 100  për qind për sektorin privat dhe 71 për qind afatshkurtër.
Përveç kësaj sektori i tregtisë vazhdon të jetë i preferuar në kreditim.

Aktiviteti kreditues i bankave, pavarësisht nga përshpejtimi në vitet
e fundit, nuk është shoqëruar me përkeqësim të cilësisë së portofolit
të kredive. Kreditë me probleme përfaqësojnë 5.6 për qind të portofolit
të kredive nga 6.9 për qind që ishte ky tregues një vit më parë.

Gjithashtu, struktura e kredive me probleme nuk ka pësuar
ndryshime duke mos shfaqur shqetësime për rritje të kategorisë
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me rrezik më të lartë, që është kategoria e huave të klasifikuara si
të humbura.
V. MBIKËQYRJA BANKARE.

Funksioni i mbikëqyrjes bankare përbën shtyllën e dytë të
rëndësishme të veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë. Misioni i
Bankës së Shqipërisë si autoritet rregullator është:

• të sigurojë qëndrueshmërinë e sistemit bankar dhe të
mbrojë interesat e depozituesve dhe të publikut të gjerë;

• të sigurojë një sistem bankar të shëndoshë, aktiviteti i të
cilit të jetë transparent dhe i udhëhequr drejt ekonomisë
së tregut;

• të rrisë besimin e investuesve dhe të depozituesve
nëpërmjet mbështetjes së zhvillimit të industrisë bankare
dhe efikasitetit të saj.

Objektivi kryesor strategjik është ai i shpallur nga Komiteti i BIS
Bazelit për mbikëqyrjen bankare: “Asnjë njësi të mos i shpëtojë
mbikëqyrjes dhe mbikëqyrja të jetë e mjaftueshme” si dhe
respektimi i 25 parimeve bazë të këtij Komiteti për mbikëqyrje
bankare të kujdesshme.

Aktiviteti i mbikëqyrjes bankare, në vitin 2002, është përqendruar
në plotësimin dhe në rishikimin e kuadrit rregullativ, në analizimin
dhe në inspektimin e aktivitetit të bankave dhe të subjekteve të
tjera që mbikëqyren prej Bankës së Shqipërisë. Në kuadrin
rregullator u hartuan një sërë rregullash të reja, të cilat synojnë të
mos lënë jashtë mbikëqyrjes aktivitete të subjekteve të caktuara.

Gjatë vitit 2002 u realizuan 13 inspektime të plota dhe 11 të
pjesshme dhe u vu re se:

• Zgjerimi i aktivitetit kreditues është shoqëruar me një
përmirësim të portofolit të kredisë, ndonëse evidentohen
akoma disa mangësi si: fillimi i aktivitetit kreditues pa
siguruar më parë një ekip të përgatitur; mosmbështetja në
politika dhe në procedura të plota dhe të sakta.

• Është rikthyer besimi i publikut në sistemin bankar pas
panikut që mbizotëroi në muajt mars – prill të vitit 2002.

• Drejtimi i lartë i bankave, në përgjithësi, ka reaguar
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pozitivisht ndaj problemeve të ngritura në ekzaminimet e
kryera, por nuk ka treguar kujdesin e duhur për:
përmirësimin e politikave dhe të procedurave të aktivitetit
të bankës; plotësimin e kuadrit rregullativ të aktivitetit të
bankës; zbatimin e planbiznesit të bankës.

Gjatë inspektimeve të kryera janë konstatuar shkelje të natyrave
të ndryshme. Në tërësi, këto shkelje janë vlerësuar jo të
rëndësishme dhe me pasoja jo të rënda për bankat. Në varësi të
shkeljeve të evidentuara, janë përcaktuar masat korrektuese ose
ndëshkimore, mbështetur në dispozitat e ligjit “Për bankat në
Republikën e Shqipërisë” dhe në aktet nënligjore të Bankës së
Shqipërisë si: rekomandime apo sugjerime për të korrigjuar
parregullsitë e vogla; kërkesa për të paraqitur në Bankën e Shqipërisë
një program masash për rregullimin e gjendjes së bankës, në rast të
ndeshjes së parregullsive, duke përcaktuar edhe afatet përkatëse;
masa ndëshkuese ndaj administratorëve që kanë të bëjnë me shkeljet
e konstatuara ndaj kuadrit ligjor dhe rregullativ në fuqi.

Duke patur parasysh rëndësinë që ka funksioni i mbikëqyrjes
bankare, në bashkëpunim me Bankën Botërore, është hartuar plani
i zhvillimit afatmesëm të mbikëqyrjes bankare me efekt deri në
vitin 2004. Zbatimi i këtij plani ka për qëllim të rrisë shkallën e
sigurisë së sistemit bankar në Shqipëri, nëpërmjet zbatimit me
efikasitet të standardeve për një veprimtari bankare të shëndoshë
dhe të sigurtë.

Forcimi i aftësive mbikëqyrëse është konsideruar si një detyrë e
rëndësishme me qëllim që të parandalohen problemet dhe të
minimizohen rreziqet kundrejt të cilave ekspozohet sistemi bankar.
Rëndësia e kësaj ndërmarrjeje rritet edhe më shumë përballë
përpjekjeve dhe zbatimit të masave për liberalizimin e mëtejshëm
të ekonomisë dhe për rritjen e shkallës së integrimit të saj.

VI. SITUATA FINANCIARE E BANKËS SË SHQIPËRISË.

Për vitin 2002, opinioni i kontrollorëve të pavarur është se pasqyrat
financiare të Bankës së Shqipërisë paraqesin në mënyrë të drejtë,
në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të Bankës dhe
rezultatet e aktiviteteve të saj, ndryshimeve në kapitalin e vet dhe
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të fluksit të parasë për fundin e vitit dhe të gjitha këto janë në
përputhje me Standarded Ndërkombëtare të Kontabilitetit.
Totali i bilancit të Bankës së Shqipërisë rezultoi 213 miliardë lekë
ndërsa fitimi neto arriti në 9.7 miliardë lekë ose 8.9 për qind më i
lartë se një vit më parë.

Rezerva valutore përbën një burim të rëndësishëm të të ardhurave
në valutë për Bankën e Shqipërisë. Në fund të vitit 2002, rezerva
valutore arriti në 838.9 milionë dollarë amerikanë ose 13.8 për
qind më shumë se një vit më parë.
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Ekonomia shqiptare gjatë vitit 2003 duket se i është kthyer ritmeve të
rritjes së saj potenciale, pas ngadalësimit të vërejtur në vitin 2002.
Tregues të ndryshëm përgjithësisht nxjerrin në pah se parashikimi i
rritjes ekonomike për vitin 2003, rreth 6 për qind, mbetet një mundësi
realiste. Zhvillime të tilla si: qëndrueshmëria në prodhimin bujqësor,
performanca optimiste në degët e shërbimeve, të industrisë dhe të
transportit, rritja e vëllimit të shkëmbimit tregtar e verifikuar në
gjashtëmujorin e parë të vitit, numri i shtuar i turistëve, situata e
qëndrueshme dhe e favorshme energjitike, qëndrueshmëria në prurjet
valutore të emigrantëve e faktorë të tjerë, janë argumente të
besueshme në arritjen e objektivit të rritjes ekonomike të vendit.

Viti 2003 vlerësohet se do të shënojë një vit tjetër me stabilitet të
çmimeve të konsumit. Ashtu si dhe gjatë 3 – 4 vitet të mëparshme,
parashikimet e Bankës së Shqipërisë flasin për një normë vjetore
inflacioni brenda intervalit objektiv, 2 – 4 për qind. Sipas të dhënave
më të fundit, në përfundim të muajit tetor 2003, ndryshimi
dymbëdhjetëmujor i indeksit të çmimeve të konsumit regjistroi
shifrën 2.9 për qind, ndërkohë që inflacioni vjetor i matur si mesatare
e dymbëdhjetë muajve të fundit shënoi vetëm 2.27 për qind, duke
përforcuar një tendencë të qartë rënëse të tij.

Banka e Shqipërisë, në analizat e saj të kohëve të fundit, ka
nënvizuar se politika monetare e ndjekur prej saj ka marrë jetë në
kushtet e një politike fiskale të kujdesshme, ku theks i veçantë i
është vënë kontrollit të shpenzimeve buxhetore në raport me të
ardhurat e realizuara. Kjo ka bërë që deri në këtë moment nevojat
për likuiditet të qeverisë të përballohen plotësisht nga ana e sistemit
bankar, duke e bërë të panevojshëm financimin e Bankës së
Shqipërisë. Në këto rrethana presionet fiskale mbi politikën
monetare janë të zbehta. Duke vijuar këtë rrjedhë arsyetimi, mund
të konkludohet se lëvizja e të dyja politikave (asaj monetare dhe
asaj fiskale) ka qenë e harmonizuar dhe në përputhje me programin
e përgjithshëm të zhvillimit ekonomiko – financiar të vendit.

FJALA NË KOMITETIN NDËRMINISTROR TË
POLITIKAVE TË SIGURIMIT KOMBËTAR, 24 NËNTOR
2003
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Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor nga sistemi bankar gjatë
vitit 2003 është parashikuar të jetë afërsisht në të njëjtin nivel me
atë të vitit 2002, duke qenë rreth 2.2 për qind e PBB-së. Niveli i
qëndrueshëm i huamarrjes së brendshme të qeverisë, përballë
rritjes së shpejtë të depozitave në lekë, ka qenë një tjetër faktor që
ka ndikuar në rënien e shpejtë të interesave të bonove të thesarit.
Politika monetare e vitit 2003 ka vazhduar të jetë e kujdesshme,
me tendenca zbutjeje. Kjo është pasqyruar në uljen e normave të
interesit tre herë gjatë këtij viti. Duke ndjekur në vazhdimësi ecurinë
e inflacionit dhe treguesit e likuiditetit të sistemit bankar, Banka e
Shqipërisë ka ulur me 1.5 pikë përqindjeje në total normën e
marrëveshjeve të riblerjes gjatë vitit 2003, duke e çuar atë në fund
të muajit tetor në nivel të njëjtë me nivelin e parakrizës së likuiditetit
të vitit të kaluar.

Sistemi bankar ka reaguar duke ulur normat e interesit të pranimit
të depozitave, të bonove të thesarit dhe të transaksioneve në tregun
ndërbankar. Pritjet e ulta inflacioniste të bankave kanë bërë që
reagimi i sistemit bankar në uljen e normës së interesit të tejkalojë
uljen e normës bazë të interesit në afatin e maturimit tremujor, si
për depozitat ashtu dhe për bonot e thesarit. Kjo ka ndikuar në
uljen e normave reale të interesit gjatë vitit 2003. Gjithsesi, ato
kanë mbetur pozitive në sajë të ruajtjes së normës së inflacionit
brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë në gjashtë muajt e fundit.
Normat reale të interesit në terma pozitivë kanë ruajtur interesin e
individëve dhe të subjekteve për të depozituar kursimet e tyre në
sistemin bankar, duke ndihmuar kështu në ruajtjen e raporteve të
likuiditetit në sistem. Zhvillimet monetare tregojnë se hemoragjia e
depozitave në pranverën e vitit 2002, është tejkaluar plotësisht,
gjë që manifestohet në një tepricë likuiditeti të sistemit bankar, e
cila mesatarisht është luhatur në nivelin 5.3 miliardë lekë gjatë vitit
2003. Vlen të theksohet se krijimi i likuiditetit të tepërt ka ndikuar
në uljen e kostos së ndërmjetësimit të sistemit bankar, i shprehur
në uljen e diferencës së normave të interesit të bonove të thesarit
dhe të depozitave në lekë.

Në mbështetje të rritjes së ekonomisë, duket se viti në vazhdim ka
shënuar një rritje të mbështetjes së ekonomisë me kredi. Portofoli
i kredisë së bankave për sektorin privat të ekonomisë është rritur
me 9.3 miliardë lekë gjatë 9 muajve të parë të vitit. Gjatë kësaj
periudhe ekonomisë i janë dhënë 63.8 miliardë lekë kredi e re ose
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44 për qind më shumë se gjatë së njëjtës periudhë të vitit të kaluar.

Bazuar në zhvillimet e verifikuara gjatë nëntëmujorit, në zhvillimet
aktuale në likuiditetin e sistemit bankar etj., mund të konkludohet
se zhvillimet monetare gjatë vitit 2003, do të jenë një kontribut më
shumë në konsolidimin e ekuilibrit të përgjithshëm makroekonomik
të vendit.

Nga ana tjetër, zhvillimet në sektorin e jashtëm të ekonomisë flasin
për një rritje të mëtejshme të aktivitetit të tregtisë së jashtme ku
zhvillimet më pozitive i përkasin rritjes së eksporteve dhe dërgesave
nga emigrantët. Ndërkohë, sipas të dhënave paraprake numri i
turistëve në 9 muajt e parë të vitit 2003 ka njohur rritje, duke
regjistruar kështu një tjetër zhvillim optimist.

Kursi i këmbimit, duke pasqyruar zhvillimet në përqindjet e interesit
në ekonominë amerikane dhe në atë evropiane, zhvillimet në tregjet
ndërkombëtare si dhe ato në tregun e brendshëm, leku ka
manifestuar një lloj mbiçmimi ndaj dy monedhave kryesore. Në
këto rrethana, Banka e Shqipërisë herë pas here ka ndërhyrë në
treg për të zbutur presionet e ofertës në valutë. Si rrjedhojë, rezervat
valutore të Bankës së Shqipërisë, në vlerë absolute, në fund të
muajit shtator, regjistruan nivelin 965 milionë dollarë amerikanë,
nivel ky që korrespondon me objektivin e Bankës së Shqipërisë
për të mbuluar 4.5 muaj importe.

Për një perceptim më të plotë në lidhje me situatën e pritur
ekonomike për fundin e vitit 2003, në vijim jepet një tabelë me
treguesit e përgjithshëm të zhvillimit ekonomik të vendit, përfshirë
dhe ata monetarë.
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Banka e Shqipërisë shpreson se për pjesën e mbetur të vitit nuk
do të ketë ndonjë zhvillim surprizë i cili do të dëmtonte përpjekjet e
bëra gjatë vitit 2003.

Tabelë 1: Tregues të përgjithshëm ekonomikë. 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 
Rritja reale e PBB-së (në 
%) 9.1 -10.3 12.7 8.9 7.7 6.8 4.7 6.0 

Numri i të punësuarve (në 
mijë) 1,116 1,107 1,085 1,065 1,068 920.5 920 927 

Përqindja e papunësisë 12.4 14.9 17.8 18.2 16.8 16.4 15.8 15.2 
Përqindja e inflacionit (v/v) 17.4 42.1 8.7 -1 4.2 3.5 2.1 3.0 
Rritja e agregatit M3 44 28 21 22 12 20 6 9.5 
Shpejtësia e M3 1.82 1.72 1.92 1.73 1.64 1.51 1.58 1.66 
Rritja e PjB 14 52 -6 19 22 20 10 -3.3 
Kredia e re për 
ekonominë (mld lekë) 7.4 3.98 5.8 8 24 40.6 62.6 63.8 

Depozitat në lekë (milionë 
lekë) 72,831 89,495 130,940 158,326 165,261 186,211 193,886 223,500 

Deficiti  i buxhetit (në % të 
PBB-së) -11.4 -13.2 -11.3 -11.9 -9.1 -8.3 -6.2 -4.6 

Borxhi i brendshëm (në % 
të PBB-së) 30.7 36.18 35.12 36.31 41.01 39.42 38.49 39.1 

Llogaria korente (në % të 
PBB-së)1/ -11.5 -12.03 -6.12 -7.34 -7.1 -6.1 -8.9 -8.5 

Borxhi i jashtëm (në % të 
PBB-së) 29.2 33.2 31.8 29.1 30.2 28.2 24.9 23.7 

Kursi mesatar i këmbimit 
lek/usd 104.5 148.9 150.6 137.7 143.7 143.48 140.15 123.8** 

Kursi mesatar i këmbimit 
lek/euro    146.9 132.58 128.5 132.4 138.2** 
Shënim: * llogaritja e PBB është nga INSTAT me metodologji të ndryshuar, vetëm për vitet 1996-2000. 
** mesatarja e vitit 2003 deri në muajin tetor 2003. 
*  pothuajse të gjitha të dhënat e vitit 2003 janë parashikime. 
Burimi : INSTAT , Ministria e Financave , Banka e Shqipërisë dhe vlerësime të FMN-së. 
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VITI 2003 NË SHIFRA

Ekonomia shqiptare gjatë vitit 2003 duket se i është kthyer ritmeve
të rritjes së saj potenciale, pas ngadalësimit të vërejtur në vitin
2002. Tregues të ndryshëm përgjithësisht nxjerrin në pah se
parashikimi i rritjes ekonomike për vitin 2003, rreth 6 për qind,
mbetet një mundësi realiste. Zhvillime të tilla si: qëndrueshmëria
në prodhimin bujqësor, performanca optimiste në degët e
shërbimeve, të industrisë dhe të transportit, rritja e vëllimit të
shkëmbimit tregtar e verifikuar në gjashtëmujorin e parë të vitit,
numri i shtuar i turistëve, situata e qëndrueshme dhe e favorshme
energjitike, qëndrueshmëria në prurjet valutore të emigrantëve e
faktorë të tjerë, janë argumente të besueshme në arritjen e objektivit
të rritjes ekonomike të vendit.

Viti 2003 vlerësohet se do të shënojë një vit tjetër me stabilitet të
çmimeve të konsumit. Ashtu si dhe gjatë 3 – 4 vitet të mëparshme,
parashikimet e Bankës së Shqipërisë flasin për një normë vjetore
inflacioni brenda intervalit objektiv, 2 – 4 për qind. Sipas të dhënave
më të fundit, në përfundim të muajit nëntor 2003, ndryshimi
dymbëdhjetëmujor i indeksit të çmimeve të konsumit regjistroi
shifrën 3.4 për qind, ndërkohë që inflacioni vjetor i matur si mesatare
e dymbëdhjetë muajve të fundit shënoi vetëm 2.24 për qind, duke
përforcuar një tendencë të qartë rënëse të tij.

Banka e Shqipërisë, në analizat e saj të kohëve të fundit, ka
nënvizuar se politika monetare e ndjekur prej saj ka marrë jetë në
kushtet e një politike të kujdesshme financiare buxhetore, ku theks
i veçantë i është vënë kontrollit të shpenzimeve buxhetore në raport
me të ardhurat e realizuara. Kjo ka bërë që deri në këtë moment
nevojat për likuiditet të qeverisë të përballohen plotësisht nga ana
e sistemit bankar, duke e bërë të panevojshëm financimin e Bankës
së Shqipërisë. Në këto rrethana presionet fiskale mbi politikën
monetare janë të zbehta. Duke vijuar këtë rrjedhë arsyetimi, mund

PROGRAMI MONETAR I VITIT 2004, BASHKËJETESA E TIJ ME POLITIKËN
FISKALE.

FJALA NË KOMISIONIN PARLAMENTAR TË
EKONOMISË,  FINANCAVE DHE PRIVATIZIMIT NË
KUVENDIN E SHQIPËRISË, 15 DHJETOR 2003
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të konkludohet se lëvizja e të dy politikave (asaj monetare dhe
asaj fiskale) ka qenë e harmonizuar dhe në përputhje me programin
e përgjithshëm të zhvillimit ekonomiko – financiar të vendit.

Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor nga sistemi bankar gjatë
vitit 2003 është parashikuar të jetë afërsisht në të njëjtin nivel me
atë të vitit 2002, duke qenë rreth 2.2 për qind e PBB-së. Niveli i
qëndrueshëm i huamarrjes së brendshme të qeverisë, përballë
rritjes së shpejtë të depozitave në lekë, ka qenë një tjetër faktor që
ka ndikuar në rënien e shpejtë të interesave të bonove të thesarit.
Politika monetare e vitit 2003 ka vazhduar të jetë e kujdesshme, me
tendenca zbutjeje. Kjo është pasqyruar në uljen e normave të interesit
tre herë gjatë këtij viti. Duke ndjekur në vazhdimësi ecurinë e inflacionit
dhe treguesit e likuiditetit të sistemit bankar, Banka e Shqipërisë ka
ulur me 1.5 pikë përqindjeje në total normën e marrëveshjeve të
riblerjes gjatë vitit 2003, duke e çuar atë në fund të muajit tetor në
nivel të njëjtë me nivelin e parakrizës së likuiditetit të vitit të kaluar.

Sistemi bankar ka reaguar duke ulur normat e interesit të pranimit
të depozitave, të bonove të thesarit dhe të transaksioneve në tregun
ndërbankar. Pritjet e ulta inflacioniste të bankave kanë bërë që
reagimi i sistemit bankar në uljen e normës së interesit të tejkalojë
uljen e normës bazë të interesit në afatin e maturimit tremujor, si
për depozitat ashtu dhe për bonot e thesarit. Kjo ka ndikuar në
uljen e normave reale të interesit gjatë vitit 2003. Gjithsesi, ato
kanë mbetur pozitive në sajë të ruajtjes së normës së inflacionit
brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë në gjashtë muajt e fundit.
Normat reale të interesit në terma pozitivë kanë ruajtur interesin e
individëve dhe të subjekteve për të depozituar kursimet e tyre në
sistemin bankar, duke ndihmuar kështu në ruajtjen e raporteve të
likuiditetit në sistem. Zhvillimet monetare tregojnë se hemoragjia e
depozitave në pranverën e vitit 2002, është tejkaluar plotësisht,
gjë që manifestohet në një tepricë likuiditeti të sistemit bankar, e
cila mesatarisht është luhatur në nivelin 5.3 miliardë lekë gjatë vitit
2003. Vlen të theksohet se krijimi i likuiditetit të tepërt ka ndikuar
në uljen e kostos së ndërmjetësimit të sistemit bankar, i shprehur
në uljen e diferencës së normave të interesit të bonove të thesarit
dhe të depozitave në lekë.

Gjithashtu, duke u nisur nga tendencat mbiçmuese të lekut gjatë
vitit 2003, Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në tregun
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valutor, me kah neto atë të blerjes. Aktiviteti valutor i Bankës së
Shqipërisë ka rezultuar në injektimin e 3.9 miliardë lekëve likuiditet
në treg. Gjithsesi, duke u nisur nga ecuria e likuiditetit të tepërt të
bankave, Banka e Shqipërisë ka sterilizuar efektin e blerjes së
valutës. Ajo ka shitur me të drejta të plota bono thesari nga portofoli
i saj, me vlerë 4.07 miliardë lekë. Pjesa tjetër e likuiditetit të tepërt
është tërhequr nëpërmjet marrëveshjeve të riblerjes.

Në mbështetje të rritjes së ekonomisë, duket se viti në vazhdim ka
shënuar një rritje të mbështetjes së ekonomisë me kredi. Portofoli
i kredisë së bankave për sektorin privat të ekonomisë është rritur
me 10.1 miliardë lekë gjatë 10 muajve të parë të vitit. Gjatë kësaj
periudhe ekonomisë i janë dhënë 70.6 miliardë lekë kredi e re (rreth
660 milionë usd) ose 45 për qind më shumë se gjatë së njëjtës
periudhë të vitit të kaluar.

Bazuar në zhvillimet e verifikuara gjatë dhjetëmujorit, në zhvillimet
aktuale në likuiditetin e sistemit bankar etj., mund të konkludohet
se zhvillimet monetare gjatë vitit 2003, do të jenë një kontribut më
shumë në konsolidimin e ekuilibrit të përgjithshëm makroekonomik
të vendit. Gjithësesi për një perceptim më të plotë në lidhje me
situatën e pritur ekonomike për fundin e vitit 2003, në vijim jepet
një tabelë me treguesit e përgjithshëm të zhvillimit ekonomik të
vendit, përfshirë dhe ata monetarë.
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Si konkluzion, do të desha të ritheksoja edhe një herë rëndësinë e
kuptimit nga ana e publikut të faktit se Banka e Shqipërisë nuk i
merr vendimet e saj politike në mënyrë të shkëputur, por duke
ndjekur ngushtë të gjitha zhvillimet ekonomike. Ashtu siç është
bërë tashmë traditë, politika monetare e Bankës së Shqipërisë
është pjesë përbërëse e programit të përgjithshëm të zhvillimit
ekonomik të vendit. Si e tillë, ajo nuk mund të jetë gjë tjetër veçse
një tërësi vendimesh dhe masash të cilat, në harmoni me politikat
e tjera, atë fiskalë, etj., synojnë rritjen ekonomike dhe uljen e
varfërisë në vend. Bashkërendimi i politikave monetare dhe fiskale
arrihet në programin afatmesëm të zhvillimit të vendit, i cili mbulon
një periudhë trevjeçare. Logjika e përgjithshme e këtij programi, i
jep një rëndësi parësore ruajtjes së stabilitetit makroekonomik.
Ruajtja e stabilitetit makroekonomik shërben si pikë lidhëse midis
politikës monetare dhe fiskale. Në zbërthim të ruajtjes së këtij
stabiliteti, politika monetare angazhohet në ruajtjen e stabilitetit të
çmimeve ndërsa ajo fiskale në kontrollin e deficitit buxhetor. Këta
tregues makroekonomikë kanë lidhje të ngushtë me njëri-tjetrin:
përmbushja e secilit prej tyre parasheh si kusht thelbësor
respektimin e objektivit tjetër. Në vijim të kësaj ideje dhe për ta

Tabelë 1: Tregues të përgjithshëm ekonomikë. 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 
Rritja reale e PBB-së (në %) 9.1 -10.3 12.7 8.9 7.7 6.8 4.7 6.0 
Numri i të punësuarve (në 
mijë) 1,116 1,107 1,085 1,065 1,068 920.5 920 927 

Përqindja e papunësisë 12.4 14.9 17.8 18.2 16.8 16.4 15.8 15.2 
Përqindja e inflacionit (v/v) 17.4 42.1 8.7 -1 4.2 3.5 2.1 3.0 
Rritja e agregatit M3 44 28 21 22 12 20 6 9.5 
Shpejtësia e M3 1.82 1.72 1.92 1.73 1.64 1.51 1.58 1.66 
Rritja e PjB 14 52 -6 19 22 20 10 -3.3 
Kredia e re per ekonominë 
(mld lekë) 7.4 3.98 5.8 8 24 40.6 62.6 70.6 

Depozitat në lekë (milionë 
lekë) 72,831 89,495 130,940 158,326 165,261 186,211 193,886 223,500 

Deficiti i buxhetit (në % të 
PBB-së) -11.4 -13.2 -11.3 -11.9 -9.1 -8.3 -6.2 -4.6 

Borxhi i brendshëm (në % të 
PBB-së) 30.7 36.18 35.12 36.31 41.01 39.42 38.49 39.1 

Llogaria korente (në % të 
PBB-së)1/ -11.5 -12.03 -6.12 -7.34 -7.1 -6.1 -8.9 -8.5 

Borxhi i jashtëm (në % të 
PBB-së) 29.2 33.2 31.8 29.1 30.2 28.2 24.9 23.7 

Kursi mesatar i këmbimit 
lek/usd 104.5 148.9 150.6 137.7 143.7 143.48 140.15 123.1** 

Kursi mesatar i këmbimit 
lek/euro    146.9 132.58 128.5 132.4 137.9** 
Shënim: * llogaritja e PBB eshte nga INSTAT me metodologji të ndryshuar, vetëm për vitet 1996 - 2000. 
** mesatarja e vitit 2003 deri në muajin nëntor 2003. 
*  pothuajse të gjitha të dhënat e vitit 2003 janë parashikime. 
Burimi : INSTAT , Ministria e Financave , Banka e Shqipërisë dhe vlerësime të FMN-së. 
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mbështetur atë me shifra, më lejoni të hedh për pak një vështrim
në të kaluarën.

Shëndoshja e Shtetit Shqiptar gjatë viteve të fundit, rritja ekonomike
dhe përmirësimi i punës së organeve tatimore dhe doganore, kanë
bërë të mundur uljen e deficitit buxhetor. Ky deficit ka zbritur nga
11.4 për qind e PBB-së në vitin 1998, në 6.9 për qind të PBB-së në
vitin 2002. Në vitin 2003 ai parashikohet të ulet në nivelin 5.8 për
qind të PBB-së ndërsa projektbuxheti i vitit 2004 ka një objektiv
edhe më ambicioz: uljen e deficitit të përgjithshëm buxhetor në
nivelin 4.8 për qind të PBB-së. Kjo disiplinë fiskale ka dhënë frutet
e veta. Ajo ka ndikuar në uljen e normave të interesit të bonove të
thesarit, duke sjellë një ulje tërësore të normave të interesit në
ekonomi. Ulja e normave të interesit dhe ulja e kërkesës së qeverisë
për fonde, i ka dhënë më shumë frymëmarrje kreditimit të
ekonomisë. Ajo ka çliruar më shumë fonde, me një normë interesi
më të ulët, për t’u përdorur në mbështetje të sektorit privat. Sipas
të dhënave të Bankës së Shqipërisë, kreditimi i ekonomisë është
rritur mesatarisht me 90 për qind në vit gjatë periudhës 1999-2002.
Nga ana tjetër, ulja e financimit të Bankës së Shqipërisë për
buxhetin e shtetit, ka dhënë efekte pozitive në treguesit e likuiditetit
në sistem. Zhvendosja e strukturës kohore të mjeteve monetare
drejt atyre afatgjata ka kontribuar direkt në ruajtjen e inflacionit në
nivele të ulta. Inflacioni është ulur nga 8.7 për qind në vitin 1998 në
2.1 për qind në vitin 2002. Gjatë tre viteve të fundit ai ka qenë
brenda objektivit 2 - 4 për qind të Bankës së Shqipërisë.

PROGRAMI MONETAR I VITIT 2004.

Në përputhje me kuadrin e saj të hartimit dhe të zbatimit të politikës
monetare, Banka e Shqipërisë ndërton çdo vit programin monetar,
i cili është një plan financiar që synon disiplinimin e qarkullimit të
fondeve në ekonomi, në përputhje me objektivat e zhvillimit të
vendit. Synimi kryesor është përmbushja e nevojave të ekonomisë
për mjete monetare, pa ndikuar në prishjen e ekuilibrit të kërkesës
dhe ofertës për mjete monetare, duke prodhuar inflacion ose duke
kontraktuar ekonominë.

Edhe programi monetar i vitit 2004 është ndërtuar mbi të njëjtat
premisa. Nuk përbën ndonjë sekret fakti që edhe për vitin e
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ardhshëm, ashtu si në vitet e mëparshme, dy institucionet kryesore
vendimmarrëse të vendit në fushën e ekonomisë dhe të financave,
Qeveria e Shqipërisë dhe Banka e Shqipërisë, kanë arritur
konsensusin për objektivat e përgjithshëm të zhvillimit të vendit,
përfshirë dhe atë që konsiderohet si bashkëjetesë e harmonizuar
midis politikave fiskale dhe monetare. Për më tepër, ky proces ka
qenë pjesë e një konsultimi konstruktiv me institucione të tilla si
Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, duke bërë të
mundur që edhe për vitin 2004 të arrihet një marrëveshje e re
financiare me këto dy institucione.

INFLACIONI DHE POLITIKA MONETARE GJATË VITIT 2004.

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2003 është
karakterizuar nga tendencat lehtësuese të kushteve monetare, në
përputhje me zbutjen e presioneve inflacioniste dhe me
përmirësimin e treguesve monetarë. Banka e Shqipërisë ka filluar
zbatimin e një politike monetare zbutëse që prej muajit prill të këtij
viti, duke ulur normën bazë të interesi me 0.5 pikë për qind. Në
muajt korrik dhe tetor të këtij viti u bënë dhe dy ulje të tjera, 0.5
pikë përqindje secila, duke e çuar normën bazë të interesit në nivelin
që kishte në fillim të një viti më parë. Në fund të muajit nëntor të
vitit 2003, norma bazë e interesit ishte 7.0 për qind, norma vjetore
e inflacionit për këtë muaj rezultoi 3.4 për qind, ndërsa inflacioni
mesatar vjetor në fund të muajit tetor është vetëm 2.24 për qind.

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në tregun
valutor gjatë vitit 2003, duke blerë valutë. Aktiviteti valutor i Bankës
së Shqipërisë ka ndihmuar në injektimin e likuiditetit në treg dhe
ka zbutur tendencat mbiçmuese të lekut gjatë këtij viti.

Tabelë 2. Treguesit kryesorë makroekonomikë*. 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Treguesit e ekonomisë reale (në pikë përqindjeje) 
Rritja PBB 7.8 6.5 4.5 - 5 6.0 6.0
IÇK vjetor (mesatar) 0.0 3.1 5.2 2.3 3.0
PBB nominale (miliardë lekë) 539.2 590.2 678 745 823

Treguesit fiskalë (në përqindje ndaj PBB) 
Deficiti fiskal -8.9 -8.2 -6.9 -5.8 -4.8

Treguesit monetarë (në pikë përqindjeje) 
Rritja M3 12 19.9 7.0 9.5 10.6
Normat e interesit të BTh 3m 7.8 8.0 10.6  7.6
* Parashikimet e sektorit të jashtëm janë të muajit qershor 2003. 
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Parashikimet e tendencave kryesore të treguesve monetarë dhe
të inflacionit për vitin 2004, sugjerojnë se Banka e Shqipërisë duhet
të ndjekë një politikë të ngjashme edhe gjatë vitit 2004. Zhvillimet
në çmimet e konsumit karakterizohen nga presione të ulëta
inflacioniste. Parashikimet tona tregojnë se objektivi i Bankës së
Shqipërisë për inflacionin do të përmbushet gjatë vitit 2003. Në
mungesë të fenomeneve shock, inflacioni duket se do të jetë brenda
kontrollit edhe për vitin 2004. Gjithashtu, pritjet e ekonomisë duket
se flasin për një qëndrueshmëri në nivelin aktual të inflacionit.
Raportet dhe struktura e likuiditetit në ekonomi duket se janë afër
niveleve të tyre historike, ndërsa normat e interesit kanë patur
tendencë rënëse gjatë vitit 2003. Në këto kushte, Banka e
Shqipërisë, në varësi të ecurisë së mëtejshme të treguesve
monetarë dhe atyre të inflacionit, mund të shikojë mundësinë e një
uljeje të mëtejshme të normave të interesit, në mbështetje të
aktivitetit ekonomik ose të objektivit të inflacionit. Duke përgjithësuar
analizën e tendencave aktuale, mund të themi se gjatë vitit 2004
normat e interesit do të jenë përgjithësisht të qëndrueshme ose
me tendencë rënëse.

Analiza e treguesve monetarë për vitin 2004 tregon se Banka e
Shqipërisë, me sa duket, duhet të jetë përsëri e pranishme në tregun
valutor, për të penguar një mbiçmim të mëtejshëm të lekut. Duke
analizuar zhvillimet e treguesve monetarë gjatë viteve të fundit,
vëmë re se oferta e lekut (rritja e M2) në tregun e brendshëm ka
qenë në rënie, si pasojë e mungesës së të ardhurave të privatizimit
të qeverisë, të cilat Banka e Shqipërisë i ka konvertuar në lekë
duke hedhur likuiditet në treg. Oferta e reduktuar e lekut, së bashku
me kërkesën e rritur për të (si pasojë normave të larta të interesit
të aseteve financiare në lekë gjatë vitit 2003), kanë ushtruar presion
për mbiçmimin e lekut gjatë vitit 2003.

SUPOZIMET KRYESORE TË PROGRAMIT MONETAR TË BANKËS
SË SHQIPËRISË PËR VITIN 2004.

Në hartimin e programit monetar për vitin 2004 është mbajtur
parasysh përmbushja e objektivit të Bankës së Shqipërisë, ruajtja
e normës vjetore të inflacionit brenda kufijve 2 - 4 për qind. Në
funksion të këtij objektivi, programi monetar synon kontrollin e rritjes
së ofertës monetare në mënyrë që niveli i mjeteve monetare reale
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t’i përgjigjet nevojave reale të ekonomisë për një rritje ekonomike
prej 6 për qind. Parashikimi i kërkesës së ekonomisë vazhdon të
mbështetet në parashikimin e shpejtësisë thuajse konstante të
qarkullimit të parasë. Ky parashikim, duke u nisur nga niveli i PBB-
së nominale, është pika lidhëse midis inflacionit dhe rritjes së ofertës
monetare (objektivi i ndërmjetëm).

Programi monetar garanton respektimin e objektivave sasiorë të
Bankës së Shqipërisë, mbajtjen e nivelit të MBN dhe RNN të
Bankës së Shqipërisë brenda kufijve dhe kontrollin e huamarrjes
së brendshme të qeverisë në nivelin 2.7 për qind të PBB-së.

OFERTA MONETARE DHE PËRBËRËSIT E SAJ.

Shpejtësia e parasë parashikohet të jetë relativisht e qëndrueshme
gjatë vitit 2004. Ky supozim mbështetet në ruajtjen e tendencave
të zhvillimeve monetare të vitit 2003 edhe për vitin 2004. Kështu:

- Inflacioni është parashikuar të jetë brenda objektivit të
Bankës së Shqipërisë.

- Normat e interesit parashikohen të jenë të qëndrueshme
ose me tendencë rënëse.

- Kërkesa e qeverisë, e cila përbën burimin kryesor të
kërkimit të fondeve, parashikohet të jetë në të njëjtin nivel,
2.7 për qind të PBB-së.

- Ritmi i rritjes së kërkesës për ekonominë parashikohet të
jetë afërsisht i njëjtë me atë të vitit 2003.

Bazuar në këto konsiderata, shpejtësia e qarkullimit të M3 sipas
tremujorëve është si më poshtë:

Bazuar në këtë parashikim, oferta monetare parashikohet të rritet
me 10.6 për qind ose 47.4 miliardë lekë.

Përbërja e ofertës monetare.

Raporti i parasë jashtë bankave ndaj ofertës monetare i vërejtur
gjatë vitit 2003 nuk pritet të pësojë ndryshime thelbësore gjatë vitit

Tabelë 3. Shpejtësia e qarkullimit të parasë në 2004. (PBB tremujore*100 / M3) 
Dhje '02 Mars Qershor Shtator Dhje '03 Mars Qershor Shtator Dhje '04 

42.9 43.9 43.9 42.9 42.9 44.1 43.3 43.2 43.1 
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të ardhshëm. Ndërkohë që parashikohet një tendencë në rritje e
raportit të depozitave në valutë ndaj M3, duke sjellë një rënie të
peshës së depozitave në lekë ndaj ofertës monetare. Depozitat në
valutë pritet të kenë një rritje të konsiderueshme vjetore, prej rreth
18.2 për qind ose 17.7 miliardë lekë, në fund të vitit 2004.

Në përgjithësi, rritja e agregatit M2 do të ndjekë ecurinë e kërkesës
së ekonomisë për mjete monetare. Kjo kërkesë pritet të jetë më e
lartë në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm.

Arritja e ekuilibrave të treguesve monetarë dhe ulja e normës bazë
të interesit në nivelet që kishte në fillim të vitit 2002, pritet të lejojnë
rritjen normale të agregatit M1. Depozitat pa afat në lekë
parashikohen lehtësisht më të larta vitin e ardhshëm. Megjithatë,
ndikimin kryesor në rritjen e agregatit M1 do ta ketë rritja e parasë
jashtë bankave. Paraja jashtë bankave parashikohet të rritet me
rreth 14.9 miliardë lekë gjatë vitit të ardhshëm. Raporti i parasë
jashtë bankave ndaj ofertës monetare supozohet të luhatet rreth
nivelit 28.0 për qind. Një parashikim i  tillë mbështetet në faktin se
ky raport është shfaqur përgjithësisht si një nivel ekuilibri në
ekonominë shqiptare. Gjithashtu, parashikimi për një
qëndrueshmëri (ose ulje) të normave të interesit e mbështet më
tepër këtë supozim. Gjithsesi, duke u nisur nga tendenca historike,
ky raport pritet të ketë tendencë rritëse në tremujorin e fundit të
vitit.

Ecuria e parasë jashtë bankave sipas parashikimeve të programit
monetar, do të bëjë të mundur edhe respektimin e objektivit të
MBN të Bankës së Shqipërisë. Duke supozuar se ecuria e RNN të

Tabelë 4. Rritja e ofertës monetare sipas tremujorëve (në miliardë lekë). 
 T1 T2 T3 T4 2004 
Oferta monetare 10.9 11.0 11.5 14.0 47.4 
Paraja jashtë bankave 1.7 3.1 3.2 6.9 14.9 
Depozita në lekë 4.1 3.6 3.7 3.4 14.8 
Depozita në valutë 5.1 4.3 4.5 3.7 17.7 

Tabelë 5. Rritja e M2 dhe e kërkesës për mjete monetare në lekë (në miliardë lekë). 
 T1 T2 T3 T4 2003 
Financimi i deficitit 7.2 4.2 3.6 5.0 20.0 
Kredia për ekonominë në lekë 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 
Rritja e rezervës valutore 0 1.8 2.4 1.2 5.4 
Shuma 7.7 6.5 6.5 6.7 27.4 
Rritja M2 5.8 6.7 7.0 10.2 29.7 
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Bankës së Shqipërisë do të jetë sipas programit, realizimi i
parashikuar i objektivit të MBN do të jetë si më poshtë:

Rritja vjetore e depozitave në lekë parashikohet të lejojë përballimin
e nevojave të ekonomisë për mjete monetare të brendshme nga
ana e bankave tregtare. Rritja e depozitave në lekë për vitin që
vjen parashikohet 14.8 miliardë lekë ndërkohë që kërkesa e
qeverisë dhe e sektorit privat për mjete monetare në lekë
parashikohet 14.5 miliardë lekë. Kjo do të mundësojë që sistemi
bankar të ruajë një gjendje të qëndrueshme likuiditeti gjatë vitit
2004.

Sistemi bankar parashikohet të plotësojë totalisht nevojat e sektorit
privat për kredi në lekë si dhe kërkesën e qeverisë për financimin
e deficitit në masën 62.5 për qind të financimit total prej 20.0 miliardë
lekësh. Banka e Shqipërisë mund të financojë deri në 5 për qind të
mesatares së të ardhurave të qeverisë në tre vitet e fundit ose
rreth 7.5 miliardë lekë. Në këtë mënyrë, huamarrja ose investimi i
fondeve të lira të bankave të nivelit të dytë në Bankën e Shqipërisë
do të shërbejë për zbutjen e efekteve të disbalancimit të kërkesës
dhe ofertës për mjete monetare të brendshme në ecurinë e
likuiditetit gjatë vitit.

Tabelë 6. Objektivi i Mjeteve të Brendshme Neto (në miliardë lekë). 
 Dhjetor '03 Mars '04 Qershor '04 Shtator '04 
Objektivi 93.1 80.1 82.1 84.1 
Parashikimi*  77.0   78.7    82.5  84.7  
Diferenca -16.1 -1.4 -0.4 -0.6 
* Parashikimet për rritjen e objektivit të MBN dhe RNN gjatë vitit 2004 bazohen në rritjen e rezervës valutore bruto në 
masën 45 milionë USD dhe rritjen e parasë rezervë rreth 17.9 miliardë lekë deri në fund të vitit 2004. 

Tabelë 7. Ecuria e likuditetit në sistem gjatë vitit 2004 (në miliardë lekë). 
 T1 T2 T3 T4 2004 
Rritja M2 5.8 6.7 7.0 10.2 29.7 
      
Paraja jashtë bankave 1.7 3.1 3.2 6.9 14.9 
Depozita në lekë 4.1 3.6 3.8 3.3 14.8 
      
Financimi i deficitit nga Banka e Shqipërisë 1.9 1.9 1.9 1.9 7.5 
Financimi i deficitit nga bankat 5.3 2.3 1.7 3.1 12.5 
Kredi për ekonominë 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 
Huamarrje nga Banka e Shqipërisë* 1.9 -0.8 -1.4 0.3 -/- 
* Huamarrja nga Banka e Shqipërisë paraqitet me shenjë pozive; investimi i fondeve të lira pranë Bankës së Shqipërisë 
paraqitet me shenjë negative. 



KAPITULLI II -  PARAQITJE NË KOMISIONIN E EKONOMISË,FINANCAVE DHE PRIVATIZIMIT
DHE NË SEANCAT PLENARE NË KUVENDIN E SHQIPËRISË

57

KËRKESA E EKONOMISË PËR MJETE MONETARE

Pozicioni valutor i sistemit bankar

Mjetet valutore neto të sistemit bankar për vitin e ardhshëm
parashikohet të rriten me rreth 8.6 miliardë lekë ose 5.1 për qind
nga viti kaluar. Rritja e MVN të sistemit bankar do të vijë kryesisht
nga rritja e mjeteve valutore neto të Bankës së Shqipërisë, të cilat
do të rriten me 7.1 miliardë lekë. Kjo përbën një rritje vjetore të
MVN prej 7.2 për qind krahasuar me një rritje vjetore prej 2.2 për
qind të parashikuar për vitin 2003.

Rritja e parashikuar e rezervave valutore të Bankës së Shqipërisë
gjatë vitit 2004 në masën 5.4 miliardë lekë do të jetë burimi kryesor
i rritjes së MVN. E shprehur në valutë kjo rritje është 45 milionë
usd. Një pjesë e madhe e kësaj rritjeje parashikohet të vijë si pasojë
e blerjeve të valutës nga Banka e Shqipërisë.

Pjesa tjetër prej 1.7 miliardë lekësh parashikohet të vijë nga rritja e
rezervave të bankave tregtare në Bankën e Shqipërisë.

Mjetet valutore neto të bankave tregtare do të rriten me 1.5 miliardë
lekë ose me 2.2 për qind. Rritja e MVN të bankave tregtare
parashikohet në nivel të ulët megjithë rritjen vjetore prej 17.7
miliardë lekësh të depozitave në valutë. Nga kjo shumë, rreth 14.5
miliardë lekë pritet të shkojë për financimin e huamarrjes së sektorit
privat, ndërkohë që pjesa prej 1.8 miliardë lekësh do të rrisë rezervat
e bankave tregtare në Bankën e Shqipërisë.

Kredia  për qeverinë

Gjatë vitit 2004, huamarrja e brendshme e qeverisë për mbulimin
e deficitit buxhetor është parashikuar të jetë 22.6 miliardë lekë,
ndërkohë që pjesa që pritet të përballohet nga të ardhurat nga
privatizimi është rreth 2.8 miliardë lekë. Pjesëmarrja e institucioneve
të tjera dhe e individëve në tregun e bonove të thesarit ka treguar
shenja rritjeje në dy vitet e fundit. Për vitin e ardhshëm, financimi i

Tabelë 8. Ndryshimi sipas tremujorëve i rezervës valutore bruto të B.Sh. (milionë usd). 
Dhjetor 2003 T1 T2 T3 T4 Dhjetor 2004 
973.8 0 15 20 10 1018.8 
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Tabelë 9. Shpërndarja e financimit të deficitit sipas tremujorëve (miliardë lekë). 
 T1 T2 T3 T4 2004 
Financimi i sistemit bankar 7.2 4.2 3.6 5.0 20.0 
- Banka e Shqipërisë 1.9 1.9 1.9 1.9 7.5 
 - bankat tregtare 5.3 2.3 1.7 3.1 12.5 

deficitit nga ana e tyre pritet të arrijë vlerën prej 2.6 miliardë lekë.
Financimi i deficitit buxhetor nga ana e sistemit bankar për vitin
2004 është parashikuar 20 miliardë lekë ose 2.3 për qind e PBB-së.
Ligji i lejon Bankës së Shqipërisë financimin e deficitit buxhetor
deri në 5 për qind të të ardhuarve mesatare buxhetore normale të
qeverisë gjatë tre viteve të fundit. Në vlerë absolute, ky kufi
vlerësohet të jetë rreth 7.7 miliardë lekë. Programi monetar për
vitin 2004 parashikon që Banka e Shqipërisë do të financojë deficitin
buxhetor në vitin 2004 me 7.5 miliardë lekë. Financimi i deficitit
buxhetor nga Banka e Shqipërisë është i nevojshëm për të bërë të
mundur mbulimin e deficitit buxhetor në prani të një rritjeje të ulët
të M2 dhe të depozitave në lekë. Programi monetar parashikon që
rritja e depozitave në lekë gjatë vitit 2004 do të jetë e mjaftueshme
për të mbuluar pjesën tjetër, prej 12.5 miliardë lekësh, të financimit
të deficitit nga sistemi bankar.

Tabela e mëposhtme paraqet shpërndarjen sipas tremujorëve të
financimit të deficitit buxhetor, për sistemin bankar.

Financimi i Bankës së Shqipërisë është supozuar i njëjtë gjatë të
katër tremujorëve, duke lejuar ecurinë e financimit nga ana e
bankave tregtare sipas kërkesës së parashikuar nga qeveria.
Gjithsesi, shpërndarja e financimit të Bankës së Shqipërisë mund
të pësojë ndryshime në varësi të ecurisë së likuiditetit të sistemit
bankar nga një tremujor në tjetrin.

Kredia për ekonominë

Nevojat e bizneseve për huamarrje në mbështetje të bizneseve të
tyre kanë treguar rritje në vitet e fundit. Kjo tendencë pritet të
vazhdojë edhe në vitin 2004. Kredia për ekonominë gjatë vitit  të
ardhshëm është parashikuar të rritet me 16.5 miliardë lekë.
Krahasuar me rritjen e tepricës së kredisë për vitin 2003, kjo rritje
është rreth 3.6 miliardë lekë ose 28 për qind, më e madhe.

Parashikimi i kredisë për ekonominë për vitin 2004 bazohet në
ecurinë e saj gjatë  nëntë muajve të kaluar. Megjithë prezencën e
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një niveli të lartë likuiditeti gjatë këtij viti, rritja e tepricës së kredisë
në lekë ka qenë e ulët krahasuar me rritjen e saj në vitet e
mëparshme. Gjatë vitit të ardhshëm, rritja e tepricës së kredisë në
lekë pritet të vazhdojë me të njëjtat ritme, duke shënuar një rritje
vjetore në vlerë absolute prej 2 miliardë lekësh.

Rritja e kredisë në valutë supozohet të jetë rreth 14.5 miliardë lekë
ose 88 për qind e rritjes totale të kredisë për ekonominë. Diferenca
mes normave të interesave të kredisë në lekë ndaj atyre në valutë,
mendohet të jetë një nga arsyet kryesore të rritjes së ngadaltë të
kredisë në lekë. Gjithashtu, niveli i lartë i likuiditetit të sistemit bankar
gjatë vitit 2003 duket se nuk ka ndikuar në rritje të tepricës së
kredisë në lekë.

Rritja e parashikimit të rritjes së teprisës së kredisë për ekonominë
për vitin e ardhshëm bazohet në tendencën në rritje të nevojave
për financim të sektorit privat. Ndërkohë, parashikimi për një rritje
të ulët prej 2 miliardë lekëhs ose 12 për qind e kredisë në lekë,
mbështetet në normat e larta të interesave të kredidhënies në lekë
krahasuar me ato në valutë.

Supozimi i përafrimit të normave të interesave të kredidhënies në
lekë dhe në valutë, do të ndryshonte edhe parashikimet për rritjen
e tepricës së kredisë në monedhat përkatëse në të ardhmen.
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Të nderuar përfaqësues të medias,

Duke ju falenderuar për praninë tuaj, kam kënaqësinë të deklaroj
se takimi i sotëm me delegacionin e Autoritetit Bankar dhe të
Pagesave të Kosovës të kryesuar nga z.Ajri Begu, ishte në vazhdën
e takimeve dhe të komunikimit të vazhdueshëm mes Bankës së
Shqipërisë dhe Autoritetit Bankar dhe të Pagesave të Kosovës, i
cili luan rolin e Bankës Qendrore të Kosovës.

Ky takim, është në funksion të rritjes së bashkëpunimit jo vetëm
në sferën e bankingut qendror dhe të bashkëpunimit mes bankave
të të dy vendeve, por edhe në aspektet e zhvillimit ekonomik të
Shqipërisë dhe të Kosovës në përgjithësi.

Mes Bankës së Shqipërisë dhe Autoritetit Bankar dhe të Pagesave
të Kosovës, ekzistojnë marrëdhënie shumë të mira në të gjitha
fushat, dhe ajo çka është më e rëndësishme, tashmë kemi vendosur
edhe bashkëpunimin konkret në drejtim të asistencës teknike, të
shkëmbimit të informacionit dhe të sistemit të pagesave.

FJALA HYRËSE E GUVERNATORIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË
Z.SHKËLQIM CANI NË KONFERENCËN PËR SHTYP--23 JANAR 2003

Guvernatori Cani gjatë Konferencës së
përbashkët për shtyp me z.Ajri Begu

nga Autoriteti Bankar dhe i Pagesave të
Kosovës, 23 janar 2003.

KONFERENCA E PËRBASHKËT PËR SHTYP ME
PËRFAQËSUESIT E AUTORITETIT BANKAR DHE TË
PAGESAVE TË KOSOVËS, 23 JANAR 2003
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Marrëdhëniet tona, veçse miqësore dhe vëllazërore, janë të
institucionalizuara dhe po ecin në kanalet zyrtare në bazë të
Marrëveshjes së Përgjithshme të Bashkëpunimit mes dy
institucioneve dhe Memorandumit të Mirëkuptimit mes Bankës së
Shqipërisë dhe Autoritetit Bankar dhe të Pagesave të Kosovës, të
nënshkruara që në muajin prill të vitit të kaluar.

Dua të theksoj se në bazë të këtyre dokumenteve, marrëdhëniet
mes dy institucioneve në sferën e mbikëqyrjes bankare janë sipas
standardeve ndërkombëtare të 25 parimeve bazë të Bazelit, ku
parashikohet të realizohet edhe verifikimi i aksionerëve në bankat
përkatëse me synim parandalimin e pastrimit të parave.

FJALA NË PËRFUNDIM TË TAKIMIT

Vizita e autoriteteve të larta financiare të Autoritetit Bankar dhe të
Pagesave të Kosovës bëhet në vijim të vizitës që unë pata verën e
kaluar në Kosovë dhe natyrisht do t'i shërbejë forcimit të
marrëdhënieve mes dy institucioneve tona. Objekti i takimit ishte
gjuha e përbashkët për mjaft probleme, të cilat kanë të bëjnë me
transmetimin e eksperiencës të dyanshme të dy institucioneve tona.

U bisedua kryesisht për shkëmbim përvoje në fushën e
mbikëqyrjes, të pagesave, të politikës monetare dhe mënyrës se
si është organizuar një bankë qendrore, në funksion të përmirësimit
të punës së dy institucioneve tona. Natyrisht që, meqenëse integrimi
ekonomik mes dy vendeve po vjen në rritje, pjesë e diskutimeve
ishte vazhdimësia e marrëdhënieve mes dy institucioneve, por
ndërkohë edhe midis Kosovës dhe Shqipërisë.

Në përfundim do të doja të falenderoja të tre miqtë nga Kosova
dhe shpresoj se do të vazhdojmë marrëdhëniet e mira të vendosura
mes dy institucioneve duke shprehur në të njëjtën kohë edhe
besimin dhe angazhimin nga ana e Bankës së Shqipërisë  për
thellimin e këtij bashkëpunimi të frytshëm që ne kemi realizuar
deri tani.
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TRANSPARENCA E BANKËS SË SHQIPËRISË

Besoj se ndajmë të njëjtin mendim se arritëm t’ia dalim me sukses
një fushate kundër spekulimit me çmimet e fundvitit. Për të qenë
të sinqertë, nuk mendonim se që në vitin e parë të eksperimentimit
do të ishim të suksesshëm dhe me këtë rast ju falenderoj për
kontributin tuaj në mbarëvajtjen e kësaj fushate.  Media, ishte ndër
partnerët kryesorë për realizimin me sukses të saj. Televizionet
dhe gazetat ku ju punoni, ditën të drejtkuptojnë mesazhin e Bankës
së Shqipërisë për mosrritjen pa arsye të çmimeve në fund të vitit
dhe për më shumë nëpërmjet kronikave, emisioneve televizive,
shkrimeve apo intervistave ju ditët ta transmetoni këtë mesazh në
mënyrë profesionale te publiku.

Ky është një nga shembujt që më lejon të pohoj se niveli i
transparencës i Bankës së Shqipërisë kundrejt mediave dhe
publikut është përmirësuar ndjeshëm. Pa dashur të bëjmë
krahasime me institucione të tjera vendase, por nën shembullin e
bankave qendrore me histori qindravjeçare dhe nën rekomandimet
e FMN-së për “Kodin e praktikave të mira për transparencën e
politikës monetare”, Banka e Shqipërisë ka rritur nga viti në vit
nivelin e trasparencës. Duke qenë të bindur se vetëm një bankë
qendrore transparente është e suksesshme, gjatë vitit 2002 tentuam
të rrisim më tej shkallën e bashkëpunimit me mediat, publikimin e
raporteve apo të botimeve të Bankës së Shqipërisë, njoftimet e
rregullta për mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës dhe takimet me
misionet e FMN-së, dhe përgjithësisht, kemi gjetur në media
reagimin pozitiv të pritur.

Besoj se e kujtoni që në pranverën e vitit 2002, si pasojë e
paqartësive politike që po kalonte vendi, por edhe për shkak të
disa spekulimeve u trondit besimi i publikut te sistemi bankar. Media,
falë edhe reagimeve të njëpasnjëshme të Bankës së Shqipërisë,
institucioneve financiare ndërkombëtare dhe deri ish-ambasadorit

"BANKA E SHQIPËRISË NË VITIN 2002 DHE
PRITSHMËRITË PËR VITIN 2003",  7 SHKURT 2003
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amerikan në Tiranë, nga “përhapëse” e panikut, në disa raste, u
shndërrua në partnere e Bankës së Shqipërisë, në shpjegimin e
projetkligjit “Për sigurimin e depozitave” dhe rikthimin e likuiditeteve
në sistem. Në këtë mënyrë, arritëm të përballojmë edhe një sfidë
të vështirë jo vetëm për bankën qendrore dhe bankat e nivelit të
dytë, por për gjithë ekonominë vendase.

Duke neglizhuar ndonjë keqintepretim apo “keqpërdorim” të
mediave, si pasojë e mungesës së informacionit të duhur, besoj
se në përgjithësi raportet bankë qendrore-media, për vitin që kaloi
mund të vlerësohen pozitive.

Synimi ynë, sa i përket vitit 2003 është të përmirësojmë në mënyrë
cilësore dhe sasiore këtë raport duke tentuar notat maksimale të
vlerësimit të transparencës së bankës qendrore. Guvernatori dhe
Banka e Shqipërisë premtojnë të jenë më shumë të pranishëm në
media nëpërmjet konferencave të shtypit, intervistave, publikimeve,
fjalimeve, shkrimeve dhe debatit të hapur, për të dhënë mesazhe
të qarta, të thjeshta dhe të kuptueshme për publikun, lidhur me
arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, me zhvillimin dhe
funksionimin normal të tregut të brendshëm bankar, me hartimin,
miratimin dhe zbatimin e politikës monetare, të regjimit të këmbimit
valutor, të licencimit ose të revokimit të licencës së bankave për të
konsoliduar sistemin bankar.

Për të arritur këtë dhe sigurisht për të krijuar mundësinë e
mirëkuptimit të informacioneve dhe të botimeve tona, gjatë vitit në

Guvernatori Cani gjatë një konference
për shtyp. Majtas Zëdhënësi i Bankës

së Shqipërisë, z.Pajtim Melani.
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vazhdim do të keni mundësinë e trajnimeve në Bankën e
Shqipërisë. Tema të rëndësishme si koncepti i inflacionit dhe i
politikës monetare, mbikëqyrja bankare, bonot e thesarit dhe
ankandet e obligacioneve qeveritare, rezervat valutore të Bankës
së Shqipërisë dhe financimi i deficitit buxhetor etj., do të jenë në
qendër të këtyre trajnimeve që do të zhvillojmë.

EKONOMIA SHQIPTARE GJATË VITIT 2002.

Të dhënat për sektorin real të ekonomisë, megjithëse nuk mbulojnë
plotësisht vitin që sapo mbyllëm, japin disa tendenca dhe
informacione mbi të cilat mund të gjykohet, se rritja e ekonomisë
shqiptare pritet të jetë brenda objektivit të rishikuar për të (4.5 - 5
për qind). Ecuria e disa sektorëve të ekonomisë gjatë vitit 2002,
ka ardhur duke u përmirësuar. Nga njëri tremujor në tjetrin ajo ka
shënuar nivele rigjallërimi të aktivitetit ekonomik. Megjithatë,
krahasuar me një vit më parë, ritmet e rritjes janë disi më të ulëta.
Informacioni statistikor, deri në fund të nëntëmujorit të vitit 2002
tregon se:

• rritja ekonomike është mbështetur nga gjallërimi i sektorit
privat ndërkohë që ai publik tkurret vazhdimisht;

• rritja ekonomike mbështetet në rritjen e degës së bujqësisë,
e cila vazhdon të japë kontribut kryesor, ndonëse pesha e
saj ka ardhur në rënie. Prodhimi agroindustrial është rritur
me 2.6 për qind krahasuar me një vit më parë;

• rritja ekonomike po mbështetet nga një sektor ndërtimi që
shfaq ritme rritjeje jo aq të larta sa në dekadën e fundit;

• rritja ekonomike ende përballet me problemin e furnizimit
me energji elektrike. Prodhimi i vendit është reduktuar dhe
importet janë rritur me 78 për qind. Megjithë, situatën më
të përmirësuar se një vit më parë, është ende shpejt të
themi se janë tejkaluar problemet me energjinë elektrike.
Këtë konkluzion e përforcon edhe rishfaqja e ndërprerjeve
të zgjatura në muajin dhjetor, sidomos në disa zona të
vendit edhe për shkak të difekteve të rënda në rrjet;

• rritja ekonomike është shoqëruar nga një nivel më i ulët
investimesh publike. Konkretisht, për periudhën janar-tetor
2002, janë kryer rreth 17 për qind më pak shpenzime
kapitale sesa e njëjta periudhë e një viti më parë. Në degën
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e transportit investimet e bëra deri në fund të nëntëmujorit
rezultuan rreth 39 për qind më të ulëta sesa niveli i tyre
për të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

ZHVILLIMET NË ÇMIMET E KONSUMIT GJATË VITIT 2002.

Viti 2002, u mbyll me një normë vjetore për inflacionin 2.1 për qind,
duke regjistruar një vlerë brenda intervalit objektiv, të dëshiruar, të
Bankës së Shqipërisë për këtë tregues. Megjithëse Banka e
Shqipërisë siguroi përmbushjen e objektivit, inflacioni mesatar për
gjithë vitin 2002 shënoi 5.4 për qind, pra shifër më të lartë se të dy
viteve të fundit.

Norma mujore e inflacionit për muajin dhjetor 2002, shënoi rritjen
prej 3.2 për qind dhe ashtu siç pritej, ajo verifikoi zhvillimin sezonal
të fundvitit për këtë tregues në Shqipëri. Megjithatë, dhjetori i këtij
viti u karakterizua nga normë mujore më e ulët se dy vitet e fundit
(2000-2001) duke e sjellë atë pranë mesatares historike prej 2.43
për qind.

Grafik 1: Norma vjetore e inflacionit janar 2000 – dhjetor 2002.
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Grafik 2: Norma mujore e inflacionit në muajin dhjetor dhe mesatarja
historike (në %).

FAKTORË QË NDIKUAN NË MËNYRË TË PËRKOHSHME.

Veçoritë e sjelljes së inflacionit gjatë vitit 2002 lidhen me disa ngjarje
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mënyrë të përkohshme tek niveli i çmimeve. Megjithëse, ato janë
trajtuar në mënyrë të hollësishme në materialet e ndryshme të
Bankës së Shqipërisë, si edhe në takimet e tjera që unë kam patur
me median, do të doja t’i evidentoja shumë shkurt disa prej tyre:

• viti 2002, shënoi një ngjarje të re në historinë e matjes së
IÇK-së, që lidhet me prezantimin e shportës së rishikuar.
Ajo u pasurua me 41 artikuj të rinj, duke reflektuar një
strukturë të ndryshuar të konsumit mesatar të familjeve
shqiptare. Gjykohet se informacioni për inflacionin, i matur
mbi shportën e re, është më realist. Efekti statistikor i
përfshirjes së artikujve të rinj në shportë, vlerësohet të ketë
ndikuar në kahun rritës të tij;

• Banka e Shqipërisë ka vlerësuar se faktori sezonal që
historikisht ndikon në kahun rënës të inflacionit gjatë
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• inflacioni i vitit që sapo mbyllëm, vijoi të reflektojë rritjen e
çmimit të energjisë elektrike, të aplikuar në dhjetor 2001,
në mënyrë të drejtpërdrejtë në sektorin e mallrave të
patregtueshëm. Sipas vlerësimeve, kjo rritje është
transmetuar gradualisht dhe tërthorazi edhe në sektorin e
mallrave të tregtueshëm, pothuajse gjatë gjithë tremujorit
të parë të vitit 2002;

• vështirësitë që kaloi sistemi bankar, në periudhën prill –
maj, lanë gjurmë edhe tek inflacioni, i cili vuajti pasojat e
tyre deri në fund të muajit nëntor 2002. Megjithatë,
administrimi i mirë i situatës dhe vendimmarrja e drejtë në
drejtim të politikës monetare, zbuti ndjeshëm, efektet
negative të tërheqjes së përqendruar të depozitave tek
inflacioni;

• moti i ftohtë i fillimvitit si edhe përmbytjet e muajit shtator
ndikuan në rritjen e çmimeve të transportit dhe të
produkteve ushqimore.

FAKTORË QË NDIKOJNË NË MËNYRË TË QËNDRUESHME.

Inflacioni u ndikua nga faktorë që luajtën rol pothuaj të përhershëm
në shifrat e larta të tij, për vitin që sapo mbyllëm:

• situata energjitike e pastabilizuar dhe pritjet për acarimin
e saj, konsiderohen si faktorë që kanë mbajtur nën tension
të vazhdueshëm ecurinë e çmimeve të konsumit, në
drejtimin rritës, sidomos në sektorin e shërbimeve edhe
gjatë vitit 2002;

• ecuria e kursit të këmbimit megjithëse nuk mund të quhet
kërcënuese për inflacionin, paraqiti disa paqartësi në
tremujorin e parë të vitit si rezultat i prezantimit të euros
fizike. Ndërkohë që nënçmimi më i lartë i lekut ndaj dy
monedhave në muajin maj, që vlerësohet të jetë shkaktuar
kryesisht, nga momenti i vështirë nëpër të cilin po kalonte
sistemi bankar, ndikoi në kahun rritës të inflacionit, deri në
muajin korrik 2002. Pikërisht në këtë muaj, euro u barazua
për herë të parë me dollarin amerikan. Periudha deri në
fund të vitit, u karakterizua nga një sjellje pothuaj simetrike
e kursit të këmbimit të të dyja monedhave, duke evidentuar
në terma mesatarë vjetorë, një mbiçmim të dukshëm të
euros në fund të vitit 10.2 pikë përqindjeje dhe një nënçmim
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të dollarit ndaj monedhës vendase 2.3 pikë përqindjeje.
Megjithatë, vlerësohet se sjellja e kursit të këmbimit gjatë
gjysmës së dytë të vitit 2002, të paktën nuk ndikoi dukshëm
në shtimin e presioneve inflacioniste;

Grafik 3: Ndryshimet vjetore të kursit të këmbimit lek/usd dhe lek/euro.

• inflacioni i importuar ka ushtruar ndikim në rritje. Inflacioni
në vendet e Eurozonës, vazhdoi të jetë më i lartë sesa
parashikimi prej 2 për qind në nivel vjetor. Kjo ndikoi në
rritjen e çmimeve të mallrave të importuar, në mënyrë të
veçantë në muajt nëntor dhe dhjetor kur importet,
historikisht, arrijnë nivelet më të larta për gjithë vitin;

• efekt negativ në rritjen e inflacionit ka patur edhe zhurma
për rritjen e çmimeve të referencës nëpër dogana, të cilat
në njëfarë mase mund të kenë dëmtuar ndikimin e pritshëm
të fushatës për frenimin e faktorëve spekulativë në treg,
në fund të vitit.

FAKTORË QË KANË NDIKUAR NË ZBUTJEN E PRESIONEVE

INFLACIONISTE.

Krahas pranisë së faktorëve të mësipërm, me efekt të përkohshëm
apo të përhershëm në rritjen e presioneve inflacioniste në ekonomi,
në vitin 2002 nuk munguan edhe ata që favorizuan zhvillime pozitive
në ecurinë e çmimeve të konsumit, sidomos për fundvitin. Ndër ta
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• normalizimi i treguesve monetarë që ndikoi në përcaktimin
e tendencës rënëse të inflacionit vjetor gjatë muajve të
fundit të vitit 2002. Duke filluar nga muaji gusht, agregati
monetar M1, në terma realë, rezulton poshtë mesatares
historike, ndërkohë që edhe raporti i parasë jashtë bankave
ndaj ofertës monetare ka njohur të njëjtin zhvillim për
periudhën tetor – nëntor 2002. Megjithatë, ekuilibri i këtij
raporti është ndikuar në kahun rritës nga zhvillimet
monetare të këtij viti dhe raporti i parasë jashtë bankave
ndaj M3 është ende mbi nivelet e vitit të shkuar. Vlera e
raportit në fund të muajit nëntor, 30.7 për qind, është më e
ulët se parashikimi për fundin e vitit, 31 për qind. Kjo tregon
se hapësira për rritje të depozitave e mbështetur nga kthimi
i parasë në sistem është zvogëluar. Rritja e depozitave në
lekë në periudhën në vazhdim do të bazohet më shumë
në krijimin e mjeteve monetare si pasojë e kërkesës së
ekonomisë dhe e kredisë për qeverinë;

Grafik 4: Ecuria e likuiditetit në ekonomi; norma vjetore e ndryshimit të
M1 real.

• kthimi i parasë kontribuoi në rritjen e depozitave në lekë
në banka dhe në përmirësimin e gjendjes së likuiditetit të
tyre. Ai ka mundësuar një rritje të ndjeshme të kreditimit të
ekonomisë në lekë gjatë muajit nëntor, plotësimin e
nevojave të qeverisë për financim nga sistemi bankar dhe
uljen e huamarrjes nga Banka e Shqipërisë;
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• të dhënat operative të muajit dhjetor tregojnë për një rritje
të parasë jashtë bankave dhe për një rritje më të vogël të
depozitave në lekë krahasuar me nëntorin. Paraja jashtë
bankave ka shënuar rritje në muajin dhjetor, nga shtimi i
shpenzimeve konsumatore dhe i atyre të qeverisë në këtë
periudhë. Në mbështetje të kësaj mund të përmendim
faktin se rritja e parasë jashtë bankave është verifikuar
tërësisht në gjysmën e dytë të muajit. Sidoqoftë, rritja e
parasë jashtë bankave në këtë muaj ishte më e vogël se
gjatë dhjetorëve të shkuar;

• rritja e normave të interesit nga Banka e Shqipërisë në
muajt mars dhe prill të vitit 2002 ka ndihmuar në zbutjen e
presioneve inflacioniste;

• situata relativisht e qëndrueshme politike sidomos në
gjysmën e dytë të vitit 2002, gjithashtu ka ndihmuar në
mbajtjen e një inflacioni të ulët;

• shpenzimet buxhetore janë mbajtur nën kontroll edhe gjatë
fundit të vitit, ashtu siç ndodhi gjatë gjithë vitit 2002.
Ndryshimi i tyre nga nëntori në dhjetor nuk ka patur
kërcimin e zakonshëm të viteve të kaluara;

• një rol për uljen e inflacionit të muajit dhjetor ka luajtur dhe
fushata e nisur nga Banka e Shqipërisë për të sensibilizuar
konsumatorët dhe tregtarët për rritjen spekulative të
çmimeve. Faktori sezonal spekulativ i muajit dhjetor, u zbut,
duke u verifikuar vetëm në 90 për qind, të vlerës historike
të tij të katër viteve të fundit.

Guvernatori Cani gjatë  konferencës për
shtyp të datës  7 shkurt 2003 "Banka e

Shqipërisë në vitin 2002 dhe
pritshmëritë për vitin 2003".
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PRITSHMËRITË PËR VITIN 2003 DHE FAKTORËT.

Objektivi i Bankës së Shqipërisë për inflacionin e vitit 2003 mbetet në
intervalin 2-4 për qind. Në bazë të parashikimeve të bëra për inflacionin
e vitit 2003 mendohet se ky objektiv është i arritshëm. Pritet që inflacioni
të pësojë rënie në fillimin e vitit 2003, duke konsideruar faktin se që
nga ky vit, “efekti statistikor” i shportës së re do të shuhet plotësisht.

Megjithatë, disa nga faktorët e përmendur më sipër që çuan në
rritjen e inflacionit të vitit 2002, vlerësohen si ende rrezikues për
arritjen e këtij objektivi edhe për vitin 2003. Ndër ta specifikojmë si
më evidentë, megjithëse jo me ndikim të menjëhershëm në
tremujorin e parë të vitit:

• rritja e çmimit të naftës dhe e nënprodukteve të saj jo vetëm
si rezultat i faktorëve të brendshëm, por edhe si pasojë e
zhvillimeve në rajonin e Gjirit Persik dhe në Venezuelë;

• rritja e pritshme e çmimit të energjisë dhe të ujit;
• një acarim i mundshëm i situatës energjitike.

ZHVILLIMET MONETARE GJATË VITIT 2002.

Viti 2002 ishte parashikuar të ishte viti i konsolidimit të stabilitetit
në sistemin bankar. Stabiliteti makroekonomik dhe ai financiar do
të mundësonte përqendrimin e vëmendjes në kreditimin e
ekonomisë dhe rritjen e zgjerimin e gamës së shërbimeve bankare.
Në mbështetje të këtyre parashikimeve, oferta monetare ishte
parashikuar të rritej me të njëjtin ritëm me PBB-në nominale, në
nivelin 11.3 për qind. Rritja ishte parashikuar të ishte e balancuar
në rritje të parasë jashtë bankave dhe depozitave, duke garantuar
edhe stabilitetin e normave të interesit në tregjet financiare.

Në muajt mars-prill, si pasojë e zhurmës së krijuar për sigurinë e
depozitave në sistemin bankar, nga ky sistem u tërhoqën 17.1 miliardë
lekë depozita në lekë dhe 6.3 miliardë lekë depozita në valutë. Tërheqja
e depozitave bëri që paraja jashtë bankave të rritet me 14.3 për qind
ose 16.4 miliardë lekë gjatë këtyre muajve, duke rritur presionet
inflacioniste në ekonomi. Si pasojë e këtyre tërheqjeve, sistemi bankar
kaloi në mungesë likuiditeti. Nga 1.6 miliardë lekë likuiditet i tepërt në
muajin shkurt në një mungesë të vazhdueshme likuiditeti, e cila kulmoi
në muajin korrik në nivelin 6.6 miliardë lekë.
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Zhvillimet dhe politika monetare gjatë vitit 2002 u kushtëzuan mjaft
nga tërheqja e depozitave në muajt mars-prill dhe nga nivelet e
larta të inflacionit gjatë pothuaj gjithë vitit 2002.

Këto tërheqje e detyruan Bankën e Shqipërisë të ndërhyjë në
stabilizimin e situatës. Duke u nisur nga niveli i lartë i inflacionit
dhe rritja e parasë jashtë sistemit bankar, Banka e Shqipërisë kreu
dy rritje të shpejta të normës së interesit në muajt mars-prill. Norma
e interesit të repove, instrumenti kryesor i përdorur për rifinancimin
e sistemit bankar, kaloi në 8.5 për qind. Mungesa e likuiditetit e
detyroi Bankën e Shqipërisë të shndërrohet në injektuese likuiditeti
në treg dhe ndryshoi kahun e instrumentit kryesor të Bankës së
Shqipërisë në repo të anasjellta, për të injektuar likuiditet. Në vijim
të masave për normalizimin e situatës, Banka e Shqipërisë mori
përsipër të financojë një pjesë të deficitit buxhetor për të lehtësuar
problemet e likuiditetit në sistem. Gjithësesi, ky financim mbeti në
nivele të ulëta, brenda kufirit ligjor të 5 për qind të mesatares së të
ardhurave normale buxhetore gjatë tre viteve të fundit. Muajt në
vazhdim treguan për një kthim të ngadaltë të situatës në normalitet.
Normat e interesit të depozitave me afat në lekë kanë patur një
rritje graduale gjatë vitit. Sistemi bankar reflektoi në mënyrë të
kënaqshme rritjen e normës së interesit të Bankës së Shqipërisë.
Në veçanti Banka e Kursimeve, si banka më e prekur nga tërheqja
e depozitave, i rriti normat e interesit për të gjitha afatet e maturimit
të depozitave. Kjo rritje u krye në disa hapa dhe deri në muajin
shtator ajo reflektoi tërësisht rritjen e kryer nga Banka e Shqipërisë.

Grafik 5 . Norma e interesit të depozitave me afat në lekë.
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Fundi i tremujorit të dytë tregoi shenjat e para të përmirësimit të
situatës. Bankat rritën normat e interesit të depozitave në lekë
ndërsa depozitat në lekë patën një rritje të ngadaltë. Tendencat e
përmirësimit të treguesve monetarë u forcuan gjatë tremujorit të
tretë. Kthimi i parasë jashtë bankave në sistem filloi të ndihej në
muajin gusht.

Megjithatë, tërheqja e depozitave dhe lëkundja e besimit në
sistemin bankar kanë ndikuar në uljen e normës së rritjes së ofertës
monetare në vazhdim të vitit. Norma e rritjes vjetore të M3 ka qenë
vazhdimisht në ulje gjatë vitit 2002. Në fund të muajit nëntor ajo
zbriti në 9.9 për qind ndërkohë që në fund të vitit ajo parashikohet
të arrijë në 7.0 për qind.

Rritja e depozitave ka mundësuar përmirësimin e gjendjes së
likuiditetit të sistemit bankar dhe financimin më të vogël të kësaj
mungese nga Banka e Shqipërisë.

Grafik 6: Ecuria e likuiditetit të sistemit bankar.

Përmirësimi i treguesve të sistemit bankar bëri që Banka e
Shqipërisë të kalojë në një politikë monetare neutrale në dy muajt
e fundit të vitit. Në muajin dhjetor, Banka e Shqipërisë zbuti më tej
politikën monetare, duke ruajtur qëndrimin neutral të saj nëpërmjet
disa ndryshimeve në formën e instrumentit kryesor të politikës
monetare: tipi i ankandit të instrumentit të repove u ndryshua në
ankand me çmim fiks dhe shumë të pakufizuar, duke zbutur kështu
koston e financimit të bankave.
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Gjatë muajve mars-prill Banka e Shqipërisë ka financuar deficitin
buxhetor nëpërmjet kredive direkte në masën 6 miliardë lekë. Pas
muajit prill, bankat tregtare kanë mbuluar një pjesë gjithnjë në rritje
të financimit të brendshëm të deficitit buxhetor. Përmirësimi i
gjendjes së likuiditetit të bankave në muajt vijues e bëri të
panevojshëm financimin e mëtejshëm të deficitit nga Banka e
Shqipërisë dhe qeveria shleu një pjesë të borxhit të saj në muajin
tetor. Financimi i Bankës së Shqipërisë për deficitin buxhetor në
vitin 2002 ishte 4.3 miliardë lekë.

Grafik 7. Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor.

Mungesa e likuiditetit dhe shtrëngimi i politikës monetare nga
Banka e Shqipërisë kanë patur kosto edhe për zhvillimet
fiskale. Duke filluar nga muaji shkurt, normat e interesit të
bonove të thesarit janë rritur për të tre afatet e maturimit.

Megjithë mungesën e likuiditetit bankat kanë qenë aktive në
kreditimin e ekonomisë gjatë vitit 2002. Deri në muajin nëntor, kredia
për ekonominë është rritur me 9.3 miliardë lekë gjatë vitit 2002
duke kaluar, që në këtë muaj, nivelin vjetor të kreditimit të
ekonomisë të parashikuar në programin monetar. Kalimi i gjendjes
kritike të likuiditetit ndikoi në rritjen e ritmeve të kreditimit të
ekonomisë. Kështu, rritja mujore e tepricës së kredisë gjatë muajve
korrik-tetor është 1.6 herë më e lartë se ajo gjatë gjysmës së parë
të vitit.

Duke gjykuar nga ecuria historike, mund të themi se mungesa e
likuiditetit dhe rritja e normave të interesit në lekë, nuk kanë ndikuar
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fort negativisht në kreditimin e ekonomisë. Fakti që pjesa më e
madhe e kësaj kredie, rreth 75 për qind e saj, jepet në valutë ka
bërë që aktiviteti i kreditimit të mos ndikohet shumë nga mungesa
e likuiditetit të sistemit. Nga ana tjetër, duhet pranuar se kjo është
vetëm një pjesë e së vërtetës. Në mbështetje të kësaj mund të
sjell faktin se gjatë dy muajve të fundit për të cilët kemi të dhëna,
tetor-nëntor, kredia e re në lekë përbënte 71 për qind të totalit të
kredisë së re të akorduar. Kjo tregon se sistemi bankar dhe sektori
real janë duke kërkuar gjithnjë e më shumë bashkëpunimin dhe
mbështetjen reciproke. Rritja e tepricës së kredisë në lekë gjatë
vitit 2001 ishte vetëm 1.5 miliardë lekë ndërkohë që në vitin 2002,
deri në muajin nëntor, ajo është në nivelin 2.8 miliardë lekë.

Niveli i lartë i inflacionit gjatë vitit 2002 ka bërë që norma reale
e interesit të kredive në lekë të jetë në ulje gjatë vitit 2002,
megjithë rritjen e lehtë të normave nominale të interesit. Rënia
e normave reale të interesit të kredive në lekë e ka rritur
interesin për këto kredi.

Grafik 8: Interesi nominal dhe real për kreditë e akorduara në lekë, në
përqindje.

Problem që vazhdon të karakterizojë strukturën e kreditimit të
ekonomisë shqiptare është karakteri afatshkurtër i saj. Deri në
muajin nëntor të vitit 2002 është dhënë kredi e re në masën 54.4
miliardë lekë kundrejt një stoku kredie në nivelin 45.9 miliardë lekë1.
Pjesa e tepricës së kredisë afatshkurtër në totalin e kredisë shënoi
një rënie prej 6 pikë përqindjeje krahasuar me vitin 2002, duke
arritur në nivelin 47 për qind në muajin nëntor.

1 Portofoli i kredisë përfshin dhe tepricën e kredisë të transferuar pranë ATK-së.
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ADMINISTRIMI I REZERVËS VALUTORE

ZHVILLIMET NË REZERVËN VALUTORE

Krahasuar me fundin e vitit 2001, në fund të vitit 2002 rezerva
valutore rezultonte e rritur në masën 13.8 për qind, për një shumë
absolute prej 101.5 milionë dollarësh amerikanë. Në fund të vitit
2002, vlera e rezervës valutore ishte 838.9 milionë dollarë
amerikanë.

Faktorët që kanë ndikuar në rritje të rezervës valutore, kapin shifrën
263.1 milionë dollarë amerikanë. Ndër më kryesorët, përmendim:
disbursimet në formën e huave (nga Fondi Monetar Ndërkombëtar,
Banka Botërore, Komuniteti Europian etj.) për 93.9 milionë dollarë
amerikanë (parashikimi 37.6 milionë), efektin e ndryshimit të kursit
të këmbimit për një vlerë prej 64.9 milionë dollarësh amerikanë,
blerjet e valutës nga bankat e nivelit të dytë kapën shifrën 45.1
milionë dollarë amerikanë, të ardhurat nga interesi i investimit të
rezervës valutore, 27.8 milionë dollarë amerikanë etj..

Faktorët që kanë ndikuar në rënie të vlerës së rezervës valutore,
kapin shifrën 168.3 milionë dollarë amerikanë, ku ndër më kryesorët
veçojmë: pagesat në valutë për shërbimin e borxhit të jashtëm të
Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë, të cilat kapën
vlerën 49.1 milionë dollarë amerikanë; transferimet e Ministrisë së
Financave nga llogaritë e projekteve në valutë pranë Bankës së
Shqipërisë drejt llogarive respektive pranë bankave për 100.9
milionë dollarë amerikanë; shitjet me bankat e nivelit të dytë, 13.8
milionë dollarë amerikanë.

Zhvillimet në disa nga faktorët që kanë ndikuar në rezervën valutore
(si të ardhurat nga interesi i investimit dhe efekti i kursit të këmbimit),
kanë qenë nën ndikimin e drejtpërdrejtë të zhvillimeve në tregjet
ndërkombëtare. Gjatë vitit 2002, vazhdoi situata e vështirë në
ekonomitë kryesore botërore ku veçojmë atë të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës. Në një këndvështrim global, ekonomia
botërore vijoi të ishte nën ndikimin negativ të pasigurisë gjeopolitike,
rënie (ose në rastin më të mirë, ndalim) të rritjes së tregjeve të
aksioneve, ruajtje të niveleve të dobëta të investimeve kapitale,
rritje të shifrave të papunësisë si dhe rritje e dobët e ekonomisë.
Në këto kushte, ekonomitë kryesore botërore vijuan ciklin e uljes
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së kostos së parasë, të nisur që prej gjysmës së dytë të vitit 2001.
Konkretisht, në fund të vitit 2002, pas uljeve të njëpasnjëshme,
Rezerva Federale e SHBA e fiksoi normën e interesit fed funds
rate në 1.25 për qind, ndërkohë që Banka Qendrore Evropiane
fiksoi normën e interesit të marrëveshjeve të riblerjes në nivelin
2.75 për qind. Përkeqësimi i pritjeve për të ardhmen, si rezultat
edhe i pasigurisë së shtuar ndaj terrorizmit ndërkombëtar, rriti
preferencën e investitorëve për emetimet qeveritare, çmimi i të
cilave ka njohur rritje të qëndrueshme gjatë gjithë vitit 2002.

KURSI I KËMBIMIT

Përmbledhtazi, gjatë vitit 2002 kursi i këmbimit të lekut ndaj valutave
kryesore ka ndjekur kryesisht prirjet sezonale të ndodhura edhe
në vitet e mëparshme, si edhe ecurinë e valutave kryesore në tregun
ndërkombëtar të këmbimit.

Situata e vështirë e likuiditetit të sistemit bankar si rezultat i tërheqjes
së depozitave (kryesisht në lekë) në pjesën e parë të vitit, shkaktoi
një dobësim të njësisë monetare kombëtare në muajt mars, prill
dhe maj. Situata e vështirë e likuiditetit, ndodhi në një moment
delikat për tregun e këmbimeve valutore. Ky moment u krijua nga
një situatë e disbalancuar e kërkesës dhe ofertës për euro, e
paralajmëruar disi nga shitjet e forta të njësive monetare kombëtare
përbërëse të saj në periudhën e fundit të vitit 2001 dhe në fillimin e
vitit 2002.

Situata politike në vend, zhvillimet në normën e inflacionit si edhe
flukset e kundërta me ato të fundit të vitit, nxitën një dobësim të
lekut në pjesën e parë të vitit. Gjatë muajit prill dhe fillimit të muajit
maj, veprimet e Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm të
këmbimeve valutore mundën të ruanin një dobësim gradual të lekut,
por në periudhën e fundit të muajit maj, kufizimet në veprime si
rezultat i zhvillimeve të padëshiruara në treguesin e NFA, si edhe
forcimi i shpejtë i euros në tregun ndërkombëtar krijuan kushtet
për një dobësim të fortë të lekut ndaj saj (3.0 për qind brenda një
jave).

Kërkesa për valutë nga sistemi bankar ka qenë e lartë dhe e
përqendruar në këtë periudhë. Ky fakt ka krijuar presione, shpesh
të konsideruara të ekzagjeruara, në periudha disaditore. Ndërkohë,
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rëniet e vlerave të valutave në periudhat që pasonin, janë
shfrytëzuar për të krijuar pozicione të reja.

Fenomeni i varësisë së lartë të kurseve të këmbimit nga aktiviteti i
bankave të nivelit të dytë është një fenomen në rritje në vitet e
fundit dhe i mirëpritur, pasi krijon mundësi më të mira për
transmetimin e mesazheve të Bankës së Shqipërisë në tregun e
këmbimeve valutore. Nga ana tjetër, në këto kushte duke
konsideruar domosdoshmërinë e rritjes së përgjegjësisë në sinjalet
që Banka e Shqipërisë dëshiron t’i japë operatorëve të tregut të
brendshëm të këmbimeve valutore, jemi përpjekur të jemi të saktë
në identifikimin e problemit dhe trajtimin e tij, në realizimin e shpejtë
të procesit të vendimmmarrjes, në realizimin korrekt të ndërhyrjes.
Në çdo rast, kemi synuar arritjen e objektivit me sa më pak veprime
si një tregues të eficiencës së ndërhyrjes.

Gjatë vitit 2002, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë2 në tregun e
brendshëm të këmbimeve valutore, në dy periudha: mars-prill-maj
dhe dhjetor. Kahu i ndërhyrjes ka qenë i ndryshëm për të dyja
periudhat. Në periudhën e parë janë shitur gjithsej 4.94 milionë
dollarë amerikanë, me një nivel mesatar të kursit të këmbimit prej
145.02 lek, si edhe 0.4 milionë euro me një nivel mesatar të kursit
të këmbimit prej 131.4 lek. Në muajin dhjetor, janë blerë 1.8 milionë
dollarë amerikanë me një nivel mesatar të kursit të këmbimit prej
133.74 lek dhe 0.2 milionë euro me një nivel mesatar të kursit të
këmbimit prej 136.2 lek.

Si përfundim, nëse vërejmë ecurinë e kursit të këmbimit të lekut
gjatë vitit 2002, dallojmë mbiçmimin e tij me 2.3 për qind ndaj dollarit
amerikan dhe nënçmimin me 17.7 për qind ndaj euros. Në fillim të
vitit 2002, për të blerë një dollar amerikan dhe një euro duheshin
respektivisht, 136.8 dhe 118.5 lekë. Për të bërë të njëjtën gjë në
fund të vitit 2002, duheshin 133.8 dhe 140.2 lekë.

PRITJET PËR VITIN 2003

Edhe gjatë vitit 2003, Banka e Shqipërisë do të monitorojë nga
afër zhvillimet në kursin e këmbimit, për të evidentuar në kohë dhe
për të shmangur lëvizjet e forta dhe të menjëhershme me elemente
2 Në formën e veprimeve të kryera me bankat e nivelit të dytë, në mënyrë aktive
ose pasive, sipas vendimit të mbledhjes javore.
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spekuluese, duke synuar që ecuria e lekut të mos përbëjë në
vetvete një faktor cënues të objektivit kryesor të Bankës së
Shqipërisë, ruajtjes së stabilitetit të çmimeve. Në çdo rast të tillë,
Banka e Shqipërisë nuk do të hezitojë të ndërmarrë veprimet e
nevojshme në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore apo
edhe më gjerë.

Në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë pret që gjatë vitit 2003, të
rritet preferenca e operatorëve të tregut për euron, njësinë monetare
të Bashkimit Evropian. Ky zhvillim, nuk lidhet vetëm me periudhën
pozitive të tregtimit që po përcjell euro aktualisht, por edhe me
faktin më të rëndësishëm, të peshës që ka kjo njësi monetare në
tregtinë e jashtme të vendit.

Edhe gjatë vitit 2003, Banka e Shqipërisë pret që kursi i këmbimit
të lekut në raport me valutat kryesore që tregtohen në tregun e
brendshëm, të paraqitet relativisht i qëndrueshëm dhe të luajë një
rol nxitës në aktivitetin prodhues dhe tregtar të vendit.

ZHVILLIMET NË SISTEMIN BANKAR SHQIPTAR

Pjesa e tregut financiar që mbikëqyret nga Banka e Shqipërisë,
njohu zhvillime edhe gjatë vitit 2002. Kështu, numrit të bankave që
operojnë në vend iu shtua dhe Banka  e Kreditit të Shqipërisë3.

Me fillimin e vitit 2003, një bankë me kapital krejtësisht shqiptar,
Banka Credins, mori licencën paraprake me vendimin nr. 5, datë
29.01.2003 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Ky
ishte një lajm i mirë për Bankën e Shqipërisë dhe për gjithë
ekonominë e vendit, pasi tregon pjekurinë dhe konsolidimin e
biznesit vendas. Që nga momenti i marrjes së licencës paraprake,
kjo shoqëri do të fillojë përgatitjet për të filluar aktivitetin. Përsa i përket
listës së aksionerëve dhe të administratorëve të bankës, tashmë ua
kemi bërë publike në njoftimet për shtyp të Bankës së Shqipërisë.

Shfrytëzoj rastin për të theksuar faktin që licenca që kemi dhënë
është paraprake dhe Banka Credins nuk mund të fillojë të mbledhë

3 Banka është parashikuar të fillojë punë brenda datës 28 shkurt 2003 dhe kjo e
çon në 14 numrin e bankave të sistemit.
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depozita deri në marrjen e licencës përfundimtare. Brenda vitit
“Credins” sh.a duhet të plotësojë të gjitha kërkesat e ligjit “Për
sistemin bankar” për marrjen e licencës përfundimtare.

Ndërkohë, në vend operojnë edhe pesë institucione financiare jobanka,
109 shoqëri kursim-krediti dhe dy unione të tyre, si dhe 59 zyra të
këmbimeve valutore.  Bankat kanë zgjeruar rrjetin e aktivitetit të tyre
nëpërmjet hapjes së degëve të reja dhe në disa prej tyre vihet re një
përpjekje për aplikimin e produkteve të reja. Sipas vlerësimeve të
mbikëqyrjes, gjendja e përgjithshme e sistemit bankar paraqitet e
kënaqshme, ndërkohë që për problemet kryesore të evidentuara, Banka
e Shqipërisë ka bërë edhe rekomandimet përkatëse për çdo bankë në
veçanti duke përcaktuar edhe afate konkrete për plotësimin e tyre.

Shtimi i numrit të bankave në sistem, krahas degëve të reja të
hapura nga bankat private, favorizoi rritjen e aktivitetit të këtyre të
fundit duke i dhënë shtysë dhe konkurrencës. Sistemi bankar
shqiptar si pjesa më e rëndësishme në tregun financiar, i mbështetur
dhe nga stabiliteti makroekonomik i arritur në vend, prezantoi me
sukses qëndrueshmëri dhe stabilitet edhe gjatë këtij viti. Aktiviteti
bankar u rrit me 4 për qind krahasuar me fundvitin 2001 dhe aktivet
e sistemit përbëjnë rreth 50.3 për qind të PPB-së. Kontributin
kryesor në këtë rritje vazhdojnë ta japin bankat private dhe ato me
kapital të përbashkët (16.3 për qind), ndonëse peshën kryesore
në sistem vazhdon ta ketë Banka e Kursimeve me 54.4 për qind,
por me tendencë gjithnjë në rënie4.

Struktura e aktiveve të sistemit vazhdon ta prezantojë sistemin të
përqendruar më shumë në investimet në bono thesari, vendosje
pranë bankave jorezidente  dhe më pak në kredidhënie.

Tabelë nr.1 Struktura e zërave kryesorë të bilancit (në %). 
Zërat 31/12/2001 30/10/2002 
Aktivet   
Bono thesari 51.7 51.9 
Vendosje pranë bankave jorezidente 18.8 18.9 
Kredidhënia  8.8 10.9 
Letrat e tjera me vlerë 3.3 5.1 
Pasivet   
Burimet e të tretëve 86.2 84.4 
Burimet e përhershme 6.2 6.9 
Nga këto: kapitali aksioner 5.9 6.6 

4 Në fundvitin 2001 pesha e Bankës së Kursimeve në sistem evidentohej 59.2 për
qind; në fundvitin 2000, 64.8 për qind; në fundvitin 1999, 67.5 për qind dhe në
fundvitin 1998, 69.3 për qind.
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Aktiviteti kryesor i bankave – kredidhënia – evidentoi një zgjerim
të dukshëm kryesisht në grupin e bankave private e shoqëruar kjo
dhe me ruajtjen e niveleve të kënaqshme të cilësisë së portofoleve.
Në rritjen e kredidhënies kanë kontribuar disa nga bankat e
sistemit5, ndërkohë që vlen të thuhet “pothuaj pasivitet” në këtë
drejtim, për pjesën tjetër të tij. Evident është fakti i zgjerimit të
kredisë së akorduar në lekë, e cila për këtë periudhë prezanton
rritje prej 117.4 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të
kaluar, ndërkohë që rritja e kredisë në valutë evidentohet 61.3 për
qind.

Sektori privat vazhdon të jetë më i favorizuari edhe gjatë vitit 2002
në kreditimin nga sistemi bankar, ndonëse me një tendencë në
rënie6, në favor kjo të individëve. E njëjta tendencë shfaqet edhe
për kredinë afatshkurtër7, që flet për rritje të profesionalizmit të
bankave në kredidhënien afatgjatë.

Cilësia e portofolit të kredisë vlerësohet e kënaqshme dhe madje
në përmirësim. Kreditë me probleme ndaj tepricës së kredisë
gjithsej përfaqësojnë vetëm 6.1 për qind në fund të kësaj periudhe
dhe rreth 53 për qind e tyre janë të mbuluara me fonde rezervë.

Tabelë 2. Cilësia e portofolit të kredisë. 

Sistemi 
bankar 

Bankat private 
dhe me kapital 
të përbashkët 

Sistemi 
bankar 

Bankat private 
dhe me kapital 
të përbashkët Treguesi 

31/12/2001 30/10/2002 
Teprica e kredisë (në milionë lekë) 28 276.4 27 289.3 36 348.7 35 746.5 
Kredi me probleme* (në milionë lekë) 1 959.6 1 887.1 2 221.5 2 124.4 
Kredi me probleme ndaj tepricës së 
kredisë (në për qind) 6.9 6.9 6.1 6.1 

Provigjonet e krijuara 863.9 796.8 1 178.9 1 092.7 
Provigjone ndaj kredive me probleme 
(në për qind) 44.1 42.2 53.1 51.4 
* nënstandarde+të dyshimta+të humbura. 

 Dhjetor ’01 Mars ’02 Qershor ’02 Shtator ’02 Tetor ‘02 
Kredi dhënë sektorit privat / kredisë gjthsej* 83.0 82.9 83.3 82.1 81.5 

  Dhjetor’01 Mars’ 02 Qershor ‘02 Shtator ’02 Tetor ’02 
Kredi afatshkurtër ndaj kredisë gjthsej*  55.1 52.9 52.2 49.8 48.1 

5 Kryesisht  Banka Alfa, Banka Tregtare e Greqisë, Banka FEFAD, Banka
Ndërkombëtare Tregtare, Banka Amerikane e Shqipërisë dhe Banka Tirana.
6 Sistemi bankar (Treguesi në për qind).

* Teprica e kredisë.
7 Sistemi bankar (Treguesi në për qind).

*Teprica e kredisë.
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Burimet nga të tretët (depozitat) evidentojnë rritje të lehtë, prej 1.9
për qind8 gjatë kësaj periudhe. Kjo gjen shpjegim në rënien e nivelit
të depozitave të Bankës së Kursimeve prej 7.3 për qind, krahasuar
me fundvitin 2001, ndërkohë që grupi i bankave private dhe me
kapital të përbashkët evidenton rritje të depozitave prej 18 për qind.
Rënia e depozitave të Bankës së Kursimeve evidentohet vetëm
në muajt mars dhe prill9, ndërsa në muajt në vazhdim ato u rritën.
Megjithatë, kjo rritje nuk ka mundur të tejkalojë rënien e dy muajve
të mëparshëm.

Sipas kontributit të sektorëve, individët prezantojnë peshën
kryesore në totalin e depozitave të sistemit prej 84.2 për qind dhe
me tendencë në rritje. E, ndërsa struktura e depozitave sipas
monedhës shfaq ndryshime të lehta krahasuar me fundvitin 2001,
depozitat në total evidentojnë rritje. Në këtë mënyrë, depozitat në
lekë janë rritur 1.6 për qind dhe depozitat në valutë janë rritur 2.4
për qind.

Sistemi bankar evidenton rezultat financiar pozitiv prej 3.3 miliardë
lekësh në fund të kësaj periudhe. Janë të ardhurat neto nga
interesat ato që vazhdojnë të japin kontributin kryesor prej 7.2
miliardë lekësh në këtë rezultat, ndërkohë që është efekti zbritës i
shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë prej 4.3 miliardë
lekësh që jep ndikim negativ. Niveli relativisht i konsiderueshëm i
shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë, ndonëse rëndon
rezultatin financiar, i shërben zgjerimit të aktivitetit të bankave në
formën e degëve dhe të agjencive të reja apo përmirësimit të
teknologjisë dhe informacionit, që në perspektivë premton të
ardhura më të larta të bankave të sistemit.

Nën ndikimin e rezultatit financiar pozitiv treguesit e rentabilitetit10,
respektivisht ROA 1.2 për qind dhe ROE 19.6 për qind, vlerësohen
në nivele të kënaqshme.

Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit paraqitet në nivele të larta
(28.7 për qind), me tendencë në ulje në krahasim me fundvitin
8 Krahasuar me fundvitin 2001.
9 Gjatë këtyre dy muajve evidentohet tërheqja më e madhe e depozitave kryesisht
në Bankën e Kursimeve dhe në Bankën  Kombëtare Tregtare, për shkak të
keqinterpretimeve të ligjit “Për sigurimin e depeozitave” dhe programit të privatizimit
të Bankës së Kursimeve, duke dhënë kështu tronditje në likuiditetin e sistemit.
10 Treguesit janë llogaritur në bazë vjetore.



KAPITULLI III – KONFERENCA SHTYPI

86

2001 që flet për shtrirje të aktivitetit të bankave në veprimtari më
me rrezik. Aktivet e sistemit të ponderuara me rrezikun janë rritur
për rreth 27.3 për qind në krahasim me fundvitin 2001. Kjo ngjarje
konsiderohet pozitive në perspektivën e sistemit, për aq kohë sa
ky tregues prezanton nivele të mjaftueshme kapitali dhe e paraqet
sistemin të mbrojtur kryesisht nga rreziku i kredisë.

TENDENCA DHE PERSPEKTIVA TË SISTEMIT GJATË VITIT 2003

• Privatizimi me sukses i Bankës së Kursimeve – bankës së
fundit shtetërore në sistem do të rrisë efikasitetin në sistem.

• Përmirësimi i strukturës së investimeve të bankave të
sistemit sidomos në aktive më me rrezik kryesisht në
kredidhënie do të japë kontributin e vet në ekonomi.

• Rritja e të ardhurave të sistemit nga aktivitetet e tjera krahas
atyre nga interesat dhe kjo kryesisht nga bankat private
do të kontribuojë në zgjerimin e aktivitetit bankar të sistemit
në tërësi.

• Lehtësitë për likuiditetin të ofruara me kujdes nga Banka e
Shqipërisë do të kufizojnë ekspozimin e bankave të sistemit
ndaj rrezikut të likuiditetit.

• Nivelet e mjaftueshme të kapitalit do të prezantojnë bankat
e sistemit të mbrojtura kryesisht nga rreziku i kredisë.

• Një mbikëqyrje bankare më efektive do të vazhdojë të
sigurojë një sistem bankar të shëndoshë dhe mbrojtje të
depozituesit.
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Banka e Shqipërisë vlerëson dokumentin konkludues të Misionit
të Fondit Monetar Ndërkombëtar si një pasqyrë reale e analizës së
ecurisë së ekonomisë shqiptare dhe e vazhdimësisë së
Memorandumit të Mirëkuptimit mes Autoriteteve Shqiptare dhe
Fondit Monetar Ndërkombëtar.

Personalisht, po e përqëndroj fjalën time në zhvillimet monetare të
sintetizuara në mbajtjen e një norme inflacioni brenda objektivit të
Bankës së Shqipërisë, 2-4 për qind.

Banka e Shqipërisë si gjithmonë ka qenë në kontakte dhe
konsultime me Fondin Monetar Ndërkombëtar, në zbatimin e një
politike monetare “të zbutur” gjatë gjithë gjysmës së parë të vitit
2003. Norma bazë e interesit u ul dy herë me nga 0.5 pikë
përqindjeje.

Banka e Shqipërisë me kënaqësi vuri re se bankat e nivelit të dytë
dhe tregu në përgjithësi, kanë kuptuar dhe kanë reflektuar
ndonjëherë edhe në avancë politikën monetare, duke ulur në
mënyrë të vazhdueshme normat e interesit për kreditë dhe për
depozitat.

Parashikimet për treguesin e inflacionit duken pozitive dhe megjithë
ndikimet e mundshme, Banka e Shqipërisë parashikon arritjen e
objektivit të saj për inflacionin edhe për vitin 2003.

Duke patur parasysh këtë fakt, për muajt në vijim, Banka e
Shqipërisë parashikon hapësira për politikë “të zbutur” monetare.
Por, koha dhe veprimet me normën e interesit janë kryesisht në
varësi të zhvillimeve dhe të parashikimit të treguesit të inflacionit.

Në të njëjtën kohë, gjatë bisedimeve me Misionin e Fondit Monetar
Ndërkombëtar, një vend të rëndësishëm zuri reforma në sistemin

KONFERENCA E PËRBASHKËT PËR SHTYP ME
MISIONIN E FMN-SË DHE MINISTRIN E FINANCAVE,
23 KORRIK 2003
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bankar, në drejtim të privatizimit të Bankës së Kursimeve dhe të
krijimit të tregut sekondar të bonove të thesarit.

Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe vetë Banka e
Kursimeve, kanë ndërmarrë një fushatë për ndërgjegjësimin e
publikut për përparësitë dhe për domosdoshmërinë e privatizimit
dhe po ndjek hap pas hapi procesin e ristrukturimit të Bankës.

Përsa u përket reformave strukturore, Banka e Shqipërisë vlerëson
rolin e tregut sekondar të bonove të thesarit dhe do të mbështesë
çdo nismë konkrete të autoriteteve respektive në krijimin dhe në
thellimin e këtij tregu.
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Gjatë dy javëve të diskutimeve intensive mes ekspertëve të Bankës
së Shqipërisë dhe Misionit EU1 të Fondit Monetar Ndërkombëtar,
u konkludua se ekonomia shqiptare po shënon progres në drejtim
të rritjes ekonomike në përgjithësi dhe zhvillimeve makroekonomike
në veçanti.

Si Guvernator i Bankës së Shqipërisë, ndava të njëjtin gjykim me
shefin e Misionit z.Sammiei, se sipas parashikimeve në fund të
vitit rritja ekonomike e Shqipërisë pritet të jetë 6 për qind dhe norma
e inflacionit rreth 3 për qind, pra brenda intervalit të parashikuar
prej 2-4 për qind.

Me kënaqësi vërej se Misioni i FMN-së dha një mbështetje të
rëndësishme për reformën e sektorit financiar shqiptar dhe
konsolidimin e mëtejshëm të sistemit bankar, tek i cili është rritur
ndjeshëm besimi i publikut falë një politike monetare të kujdesshme,
të suksesshme dhe transparente të ndjekur nga Banka e Shqipërisë.

Nga ana tjetër, me kënaqësi vërej se Banka e Shqipërisë ka plotësuar
të gjitha angazhimet në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit mes
Autoriteteve Shqiptare dhe Fondit, si ato që i përkasin agregatëve
monetarë ashtu edhe zhvillimit dhe konsolidimit të sistemit bankar.

Banka e Shqipërisë mbështet përpjekjet e Ministrisë së Financave
në procesin e privatizimit të Bankës së Kursimeve, për t’i dhënë
një shtysë të mëtejshme zhvillimit të sektorit bankar në Shqipëri.
Sa i përket buxhetit të vitit 2004 si dhe reformave strukturore të
programuara, Banka e Shqipërisë i gjykon ato të arsyeshme,
realiste dhe njëkohësisht shpreh dëshirën për angazhim serioz të
Qeverisë në realizimin e tyre.

Duke shfrytëzuar rastin, më lejoni të ndalem pak më gjatë në një
çështje që ka të bëjë politikën monetare të Bankës së Shqipërisë.
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme

KONFERENCA E PËRBASHKËT PËR SHTYP ME
MISIONIN E FMN-SË DHE MINISTRIN E FINANCAVE,
29 TETOR 2003
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sapo mori vendim për të ulur me 0.5 pikë përqindjeje normën e
interesit për marrëveshjet e riblerjes, duke e çuar atë nga niveli
7.5 për qind në 7 për qind. Siç mund ta kuptoni bëhet fjalë për
normën bazë të interesit në ekonomi, e cila përbën dhe levën
kryesore të politikës së Bankës së Shqipërisë. Dua të theksoj se
pas kësaj uljeje, de facto përqindja e repos arrin në të njëjtin nivel
me atë të parakrizës së vitit 2002, moment në të cilin Banka e
Shqipërisë u detyrua të fillonte një varg rritjesh të sforcuara të
përqindjes bazë të interesit.

Banka e Shqipërisë është e bindur se me anë të këtij veprimi do të
ulë më tej çmimin e parasë në ekonomi, duke stimuluar akoma më
shumë uljen e kostos së financimit në ekonomi.

Në gjykimin për ndërmarrjen e këtij veprimi, Banka e Shqipërisë u
mbështet në një sërë faktorësh të cilët me ecurinë e tyre na krijuan
bindjen për një relaksim të mëtejshëm të politikës monetare.
Sigurisht që nuk mund të lë pa përmendur se në procesin tonë
vendimmarrës jemi konsultuar si me faktorët e brendshëm ashtu
dhe me konsulentët tanë ndërkombëtarë.

Kuadri i përgjithshëm makroekonomik i vendit i analizuar në të
gjitha aspektet e tij përbën një argument të rëndësishëm në
mbështetje të këtij vendimi. Më konkretisht, zhvillime të tilla si:
ecuria pozitive e treguesve  monetarë, pritshmëritë pozitive për to
në lidhje me fundin e vitit 2003, mbajtja nën kontroll e deficitit
buxhetor, presioni që ushtrojnë mbi kursin e këmbimit normat e
interesit në lekë etj., të kombinuara me pritshmëri optimiste në
lidhje me ecurinë e inflacionit deri në fund të vitit 2003 (zhvillimet e
verifikuara në çmimet e produkteve bujqësore për 3 javët e para të
tetorit 2003 rrisnin optimizmin), përbëjnë argumente të qenësishme
për justifikimin e këtij veprimi.

Në përfundim, Banka e Shqipërisë e gjykon të përshtatshëm
momentin në të cilin është marrë ky vendim pasi ai është në
përputhje me statusin juridik të saj, sidomos nga këndvështrimi i
pavarësisë së saj. Në përputhje me këtë status dhe me praktikat e
njohura ndërkombëtare Banka e Shqipërisë nuk mund të
ndërmerrte veprime të tilla në kohë fushatash elektorale ndërkohë
që edhe kuptimi mbi pritshmëritë e inflacionit nuk ishte kaq i plotë
sa në kohën që po flasim.
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1. MBI NDRYSHIMIN E NORMËS BAZË TË INTERESIT

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në mbledhjen e tij më
datë 30.12.2003, mori në shqyrtim ecurinë dhe parashikimet e
inflacionit, faktorët që priten të ndikojnë në inflacion dhe ecurinë e
kushteve monetare në ekonomi.

Nga analiza rezulton:

a) Zhvillimet e përgjithshme makroekonomike të vendit janë
në përputhje me parashikimet e bëra. Siç është bërë e
ditur edhe më parë, vlerësohet se prodhimi i përgjithshëm
bruto të jetë rritur me 6 për qind, ndërkohë që inflacioni
dhe deficiti buxhetor janë në nivele të kontrolluara.

b) Inflacioni, si një nga objektivat kryesorë të programit të
zhvillimit të vendit dhe objektivi kryesor i Bankës së
Shqipërisë, ka shfaqur ecuri pozitive gjatë njëmbëdhjetë
muajve të parë të vitit duke rezultuar brenda objektivit 2 -
4 për qind të Bankës së Shqipërisë për vitin 2003. Ai pritet
të jetë brenda objektivit edhe në muajin dhjetor, duke u
luhatur rreth nivelit 3 për qind.

c) Faktorët që kanë ndikuar në sjelljen e inflacionit të këtij viti
janë kryesisht faktorët tradicionalë ndërsa intensiteti i
veprimit të tyre ka qenë brenda vlerave normale.

d) Zhvillimet në treguesit monetarë si: rritja e ofertës monetare
dhe përbërja e saj, kursi i këmbimit, struktura e likuiditetit
në ekonomi, si dhe niveli i përshatshëm i normave të
interesit, kanë ndikuar në amortizimin e presioneve të
shkaktuara nga faktorë të jashtëm mbi inflacionin.

e) Bankat tregtare, në ndjekje të politikës monetare të Bankës
së Shqipërisë, kanë qenë aktive në drejtim të uljes së
normave të interesit. Megjithatë, normat e ulëta të inflacionit
kanë ndikuar në ruajtjen e normave reale të interesit në
nivele pozitive. Ulja e normave të interesit gjatë vitit 2003

FJALA NË MBLEDHJEN E KËSHILLIT MBIKËQYRËS
MBI NDRYSHIMIN E NORMËS SË INTERESIT DHE
EFEKTET E PRIVATIZIMIT TË BANKËS SË KURSIMEVE,
30 DHJETOR 2003
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është shoqëruar me ulje të kostos së ndërmjetësimit të
sistemit bankar.

f) Gjatë vitit 2003 deficiti buxhetor ka regjistruar një model
pak më të ndryshëm krahasuar me vitet e tjera, ku spikat
një ritmikë më normale në kryerjen e shpenzimeve
buxhetore. Kjo është bërë më e theksuar në muajin dhjetor,
i cili në ndryshim nga vitet paraardhëse nuk ka krijuar
presion mbi politikën monetare.

Në këto kushte Këshilli Mbikëqyrës, vendosi uljen e normës bazë
të interesit me 0.5 për qind. Pas kësaj uljeje, norma e interesit për
marrëveshjet e riblerjes do të jetë 6.5 për qind.

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, me anë të këtij vendimi
synon:

a) të ulë më tej koston e bankave në përgjithësi dhe çmimin
e parasë në ekonomi, me qëllim që të nxitet akoma më
shumë kreditimi i biznesit dhe rritja ekonomike;

b) të zbusë presionin që po ushtrohet mbi monedhën tonë,
Lekun e cila prej disa kohësh po vazhdon të mbiçmohet si
ndaj dollarit amerikan ashtu edhe ndaj euros;

c) të zbusë më tej diferencën midis përqindjeve të interesit
për investimet në lekë me ato në valutë si në terma
nominalë ashtu edhe në ato realë.

Duke analizuar skenarët e mundshëm të ecurisë së çmimeve të
konsumit, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se ulja e normave të interesit
nuk do të ndikojë negativisht në ecurinë e inflacionit për vitin 2004,
ndërsa shpreh bindjen se një normë më e ulët interesi do të jetë
më afër nevojave të ekonomisë.

2. MBI EFEKTET E MUNDSHME TË PRIVATIZIMIT TË BANKËS SË
KURSIMEVE

Privatizimi i Bankës së Kursimeve, një proces i cili u finalizua së
fundi me përcaktimin e blerësit Raiffeisen Zentralbank, Austri, pritet
të sjellë disa ndryshime në sistemin financiar në Shqipëri. Këto
ndryshime do të ndodhin së pari në Bankën e Kursimeve, dhe
nëpërmjet saj, në mënyrë direkte dhe indirekte, ato do të japin
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efektin e tyre edhe në sistemin bankar dhe financiar. Këto
ndryshime, pritet të ndikojnë disi edhe në çështje të politikës
monetare e të mbikëqyrjes bankare, që zbatohen nga ana e Bankës
së Shqipërisë.

Në mënyrë më të detajuar, por ende paraprake, efektet e privatizimit
të Bankës së Kursimeve në tregun shqiptar mund të përmblidhen
më poshtë:

Së pari, Raiffesisen Zentralbank është një institucion financiar, i
cili ofron shërbime bankare të larmishme për sistemin bankar
shqiptar. Pra, pritet të sjellë në vend një numër të konsiderueshëm
produktesh që mund të tërheqin publikun dhe biznesin.

Së dyti, do t'i jepet Bankës së Kursimeve një "fytyrë" të re në treg.
Pritet që pronari i ri të investojë në mënyrë të qëndrueshme në
infrastrukturën teknologjike të Bankës së Kursimeve. Banka pritet
të lëvizë në mënyrë të qëndrueshme drejt procesit të kreditimit.

Së treti, marzhet e fitimit të sistemit bankar në periudhën e parë mund
të ndikohen si në kahun e kostos ashtu edhe në kahun e të ardhurave.

Së katërti, investimet e Bankës së Kursimeve në portofolin e letrave
me vlerë të qeverisë, gjykojmë se do të vazhdojnë të jenë relativisht
të qëndrueshme. Kjo do të varej nga synimi i bankës për të kaluar
në një sektor më fitimprurës siç është kreditimi i sektorit privat, në
mënyrë më agresive apo më graduale.

Së pesti, prania e Raiffesisen Zentralbank në tregun shqiptar, do
t'i jepte konkurrencës në sistemin bankar karakteristika më reale.
Kjo do të thotë, që bankat e tjera private, më të vogla në madhësi
dhe më pak aktive në produktet që ofrojnë, do të ridimensionohen
në treg.

Së gjashti, hyrja e Raiffesisen Zentralbank në treg, pritet të
shoqërohet edhe me interesimin, në periudha afatmesme, të
investitorëve të huaj të rëndësishëm.

Së shtati, hyrja e Raiffesisen Zentralbank në treg do të sjellë një
mentalitet edhe më të ri në administrimin e bankave, pra në të
ashtuquajturën corporate governance.
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Së teti, Raiffesisen Zentralbank do të jetë një zë më tepër në
analizat ekonomike. Institucione të këtyre përmasave nuk mund
të jenë pasive ndaj ngjarjeve ekonomike, por ato përpiqen t'i
parashikojnë ato dhe t'iu paraprijnë me veprimet e nevojshme.

Së nënti, Raiffesisen Zentralbank vjen nga një shtet anëtar i
Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që ajo zbaton parimet
ndërkombëtare më të mira, në drejtim të standardeve
ndërkombëtare të kontabilitetit dhe të auditimit. Këto janë të
detyrueshme për t'u zbatuar, sipas direktivave të Bashkimit
Evropian. Do të jetë një përvojë më e mirë për të gjithë sistemin
bankar në Shqipëri dhe të gjithë aktoret e tjerë të sferës financiare,
në kushtet kur synimi i përbashkët është aplikimi i këtyre
standardeve në një kohë sa më të shpejtë.

Së dhjeti, larmia e produkteve që ofron Raiffesisen Zentralbank
dhe që do të përpiqet t'i përdorë edhe në Shqipëri, do të kërkojnë
(madje do të imponojnë) ndryshime në kornizën tonë ligjore dhe
rregullative në sferën financiare. Kjo do të kërkojë angazhimin
maksimal jo vetëm të Bankës së Shqiperisë, por të të gjitha
insitucioneve shtetërore që veprojnë në këtë sferë, për të aplikuar
në këtë drejtim standardet më të mira. Theksojmë, që ky do të
ishte një proces i natyrshëm, të cilin hyrja e Raiffesisen Zentralbank
në treg do ta përshpejtojë.

Së fundi, kërkohet përmirësimi i mëtejshëm i funksionit të
mbikëqyrjes bankare, në kushtet kur produktet dhe instrumentet
që do të përdoren nga bankat do të shtohen dhe do të ndërlikohen.

Mbështetur sa më sipër, Banka e Shqipërisë shpreh bindjen se
privatizimi i Bankës së Kursimeve përbën një hap të mëtejshëm
në zhvillimet e sistemit bankar, rritjen e stabilitetit të tij dhe në rritjen
e besimit të publikut dhe të klientëve në sistemin bankar.

Duke përfituar nga rasti në këtë takim të fundvitit me median ju
falenderojmë për mbështetjen dhe bashkëpunimin e frytshëm gjatë
vitit 2003 dhe ju uroj të gjithëve Gëzuar Vitin e Ri 2004! Suksese!
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I. HYRJE

Megjithëse tranzicioni i Shqipërisë në ekonominë e tregut ishte i
vrullshëm dhe deri-diku i suksesshëm, themelet ekonomike të tij
mbeten akoma të lëkundshme dhe jo të qëndrueshme. Sistemi
financiar është, gjithashtu, i ekspozuar dhe i pambrojtur ndaj
faktorëve të jashtëm. Pavarësisht faktit se ekonomia, në pjesën
më të madhe, ka njohur periudha të gjata ekuilibri, përsëri ajo pësoi
një krizë të thellë që ishte kryesisht rrjedhojë e një fenomeni të
pastër financiar. Në të njëjtën mënyrë, hija e zezë e vitit 1997 u
kthye përsëri këtë vit në mars dhe prill, por ndryshe nga pesë vite
më parë këtë herë paniku pushtoi sistemin bankar. Çuditërisht,
paniku bankar ndodhi në një kohë kur situata financiare e sistemit
bankar vlerësohej të ishte më e mira në dhjetë vitet e fundit. Frika
e një falimentimi të mundshëm të bankës më të madhe u përhap
edhe në bankat e tjera, duke rezultuar në tërheqje të mëdha të
depozitave nga sistemi bankar. Kriza e konfidencës që shpërtheu në
vazhdim të procesit të privatizimit të bankës me pronësi shtetërore
vazhdoi të thellohej më shumë se çdokush kishte parashikuar.

Ky material përpiqet të analizojë shkaqet që çuan në humbjen e
konfidencës së depozituesve në dy bankat më të mëdha, dhe bën
gjithashtu një krahasim me krizën financiare të Shqipërisë në vitin
1997. Në seksionin II ne do të hedhim shikimin në ecurinë
makroekonomike mbas tranzicionit, pastaj do të përpiqemi të
shqyrtojmë arsyet themelore që sollën ngritjen e skemave piramidale
dhe të bëjmë një dallim ndërmjet skemave dhe sektorit bankar.

Seksioni III fillon me një shikim të përgjithshëm mbi sistemin
financiar shqiptar të tanishëm. Meqenëse stabiliteti makroekonomik
konsiderohet si një parakusht i rëndësishëm për shëndetin bankar,
ne do të hedhim një vështrim të shpejtë në kushtet makroekonomike

KRIZA E KONFIDENCËS: SHKAQET PRAPA
HEMORRAGJISË SË DEPOZITAVE BANKARE,
SHKËLQIM CANI DHE ILIR VIKA
REVISTA "BIZNESI & EKONOMIA", NR.1 (10), 2002.

1 Botuar gjithashtu në Revistën “Monitor” nr.4/2003 dhe nr.5/2003
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pas vitit 1997, dhe pastaj do të ekzaminojmë të dhënat nga raportet
financiare të bankave, veçanërisht kapitalin bankar, cilësinë e
aseteve, fitimet, dhe treguesit e likuiditetit për të bërë një vlerësim
të ecurisë së sektorit bankar dhe të shohim se cilat mund të jenë
disa nga problemet dhe sfidat e sektorit. Në fund të seksionit ne
do të përpiqemi të japim shpjegime rreth disa prej faktorëve të
mundshëm që çuan në shpërthimin e krizës së konfidencës dhe
tërheqjes së depozitave.

II. RETROSPEKTIVË NË KRIZËN E PERIUDHËS 1996-1997

ECURIA MAKROEKONOMIKE MBAS TRANZICIONIT

Kur Shqipëria filloi tranzicionin e saj në ekonominë e tregut më
1991, askush nuk e priste që procesi të kalohej me aq dhimbje.
Njerëzit kujtonin se procesi demokratik do të merrte “vetëm disa
ditë dhe jo vite” dhe prisnin që prodhimi dhe punësimi të
përmirësoheshin e të stabilizoheshin shpejt. Por, rregullimi ndodhi
të ishte shumë më i ashpër sesa kishin parashikuar ata. PBB u
kontraktua më tepër se 40 për qind ndërmjet 1990 dhe 1992 përpara
se ai të arrinte pikën më të ulët të tij. Por pastaj, disa masa të
shpejta u ndërmorën, të tilla si mbështetja me subvencione për
ndërmarrjet shtetërore, liberalizimi i shumicës së çmimeve të
konsumit, liberalizimi i llogarisë korente, privatizimi i tokës dhe i
ndërmarrjeve publike, reformat në një administratë shtetërore të
mbingarkuar etj., të cilat krijuan hapësirat e nevojshme për progresin
në konsolidimin makroekonomik në vitet e ardhshme. Ekonomia mori
të ngrihej përsëri dy vite mbas vënies në punë të një programi
stabilizimi. PBB reale u përmirësua dhe u rrit rreth 9 për qind në katër
vitet pasuese, midis 1993 dhe 1996 (shih tablelën në faqen 9).

Reformat ekonomike ishin të rëndësishme në vitet e para të
tranzicionit. Privatizimi i tokës bujqësore dhe ndërmarrjet e vogla
e të mesme (NVM) shtetërore hapën rrugën për emergjencën e
sektorit privat. Inflacioni ra përgjatë viteve pasi deficiti fiskal ishte
ulur nga 44 për qind e PBB-së në vitin 1992 në 9 për qind në vitin
1994; financimi i jashtëm në shkallë të madhe – që konsistonte në
ndihmat e huaja dhe në transfertat nga shqiptarët që punojnë jashtë
– ndihmuan në stabilizimin e kursit valutor. Gjithashtu, për të
mbrojtur paranë vendase, banka qendrore kishte vendosur një
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normë interesi dysheme mbi depozitat me afat për bankat
shtetërore për mbajtjen e normave pozitive në terma realë, për
pasojë nga mesi i vitit 1993 e më tej ato ishin vazhdimisht sipër
normës së inflacionit.

Fundi i vitit 1995 dukej shumë optimist: rritja e prodhimit ishte 13.4
për qind, një normë inflacioni njëshifrore prej 6 për qind, një rritje
në rezervat valutore, oportunitete më të larta punësimi, leku i
qëndrueshëm, më pak ndërhyrje e shtetit në ekonomi, lehtësimi i
lëvizjes së kapitalit etj.. Stabilizimi dhe reformat strukturore, të dyja,
dhe veçanërisht l iberalizimi i çmimeve dhe privatizimi i
Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, kontribuan në rritje, që
nënkuptonte se, sa më shpejt të zhvilloheshin reformat aq më e
vrullshme do të ishte rritja ekonomike. Përfundimisht, emigrimi i
gjerë ka luajtur një rol të rëndësishëm në financimin e investimeve
private, duke lehtësuar presionet mbi papunësinë dhe duke i ardhur
në ndihmë buxhetit fiskal në shpenzimet sociale, gjatë gjithë
procesit të zhvillimit.

Megjithatë, rritja e suksesshme u ndërpre vetëm disa muaj pas
zgjedhjeve të vitit 1996. Fushatat elektorale patën një ndikim të
madh mbi politikën fiskale, duke bërë që deficiti buxhetor të ngjitej
nga 9 për qind në vitin 1994 në rreth 13 për qind të PBB-së në vitin
1996, duke penguar progresin drejt stabilitetit ekonomik gjatë viteve
të mëparshme. Deficiti u rrit pjesërisht për shkak të një rënieje të
të ardhurave nga taksat mbi produktet e importuara të naftës – të
cilat ishin ndihmuar nga embargoja e Kombeve të Bashkuara
kundër Jugosllavisë që u hoq më 1995 me mbarimin e luftës në
Bosnje – dhe pjesërisht nga lëshimet në mbledhjen e taksave
përpara zgjedhjeve në mes të vitit 1996. Zgjerimi i pozitës fiskale i
deficitit buxhetor kontribuoi në rritjen e inflacionit në 17.4 për qind,
që ishte një rritje tre herë më e madhe se ajo në vitin 1995. Nga viti
1996, shqiptarët ndoshta kishin harruar dekadat e tyre të kaluara
në skamje ekstreme, dhe iluzionet e akumulimit të pasurisë në
firmat piramidale nxitën nivele më të larta të konsumit e, gjithashtu,
të të mirave luksoze, mbasi njerëzit besonin të ishin në gjendje më
të mirë sesa në të vërtetë ishin. Si rezultat i kërkesës së rritur për
të mira dhe para, importet u rritën me 35 për qind, por që u
përballuan nga hyrjet e transfertave private pasi emigrantët
shqiptarë investuan në firmat piramidale, duke zvogëluar kështu
deficitin në llogarinë korente në 9.1 për qind të PBB-së.
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Rënia njëra pas tjetrës e piramidave pritej të shoqërohej me urrejtje
armiqësore – po të konsiderojmë përfshirjen e madhe të popullatës
në to – por jo me të tilla shkatërrime dhe ndarje antagoniste të
shoqërisë.

Në pak fjalë, përpjekjet e mira të stabilizimit u hodhën mënjanë.
Përmirësimi ekonomik në gjysmën e parë të viteve ‘90 nuk u mbrojt
të vazhdonte më tej dhe Shqipëria shpesh nuk arriti të ndiqte
politikat e duhura sepse i mungonte ekspertiza e nevojshme
teknike. Por, më shpesh përgjigjet fshihen diku tjetër, në sferën
politike, në mungesën e përkrahjes efektive politike e sociale dhe
në problemet e qeverisjes (World Bank, 1998).

FIRMAT PIRAMIDALE KUNDREJT SISTEMIT BANKAR

Në vitet e para kur Shqipëria ndryshoi nga sistemi bankar socialist
i vjetër, Banka e Shtetit Shqiptar u nda në bankën qendrore dhe në
dy banka shtetërore të nivelit të dytë. Bankat e reja të krijuara ishin
Banka Kombëtare Tregtare (BKT), Banka e Kursimeve (BK) e cila
doli si bankë prej Institutit të Arkave të Kursimit, kurse Banka
Tregtare Agrare (BTA) nga Banka Bujqësore. Reforma nuk ishte
shtrirë akoma në problemet e rënda drejtuese në sektorin bankar
dhe të korporatave. Sistemi bankar po përballej me të paktën tre
probleme. Së pari, sektori ishte tepër i përqendruar. Ishin tre banka
kryesore me pronësi shtetërore – BK, BKT dhe BTA – që dominonin
sistemin bankar duke mbajtur 97 për qind të totalit të depozitave
dhe 88 për qind të kredisë vendase në vitin 1996. Pjesa tjetër e sektorit
bankar konsistonte në tre banka të vogla me kapital të huaj ose të
përbashkët. Ato zhvilloheshin ngadalë dhe fokusoheshin kryesisht në
transaksionet e shkëmbimit valutor dhe financimin e tregtisë. Së dyti,
tre bankat me pronësi shtetërore kishin humbje operative, dhe në të
vërtetë ishin josolvente pasi ato kishin portofole me borxhe të këqija
që rriteshin. Për shembull, Banka Tregtare Agrare i jepte hua
afatshkurtra fermerëve për blerjen e traktorëve e të kamionëve; në
fund të vitit 1996 këto hua përbënin akoma një të tretën e totalit të
huave të bankës dhe 80 për qind të borxheve të këqija (Jarvis, 2000).
Huamarrësit shpesh i konsideronin borxhet nga bankat shtetërore
sikur nuk kërkonin të riktheheshin. Gjithashtu, raporti shumë i ulët
prej 11 për qind i huave mbi depozitat për të treja bankat reflektonte
një nivel të ulët ndërmjetësimi nga bankat shtetërore në ekonomi.
Së treti, regjimi rregullator dhe mbikëqyrës ishte larg standardeve
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ndërkombëtare. Një pengesë serioze për zhvillimin e sektorit privat
ishte zbatimi jorigoroz i ligjeve tregtare, ndërsa nënshtrimi ndaj
rregullave duhej të ndërmerrej më strikt.

Përveç kësaj, sistemi i pagesave kishte gjithashtu probleme serioze.
Deri në vitin 1996, koha mesatare për mbarimin e transaksioneve
të pagesave ndërmjet llogarive në degë të ndryshme të të njëjtës
bankë ishte 5-6 ditë, dhe koha që nevojitej për transaksionet që
përfshinin llogari në banka shtetërore të ndryshme mund të ishte
më shumë se dy javë (Jarvis, 2000). Gjithashtu, për shkak të
shërbimeve bankare të varfra, depozituesve u duhej të shpenzonin
orë të tëra vetëm për mbarimin e operacioneve të thjeshta bankare
të tilla si tërheqje parash në dorë. Si rezultat i këtyre probleme,
dhe i një mosbesimi të përgjithshëm në banka, publiku preferonte
të mbante një proporcion të lartë të aktiveve të tij financiare në
cash dhe të kërkonte alternativa investuese të tjera.

Meqenëse bankat nuk ishin në gjendje të përmbushnin kërkesat
për kredi të sektorit privat, një treg krediti joformal u zhvillua i bazuar
në lidhjet familjare dhe i financuar më së shumti nga paratë e
emigrantëve. Fillimisht, qeveria dhe vrojtuesit e huaj i toleruan firmat
huadhënëse joformale pasi ato mendoheshin të jepnin një kontribut
të rëndësishëm në ekonomi, derisa ato ishin ndoshta
ndërmjetëuesit më të mirë për kursimet në Shqipëri, po të kemi
parasysh mangësitë e tregut financiar formal.

Përveç tyre, ishin një numër firmash që merrnin borxhe në interesa
të lartë, por i investonin në llogaritë e tyre, në vend që të jepnin
hua. Shenjat e para të vendosjes së parave në këto firma u
evidentuan që në vitin 1995 apo më herët se kaq. Njerëzit nuk
ishin mjaft të kujdesshëm të bënin dallim nëse firmat kishin
investime reale apo jo, dhe ata besonin se ato përkraheshin ose
nga qeveria ose burimet e tyre vinin nga aktivitete ilegale që
siguronin fitimet e tyre. Normat e larta të fitimit në këto firma
“zëvendësuan” normat e interesit të ofruara nga bankat tregtare
dhe si rezultat, politika monetare e bankës qendrore u bë më pak
efektive. Ishin këto firma që më vonë u kthyen në skema piramidale,
të cilat, në bazë të disa llogaritjeve të përafërta indirekte thithnin
aq shumë sa 200-300 milionë dollarë amerikanë nga popullata
(Cani, 1995). Ato nuk u licencuan kurrë të marrin depozita dhe nuk
dihej nëse ato ishin ndonjëherë solvente.
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Në krahun tjetër, politikat e ndjekura nga qeveria të udhëhiqnin në
drejtime të gabuara. Disa zyrtarë qeveritarë përfitonin vetë dhe
përkrahnin disa nga skemat kryesore, pasi ato në disa raste
kontribuonin në fushatën e partisë në fuqi përpara zgjedhjeve në
vitin 1996. Këto firma lejoheshin vazhdimisht të reklamonin në
masmedia duke përfshirë TVSH, i cili transmetonte shpesh
programe speciale duke ftuar anëtarë të qeverisë të siguronin
konfidencën publike.

Për më tepër, strukturat legale të gjendura nga autoritetet për të
luftuar firmat piramidale ishin plotësisht inadekuate. Kodi Civil
lejonte firmat të merrnin hua, kështu që disa nga bizneset e
licencuara pretendonin se ato operonin në përputhje me ligjin.
Megjithatë, Banka e Shqipërisë kishte këmbëngulur se firmat
huamarrëse po shkelnin ligjin mbi sistemin bankar, i cili përfshinte
në veçanti se “asnjë person tjetër nga një bankë nuk do të pranojë
depozita kursimesh, dhe depozita me maturim fillestar prej 12
muajsh apo më pak” (Ligji nr. 8075, 22 shkurt 1996, neni 6). Por,
autoritetet kompetente hezitonin të vinin në zbatim ligjin e ri dhe
madje disa ishin të mendimit se ligji nuk zbatohej për firmat
huamarrëse (Jarvis, 2000). Në përgjithësi, qeveria përpiqej të bënte
dallim midis firmave me investime reale dhe piramidave “të pastra”.
Në përfundim, është e rëndësishme të vërejmë se firmat piramidale
nuk lindën dhe nuk u zhvilluan në gjirin e sistemit bankar. Bankat
tregtare as nuk i përkrahën, e as nuk i justifikuan firmat. Përveç
kësaj, banka qendrore paralajmëronte për rreziqet që mund të vinin
nga skema të tilla. Megjithatë, duke patur parasysh hezitimin e
organeve të tjera të qeverisë të lëviznin kundër firmave të fuqishme,
dhe vështirësinë që Banka e Shqipërisë  do të kishte hasur në
zbatimin e ligjit kundër tyre, deficienca e saj është e kuptueshme.

III. HEMORAGJIA E DEPOZITAVE BANKARE NË MARS 2002

Tranzicioni drejt ekonomisë së tregut në Shqipëri, ashtu si në vendet
e tjera në tranzicion ka kërkuar një ndryshim të konsiderueshëm
të rolit të sektorit financiar. Sfida kryesore për politikëbërësit në
këtë fushë ka qenë kapërcimi i difekteve të së kaluarës dhe në të
njëjtën kohë dizenjimi dhe zhvillimi i një sistemi eficient të tregjeve
dhe të institucioneve financiare. Sistemi financiar në Shqipëri, është
dominuar kryesisht nga sistemi bankar, i cili siguron burime
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financimi në formë kredie për individët dhe për biznesin, që është
në kërkim të kapitaleve qarkulluese. Këto institucione ofrojnë sasi
relativisht të vogla të kapitaleve për t’u investuar, krahasuar me
burimet e tjera të tilla si të ardhurat e aktivitetit dhe financat
ndërkombëtare. Kjo është evidentuar nga raporti i ulët që zë totali
i kredisë ndaj PBB-së (më pak se 5 për qind) duke demonstruar
në këtë mënyrë një shkallë të ulët të depërtimit të shërbimeve
financiare në ekonomi. Për rrjedhim, një numër i madh
transaksionesh mbahet në cash, jashtë sporteleve të sistemit
bankar.

Bankat vazhdojnë të dominojnë sistemin formal financiar, ndërkohë
që shoqëritë e sigurimit dhe shoqëritë e kursim-kreditit zënë një
pjesë të vogël. Ato financojnë qeverinë, kryesisht duke blerë bono
thesari me maturitet një vit e poshtë. Megjithatë, bankat nuk janë
burim i vetëm financiar për kapital qarkullues. Një vrojtim i mbajtur
nga ekspertët e Bankës së Shqipërisë  për investimet në gushtin e
vitit 2000, tregon se më shumë se 90 për qind e bizneseve të mëdha
në Shqipëri përdorin fitimet e tyre si burim primar të financimit,
ndërkohë që vetëm 8 për qind përdorin forma të tjera financimi
dhe vetëm 10 për qind kanë marrë hua nga sistemi bankar (Sh.
Cani, M. Muço, T. Baleta, 2000). Rreth 3 për qind e bizneseve
deklaron se ata janë financuar nga kompani të tjera, dhe diçka më
pak se 4 për qind e bizneseve marrin hua drejtpërdrejt nga individë
duke përdorur çertifikatat e depozitave.

Në fund të vitit 2001, u regjistruan 13 banka në Shqipëri dhe 4
institucione financiare jobankare. Sistemi bankar është klasifikuar
në 3 grupe: G1 i cili konsiston në të vetmen bankë shtetërore,
Bankën e Kursimeve, që s’ka mundur të privatizohet dhe vazhdon
të dominojë sistemin bankar; G2 i cili konsiston në 2 banka me
kapital të përbashkët të Shtetit Shqiptar me investitorë të huaj dhe
G3 ku futen 10 bankat e mbetura private, të cilat kontrollohen nga
kapitali i huaj.

Përsa i takon strukturës së aktiveve të sistemit bankar, bankat
vazhdojnë të investojnë në instrumente me rrezik zero ose me
rrezik të ulët, ku sipas bilancit të 31 dhjetorit 2001, blerjet e bonove
të thesarit përfaqësojnë 52 për qind, kreditë e dhëna 8 për qind
dhe letrat e tjera me vlerë rreth 3 për qind të totalit të aktiveve. Pra,
duket se bankat kanë zgjedhur rrugët më të lehta për të siguruar
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fitime, në kushtet e një rreziku minimal. Në anën e pasiveve,
depozitat tregojnë një ecuri në rritje gjatë vitit 2001 duke përbërë
burimin kryesor të financimit të aktiviteteve bankare (84 për qind e
aktiveve të sistemit bankar), ndërkohë që po sipas bilancit të 31
dhjetorit 2001, pjesëmarrjet e kapitalit aksioner u zvogëluan në 6
për qind të totalit të aktiveve krahasuar me 9 për qind një vit më
parë, duke reflektuar një rritje të konfidencës publike mbi sistemin
bankar.

Sistemi financiar në Shqipëri, përballet me vështirësi të ndryshme,
të cilat vazhdojnë ta mbajnë atë larg të qenurit eficient. Bankat
hezitojnë në kreditimin e individëve dhe të shoqërive tregtare për
shkak të problemeve të seleksionimit jo të favorshëm (rreziqet
potenciale të kreditimit janë ato që tregohen më aktive në kërkimin
e huave) dhe të rrezikut moral (huamarrësi do të ndërmarrë
aktivitete të cilat e ulin mundësinë se borxhi do të paguhet). Sistemi
i drejtësisë në Shqipëri funksionon me shumë probleme, duke e
bërë të vështirë përdorimin efektiv të instrumenteve që ndihmojnë
në zgjidhjen e këtyre problemeve. Procedurat e falimentimit shpesh
herë janë të ngadalta dhe shumë problematike. Për shembull,
bankat duhet së pari të marrin hapa ligjorë ndaj debitorit për
pagesën, veprim i cili mund të kërkojë disa vjet, dhe më vonë pasi
është bërë një gjykim i favorshëm, kreditorit i duhet të fillojë një
tjetër  proces ligjor, për të përfituar pronësinë mbi kolateralin.
Procesi i tërë mund të zgjasë mbi 5 vjet dhe me kalimin e kohës,
kur banka do të marrë kolateralin ajo e ka “harruar” atë dhe sigurisht
vlera e tij do të jetë më e ulët. Aty ku tregjet nuk janë të afta të
përdorin kolateralet në mënyrë efektive, problemi i seleksionimit
jo të favorshëm do të jetë më i rëndë për arsye se bankës do t’i
nevojitet më tepër informacion rreth cilësisë së huamarrësit në
mënyrë që të dallojë një borxh të keq nga një i mirë. Rezultati
është që për bankat bëhet gjithnjë e më e vështirë që të kanalizojë
fondet tek huamarrësit me mundësi më të mëdha produktive, duke
bërë në këtë mënyrë që kreditimi i investimeve prodhuese të jetë
më i vogël e për rrjedhim dhe rritja ekonomike të ngadalësohet.

Bankat luajnë një rol veçanërisht të rëndësishëm në sistemin
financiar shqiptar pasi problemet në sektorin bankar mund të çojnë
në kriza bankare, të rritin problemet e informacionit asimetrik, i cili
sjell kriza financiare. Veç kësaj, problemet në sektorin bankar i
bëjnë krizat e shkëmbimeve valutore më të mundshme, të cilat,
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duke dëmtuar bilancet jofinanciare, çojnë në një krizë të plotë
financiare.

NJË SHIKIM I SHPEJTË NË KUSHTET MAKROEKONOMIKE PAS VITIT

1997

Shumë studime janë bërë mbi modelet makroekonomike për të
shërbyer si sisteme paralajmëruese të hershme për krizat bankare.
Në përgjithësi, të dhënat e kërkuara për predikimin e krizave
bankare janë një përzierje e ndryshoreve makroekonomike,
çmimeve të aseteve dhe të dhënave të mbikëqyrjes. Si fillim, ne
do të shikojmë faktorët e brendshëm dhe të jashtëm, të cilët
përcaktojnë luhatshmërinë e treguesve makroekonomikë si dhe
kursin e këmbimit.

Shqipëria ka qenë e suksesshme në përpjekjet e saj  drejt
stabilizimit të treguesve makroekonomikë. Pas vitit 1997, kur
prodhimi i brendshëm bruto ra në nivelet e atij të vitit 1992, ky
tregues u përmirësua ndjeshëm në katër vitet e fundit duke u rritur
me 7.4 për qind në vit në terma realë. Kjo rritje i detyrohet kryesisht
rimëkëmbjes së shpejtë të sektorëve të ndërtimit dhe të transportit,
të cilët u dëmtuan rëndë gjatë trazirave të vitit 1997.

Impresionuese është edhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve në vend.
Ndonëse ecuria e inflacionit në Shqipëri ka qenë e ngjashme me
atë të vendeve të tjera në tranzicion, normat e tij kanë qenë në
përgjithësi në nivele të ulëta. Pas rënies së skemave piramidale
në vitin 1997, autoritetet e vendit ishin në gjendje të rifitonin
kontrollin mbi kushtet ekonomike nëpërmjet zbatimit të politikave
të forta stabilizuese, përfshirë edhe një politikë të shtrënguar
monetare. Norma e inflacionit ra në 8.7 për qind në vitin 1998; ajo
arriti nivelin më të ulët në dhjetë vjet në vitin 1999 duke rezultuar -
1 për qind; dhe më pas kjo normë u stabilizua duke arritur nivelet
4.2 dhe 3.5 për qind përkatësisht në vitet 2000 dhe 2001.

Banka e Shqipërisë ka adoptuar një regjim të politikës monetare,
objektiv kryesor i së cilës është mbajtja e përqindjes vjetore të
inflacionit brenda intervalit 2 – 4 për qind, një përqindje kjo e ulët
kur i referohemi standardeve të vendeve në zhvillim. Politika
monetare ka qenë përgjithësisht konservatore dhe fakti që inflacioni
vazhdon të jetë i ulët është një evidencë e efektivitetit të kësaj
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politike të Bankës së Shqipërisë. Megjithatë nuk mund të thuhet
se më në fund Banka e Shqipërisë ka fituar besimin e plotë të
publikut, dhe kjo sepse shpesh herë inflacioni shmanget nga
intervali objektiv, kryesisht për shkak të faktorëve të paparashikuar
dhe të atyre spekulative, të cilët në shumicën e rasteve janë jashtë
kontrollit të Bankës së Shqipërisë.

Edhe zhvillimet fiskale kanë njohur një ecuri pozitive sidomos pas
përkeqësimit të madh të vitit 1997. Deficiti buxhetor, i cili arriti në
rreth 13 për qind të PBB-së gjatë periudhës 1996 – ‘97, ka shënuar
rënie të njëpasnjëshme për të arritur në 8.5 për qind të PBB-së në
fund të vitit 2001. Megjithatë, pavarësisht këtyre përpjekjeve,
operacionet ekstrabuxhetore dhe ato pothuajse fiskale, akoma
llogariten të zënë një përqindje të lartë të financave publike duke
bërë kështu që deficiti fiskal të jetë ende i konsiderueshëm.

Është i njohur fakti se statistikat e punësimit në Shqipëri janë të
nënvleftësuara. Krahu i punës i pashpresë dhe ata të punësuar në
sektorin informal të ekonomisë, akoma vazhdojnë të numërojnë
një numër të lartë të fuqisë së aftë për punë. Disa probleme shtesë

Trendi i rritjes ekonomike dhe ekuilibrit makroekonomik në ekonominë Shqiptare pas tranzicionit 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Rritja e PBB, 
çmimet e 
1990 (in %) 

-7.2 9.6 9.4 8.9 9.1 -7.0 8.0 7.3 7.8 6.5 

Norma 
vjetore e 
inflacionit 

236.6 30.9 15.8 6.0 17.4 42.1 8.7 -1 4.2 3.5 

Përqindja e 
papunësisë … 22.3 18.4 13.1 12.4 14.9 17.8 18.2 16.8 14.6 

Raporti i 
Bilancit 
fiskal/PBB 
(në %) 

-21.3 -13.7 -9.0 -10.2 -12.8 -12.9 -10.4 -11.5 -9.3 -8.5 

*Raporti i 
Llogarisë 
korente/PBB 
(%) 

… … -14.3 -9.7 -11.5 -14.4 -8.2 -7.2 -7.0 -7.4 

Ndihmat e 
huaja (në 
milionë US$) 

… 303.9 117.2 128.5 83.4 29.0 82.6 165.0 94.4 28.1 

Transfertat 
private (në 
milionë US$) 

… 324.1 374.1 348.9 476 235.7 421.3 188.4 438.6 542.7 

Rezervat e 
huaja/ 
importet 
mujore (%) 

0.52 2.37 3.5 3.65 3.14 4.63 4.88 5.23 4.85 4.92 

Lek/US$ 
(mesatarja 
vjetore) 

75.03 102.06 94.68 92.79 104.5 148.93 150.64 137.7 143.71 143.48 
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mund të shfaqen, gjithashtu, përgjatë procesit të privatizimit dhe
të ristrukturimit  të pronës publike, një fazë kjo që është kryer më
herët nga vendet e tjera. Megjithatë, rritja e fortë ekonomike e viteve
të fundit, ka pasur një ndikim pozitiv mbi zvogëlimin e përqindjes
së papunësisë, e cila nga 18 për qind në vitin 1998 ka zbritur poshtë
nivelit 15 për qind në fund të vitit 2001.

Në të vërtetë, një zhvillim problematik përbën ecuria e bilancit të
llogarisë korente. Shqipëria ka përjetuar në mënyrë të
vazhdueshme deficite në llogarinë korente, duke filluar që nga viti
i parë i tranzicionit dhe duke kulmuar në vitin 1997 me 14.4 për
qind të PBB-së.  Më tej, ky deficit është zvogëluar duke qëndruar
në terma mesatarë në nivelin 7.2 për qind për të 3 vitet e fundit.

Megjithatë është e vështirë të konkludosh se përmasat e deficiteve
të llogarisë korente ndikojnë në uljen e besimit të depozituesve
apo jo. Ashtu siç duket edhe në tabelën e mësipërme, të ardhurat
nga emigracioni kanë qenë vendimtare në balancimin e pozicionit
të përgjithshëm të bilancit të pagesave dhe në stabilizimin e kursit
të këmbimit. Pasi humbi rreth gjysmën e vlerës së tij, në periudhën
e kolapsit të vitit 1997, Leku Shqiptar rikuperoi ndjeshëm kundrejt
dollarit amerikan, dhe këto vitet e fundit ka qëndruar brenda
intervalit të pritshëm të llogaritur nga Banka e Shqipërisë.

Megjithatë, është e dukshme që tërheqja e depozitave në muajt
mars dhe pril l 2002, nuk pasqyronte kushtet aktuale
makroekonomike. Ndërsa ecuria makroekonomike e Shqipërisë
ka qenë inkurajuese, ekonomia ende vazhdon të mbetet relativisht
e vogël dhe akoma më shumë duhet bërë. Ekzistojnë faktorë të
tjerë që ndikojnë performancën e ekonomisë, të tillë si prania e
tregut informal, mungesa e bazës së plotë ligjore dhe rregullatore
(sidomos zbatimit të tyre) etj..

ECURIA E SEKTORIT BANKAR: NEVOJA PËR REFORMA

Ndërsa stabiliteti ekonomik është parë si një parakusht i
rëndësishëm për shëndetin bankar, kërcënimet e fundit ndaj sektorit
bankar kanë treguar se shëndeti i sektorit financiar mund të ketë
implikime negative serioze që destabilizojnë pjesën tjetër të
ekonomisë. Bankat vazhdojnë të shihen si komponenti më i
rëndësishëm i sektorit financiar për shkak të rolit të tyre në
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transmisionin e politikës monetare, “si ruajtëse të likuiditetit, si
mekanizmi qendror i sistemit të pagesave dhe si burimi parësor i
financimit...”1. Kjo e fundit është e vërtetë veçanërisht për Shqipërinë,
ku tregu i kapitaleve është shumë pak i zhvilluar dhe sektori bankar
vazhdon të përfshijë shumicën e aseteve të sistemit financiar.

Pasi ndoqëm treguesit makroekonomikë në parashikimin e krizave
bankare, tani le të hetojmë të dhënat nga pasqyrat financiare të
bankave, veçanërisht kapitali bankar, cilësia e aseteve, fitimet dhe
treguesit e likuiditetit.

Zvogëlimi i mjaftueshmërisë së kapitalit të institucioneve financiare
ka qenë njëra nga karakteristikat e identifikuara me 14 nga 22
episode financiare ndërkombëtare të studiuara (Davis E P, 1999)
dhe kjo mund të shërbejë si një tregues i hershëm i krizave. Prandaj,
bankat duhet të marrin vendime rreth sasisë së kapitalit që ato
kanë nevojë të mbajnë. Në fakt, kapitali bankar ndihmon në
parandalimin e falimentimit bankar, kështu që bankat mbajnë një
nivel të lartë kapitali me qëllim uljen e shansit që të bëhen
insolvente. Megjithëse kapitali bankar është i kushtueshëm sepse
sa më i lartë të jetë aq më e ulët do të jetë kthyeshmëria nga kapitali
i aksionerëve, administratorët e bankave në Shqipëri kanë mbajtur
një raport të lartë të kapitalit shumë më sipër se 12 për qind, që
është minimumi i kërkuar i vendosur nga Banka e Shqipërisë.
Prandaj, raporti i kapitalit për bankat me pronësi shtetërore (G1)
është rritur nga negativ 10 për qind në shtator të vitit 2000, deri në
rreth 30 për qind në fund të vitit 2001. Bankat me kapital të
përbashkët (G2) e, edhe ato private (G3) kanë mbajtur një raport
të kapitalit prej afro tre herë më shumë se minimumi i kërkuar
përgjatë gjithë vitit 2001. Nga ky këndvështrim, sistemi bankar
mund të besohej si i siguruar dhe si i pangjashëm për të falimentuar.

Të dhënat e mbikëqyrjes për të cilat është treguar më tepër interes
janë treguesit e cilësisë së aseteve – domethënë, borxhet e këqija
(NPL) të mbartura nga bankat në bilancin e tyre dhe provigjonet e
mbajtura nga bankat kundër humbjeve nga borxhet. Nivelet e larta
të NPL-ve dhe provigjonet joadekuate mund të kenë ndikim të
ashpër në rentabilitetin, e përfundimisht në aftësinë e pagimit, të
sistemit bankar. Në maksimizimin e fitimit, një bankë duhet të

1 Nga E.A.J. George, Are Banks Still Special? IMF, 1997.
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kërkojë njëherësh të ardhurat më të larta mbi borxhet dhe letrat
me vlerë, të zvogëlojë rrezikun, dhe të mbajë provigjone adekuate
likuiditeti duke mbajtur asete likuide. Megjithëse raporti i borxheve
të këqija ndaj totalit të huave në sistemin bankar ka qenë relativisht
i lartë (rreth 11.6 për qind në dhjetor 2001), ai nuk përbënte ndonjë
kërcënim paaftësie paguese. Kjo mund të shpjegohet pjesërisht si
rezultat i një raporti të ulët të totalit të huave ndaj totalit të aseteve.
Dhe, në veçanti nëse shohim Bankën e Kursimeve dhe Bankën
Kombëtare Tregtare – dy bankat më të mëdha që vuajtën më tepër
nga tërheqja e depozitave në mars dhe në prill – huatë e tyre ishin
më pak se gjysmë për qind e aseteve totale në fund të vitit 2001.
Me fjalë të tjera, ato nuk ishin të ekspozuara ndaj frikës së një
falimentimi të mundshëm për shkak të rrezikut të kreditit.

Veç kësaj, të dhënat mbi përbërjen e aseteve dhe strukturës së
pasiveve që tregojnë likuiditetin relativ të tyre duken se e provojnë
argumentin e mësipërm. Dy muaj përpara tërheqjes së madhe të
depozitave, asetet likuide në sistemin bankar formonin afërsisht
90 për qind të aseteve totale, ku më shumë se gjysma e tyre ishin
të investuara në bonot e thesarit. Gjithashtu, detyrimet afatshkurtra
përbënin rreth 95 për qind të detyrimeve totale, dhe raporti i aseteve
likuide ndaj detyrimeve totale afatshkurtra ishte mbi 98 për qind.
Në këtë mënyrë, të gjitha detyrimet ishin në parim të mbuluara
nga asetet, të cilat mund të ktheheshin shpejt në cash kurdo që të
kërkohej një likuidim. Për më tepër, të gjitha asetet e Bankës së
Kursimeve ishin praktikisht likuide dhe nuk kishte asnjë arsye,
përveçse spekulative, që të besoje se ajo do të ishte e paaftë për
të paguar.

Treguesit e të ardhurave janë, gjithashtu, me interes të veçantë
sepse ato mund të çojnë në vlerësimin e ecurisë së kaluar të bankës
dhe të kapacitetit për të paguar depozituesit dhe detyrimet e tjera
të saj në të ardhmën. Në vlerësimin e cilësisë së të ardhurave
është e dobishme të shihen raportet e fitimeve, të tilla si
kthyeshmëria e aseteve (KEA) dhe kthyeshmëria e kapitalit të
aksionerëve (KKA). KEA jep informatë mbi atë se sa eficient ka
qenë administrimi i një banke sepse ajo tregon se sa fitime janë
nxjerrë mesatarisht për çdo lek të aseteve. Pasi pësuan humbje të
mëdha në vitet përpara 1999, sistemi bankar shqiptar ka ecur mirë
gjatë dy viteve të kaluara. KEA për të gjitha bankat ishte 2.1 për
qind dhe 1.5 për qind në dhjetor 2000 dhe 2001, përkatësisht. Kjo
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do të thotë se për çdo 100 milionë lekë asete, sistemi bankar në
tërësi po nxirrte një fitim neto mbas taksave prej 2.1 milionë lekësh
në vitin 2000 dhe 1.5 milionë lekësh në vitin 2001.

I njëjti argument ndjek edhe për kthyeshmërinë e kapitalit të
aksionerëve, ku bankat private (G3) duket se kanë ecur më mirë
në dy vitet e kaluara. Fitimi neto pas taksave për çdo lek të kapitalit
aksioner për G3, në dhjetor 2001, ishte gati katër herë më shumë
se e njëjta periudhë në vitin 2000.

Në të vërtetë, disa tregues të ecurisë së këtij sektori në periudhën
1998-2001, duke përfshirë fitimin parataksës, KEA dhe KKA,
marxhinën neto të interesit dhe kostot e operimit, të çojnë në
konkluzionin se rehabilitimi i suksesshëm i bankave ka kontribuar
në shëndetin e përmirësuar financiar të sektorit bankar në tërësi.
Megjithatë, edhe pse cilësia e aseteve dhe ecuria financiare e
bankave shqiptare është përmirësuar ndjeshëm gjatë viteve të
fundit, sektori bankar i vendit po përballet me një numër problemesh
dhe sfidash aktuale e potenciale. Ato kanë një karakteristikë të
përbashkët që është mungesa e aktiviteteve ristrukturuese të
bankave, që nevojitet për ndreqjen e tyre efektive ndaj sfidave të
liberalizimit të shërbimeve financiare ndërkombëtare. Pavarësisht
nga numri relativisht i madh i bankave në Shqipëri, tregu vazhdon
të karakterizohet nga përqendrimi i lartë dhe shkalla e ulët e
konkurrencës (në fund të vitit 2001, dy bankat kryesore përbënin
afërsisht 70 për qind të aseteve totale të sektorit bankar). Edhe pse
ligji “Për konkurrencën” është miratuar në Shqipëri që prej vitit 1995,
përpjekjet për të hedhur dritë mbi dispozitat e këtij ligji kanë qenë të
luhatura. Veç kësaj, dominimi i Bankës së Kursimeve ka sjellë pasoja
kritike e influencuese në sistemin bankar: kjo e ka bërë të vështirë
për Bankën e Shqipërisë të zbatojë me efikasitet politikën e saj në
instrumentet indirekte; ajo ka patur vazhdimisht një ndikim të
rëndësishëm mbi administrimin e borxhit të brendshëm, në normën e
yield-it të bonove të thesarit dhe në operacionet e tregut të hapur;
gjithashtu ajo ka qenë pengesë për prezantimin e produkteve të reja
financiare në sektorin bankar për shkak të mungesës së konkurrencës
etj. etj. (Baleta, Kallfa, File, Baholli, Bokshi, Abazi, 2000). Në ofrimin e
shërbimeve të tyre ndaj sektorit privat, shumica e bankave vazhdojnë
t’i kufizojnë aktivitetet e tyre në shërbimet klasike bankare ndërkohë
që produkte dhe shërbime më të sofistikuara, të tilla si investime
bankare, janë në hapa fillestarë zhvillimi.
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Për këtë arsye, ka nevojë të madhe për orientimin e politikave në
përmbushjen e reformave në sektorin bankar në Shqipëri. Objektivi
kryesor i këtyre reformave është rrit ja e konkurrencës
ndërkombëtare e sektorit në një nivel që do të lejonte integrimin e
suksesshëm financiar jo vetëm në tregun rajonal për shërbimet
financiare por, gjithashtu, edhe në Bashkimin Evropian. Kërkesat
e hyrjes në Bashkimin Evropian për sektorin bankar janë një nxitje
e rëndësishme drejt reformave që do të sjellin bankat shqiptare në
përputhje me standardet perëndimore. Këto reforma duhet të bëhen
përfundimisht edhe nëse vendi hyn në Bashkimin Evropian apo jo.

Masat politike për arritjen e objektivave të pohuar në sektorin bankar
mund të klasifikohën në tre grupet e mëposhtme: (i) ristrukturimi i
brendshëm dhe konkurrenca: kjo përfshin privatizimin e bankës
shtetërore, e cila shpesh ka qenë shkaku parësor i vështirësive të
sektorit bankar dhe në përgjithësi është vërejtur me operime më
pak eficiente; dhe ristrukturimi i brendshëm i bankave me qëllim
uljen e kostove operacionale dhe zgjerimin e shtrirjes së
shërbimeve në një treg më kompetitiv.

(ii) Rregullimi dhe mbikëqyrja bankare: për të përmirësuar kuadrin
mbikëqyrës, banka qendrore ka përcaktuar disa objektiva si:
përmirësimi i drejtimit financiar të bankave, fuqizimi i mbikëqyrjes
bankare dhe promovimi i një ambienti të shëndoshë bankar. Në
fakt, bankat janë ndër institucionet financiare më të rregulluara në
vend. Duke u nisur nga efektet e dëmshme që mund të ketë paniku
bankar, Parlamenti Shqiptar, në 29 mars 2002, miratoi ligjin “Për
sigurimin e depozitave”. Sipas këtij ligji depozituesve iu paguhet
tërësisht 350’000 lekshi i parë nga vlera e depozitës (afërsisht 2500
usd) dhe 85 për qind e 350’000 lekshit të dytë. Për këtë arsye, së
shpejti pritet të ngrihet Agjencia e Sigurimit të Depozitave, roli i së
cilës është promovimi i stabilitetit të sistemit financiar dhe i besimit
të publikut në institucionet financiare vendase. Me depozita të
siguruara depozituesit nuk kanë arsye të nxitojnë për të tërhequr
depozitat e tyre sepse ato do të paguhen qoftë edhe në një kohë të
dytë.

Në anën tjetër, duke qenë se sigurimi i depozitave mund të rritë
stimujt e angazhimit të tepërt në aktivitete me rrezik, banka
qendrore i ka kushtuar vëmendje të veçantë krijimit dhe funksionimit
të një sistemi rregullator dhe mbikëqyrës të tillë që të kufizojë
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marrjen përsipër të një rreziku të lartë nga sistemi financiar.
Rregullat dhe rregulloret janë përgjithësisht sipas standardeve
ndërkombëtare dhe kontrollet zhvillohen rregullisht. Mbikëqyrja e
sistemit bankar është përmirësuar ndjeshëm, pas kolapsit të
skemave piramidale në vitin 1997, për të garantuar respektimin e
vazhdueshëm të ligjit dhe për të zbuluar shkeljet e ligjit bankar.
Sidoqoftë, zhvillimi i sistemit bankar ka ecur më shpejt se zhvillimi
i kuadrit rregullator bankar. Diversifikimi i fundit i aktiviteteve
bankare e bën të nevojshëm fuqizimin e teknikave të mbikëqyrjes
dhe teknikave moderne të administrimit të rrezikut nga ana e
bankave tregtare (Volker Treichel, 2001).

(iii) Përafrimi ligjor me legjislacionin e Bashkimit Evropian: edhe
pse ligji për bankat është një hap i rëndësishëm përpara, ka akoma
nevojë për një përafrim të mëtejshëm me legjislacionin bankar të
Bashkimit Evropian. Për t’u bërë anëtar i Unionit kërkohet që vendet
kandidate të drejtojnë sistemet kombëtare ligjore me legjislacionin
ekzistues të Bashkimit Evropian në të gjitha fushat – një drejtim i
plotë i legjislacionit të mjedisit kombëtar dhe sistemit korrespondues
administrativ. Të arrish këtë do të thotë, mbi të gjitha, se Shqipëria
duhet të bëjë më tepër sesa vënien e vizës thjesht në kutitë e
acquis communautaire – grupi i ligjeve që vendet kandidate duhet
të adoptojnë për t’u pranuar.

Shkaqet dhe pasojat e rrjedhjes së depozitave: Kriza e konfidencës:
Rrjedhja alarmante e depozitave në muajt mars dhe prill mund të
jetë një tjetër shembull i iracionalietit që karakterizon herë pas here
tregun financiar shqiptar.

Paniku i bankave, i shkaktuar kryesisht nga mungesa e
informacionit dhe e njohjes së sistemit financiar nga ana e
depozituesve, tregoi edhe një herë sesa i pambrojtur dhe i
ndikueshëm është ky sistem nga lëvizjet spekulative dhe sa skeptik
është publiku për sa i përket respektimit të detyrimeve nga ana e
qerverisë. Kjo mund të jetë edhe arsyeja që shpjegimet e
Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë dhe të Ministrit të Financave
nuk patën efektin e menjëhershëm stabilizues që pritej.

Deklarata e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë e 27
shkurtit 2002 mbi “Kërcënimet ndaj stabilitetit të sistemit financiar
në Shqipëri” e vlerësonte sistemin bankar si të qëndrueshëm, duke
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u bazuar në normat e fitimit, në administrimin e kapitalit dhe në cilësinë
e shportës së kredive. Nga ana tjetër,  panorama ekonomike ishte
mjaftueshëm optimiste. Sidoqoftë, pozitiviteti i arsyeve ekonomike u
përmbys nga një sërë pasigurish  politike, që buruan nga dyshimet
mbi ligjin e ri “Mbi sigurimin e depozitave”, shtesë e ligjit “Mbi
kompensimin e pronarëve” dhe procesi i privatizimit të Bankës së
Kursimeve  që filloi menjëherë para miratimit të këtij ligji.

Paniku që nisi në mars bashkë me procesin e privatizimit të bankës
së mbetur pronë e shtetit solli tërheqje masive depozitash nga kjo
bankë. Me uljen e menjëherëshme të depozitave shpërtheu një
panik financiar  dhe një krizë konfidence filloi të përhapej në gjithë
sistemin bankar. Rrjedhjet e depozitave nga dy bankat më të
mëdha, Banka e Kursimeve dhe Banka Kombëtare Tregtare, arritën
në 12.1 miliardë lekë në mars dhe 9.4 miliardë lekë në prill. Pesha
më madhe e rrjedhjeve ra mbi Bankën e Kursimeve (96.3 për qind),
gjë që solli uljen e peshës së kësaj banke në sistemin bankar me
1.5 për qind. Sidoqoftë, fakti që rrjedhjet e depozitave nisën me
bankën më të madhe të sistemit në prag të privatizimit të saj e bën
analizën e mësipërme më pak të qartë dhe gjithësesi të hapur ndaj
arsyetimeve dhe spekulimeve të ndryshme.

Si rezultat i uljes së depozitave, oferta e parasë në muajin mars u
ul me rreth 4.5 miliardë lekë dhe paraja jashtë bankave u rrit më
tepër se 10 miliardë lekë. Tërheqjet e depozitave sollën probleme
likuiditeti për bankat e nivelit të dytë. Në përgjigje të situatës së
krijuar, Banka e Shqipërisë e zhvendosi kursin e politikës monetare
dhe luajti rolin e injektuesit të likuiditetit në treg. Në muajin mars,
Banka e Shqipërisë injektoi në treg rreth 6.4 miliardë lekë për të
ndihmuar bankat e nivelit të dytë të respektonin detyrimet e tyre
ndaj depozitorëve. Rëndimi i situatës së likuiditetit krijoi, gjithashtu,
probleme në financimin e deficitit buxhetor. Nga 1 marsi deri në 24
maj krediti total i Bankës së Shqipërisë ndaj qeverisë arriti në 6
miliardë lekë, duke pasur si qëllim, përveç përmbushjes së nevojave
të qeverisë edhe lehtësimin e peshës së Bankës së Kursimeve në
financimin e borxhit shtetëror nëpërmjet investimit në bonot e
thesarit. Në mënyrë të ngjashme, përqindjet e interesave të repove
u rritën me 1 për qind duke pasur si qëllim shmangien e presionit
mbi inflacionin dhe kursin e këmbimit, si dhe parandalimin e
rrjedhjes së mëtejshme të depozitave. Rritja e përqindjes së
interesave nga ana e Bankës së Shqipërisë dhe mungesa e
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likuiditetit në treg sollën rritjen e përqindjes së interesave të
depozitave të bankave të nivelit të dytë si dhe të bonove të thesarit.
Sidoqoftë, duhet thënë se kriza gjatë gjithë kohës ishte nën kontroll
dhe u administrua mirë nga ana e Bankës së Shqipërisë. Një
tregues i kësaj është fakti që besimi në monedhën vendase nuk u
lëkund dhe qëndrueshmëria e kësaj monedhe u reflektua në
qëndrueshmërinë e  kursit të këmbimit.

Janë disa arsye për t’u parë pas krizave të depozitave. Aktualisht
nuk mund të thuhet me siguri që ndonjëra prej tyre të ishte aq e
rëndësishme për të pasur efekte negative potenciale për ta bërë
këtë krizë kaq serioze, por ato vetëm ndihmuan në këtë krizë. Në
shkurt, Parlamenti Shqiptar diskutoi çështjen e sigurimit të
depozitave dhe një ligj do të vinte si rrjedhim në një kohë të shkurtër.
Në të njëjtën kohë, vazhdonin takimet në Gjermani, Itali, Austri,
Greqi, Zvicër etj., për privatizimin e Bankës së Kursimeve.
Megjithëse ligji i ri për sigurimin e depozitave kishte për qëllim
mbrojtjen e depozitorëve bankarë vendas, mënyra si u paraqit nga
politikanët dha sinjale konfuzioni tek depozitorët, të cilët duke
treguar interes në privatizimin e Bankës së Kursimeve dyshuan
dhe e keqinterpretuan ligjin.

Shqiptarët kanë kohë që i shikojnë me skepticizëm fjalët dhe
premtimet e qeverisë së tyre. Populli ishte i pakënaqur nga
papërgjegjësia e administratës në fillim në vitin 1992, kur Shqipëria
u largua nga sistemi bankar socialist, dhe pastaj kur kursimet e
tyre të akumuluara për disa vite me rradhë u humbën, si rrjedhim i
çmimeve të larta dhe i një monedhe vendase të mposhtur. Izolimi
i Shqipërisë dhe mosnjohja nga ana e popullatës me ekonominë e
tregut e forcojnë këtë argument. Humbja e kursimeve shkaktoi
shumë probleme dhe vuajtje duke pasur parasysh se sa e vështirë
ishte të lije para mënjanë gjatë kohës së regjimit komunist.

Një tjetër ndodhi, që goditi konfidencën e publikut – siç e kemi
diskutuar më sipër në këtë shkrim – ishte kolapsi i skemave
piramidale në vitin 1997, që i bëri masat të dilnit jashtë kontrollit
duke rrëzuar qeverinë e Partisë Demokratike dhe duke e zhytur
Shqipërinë në anarki. Disa nga anëtarët e qeverisë, të nisur nga
përfitimet prej skemave të investimit piramidal u munduan t’i bindin
njerëzit për sigurinë e depozitave të tyre, dhe as që e morën
mundimin të shikonin në ishin të sigurta apo jo në të vërtetë.
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Konfuzioni dhe kaosi i vitit 1997 ka lënë gjurmë në mendjen e
njerëzve edhe sot, pas më shumë se gjysmë dekade, duke dëmtuar
besimin në një administratë të qëndrueshme dhe të përgjegjshme.
Duke u kthyer në shkaqet e hemoragjisë të depozitave bankare të
mars – prill, deklarimi i kryeministrit për përmirësimin e ligjit në
kompensimin e pronarëve në shkurt, nxiti krizat dhe problemet.

Mënyra se si qeveria do t’i kompensonte ishte lënë e paqartë; ishte
i panjohur fakti se nga do të vinin këto fonde dhe a do të çonin këto
në inflacionin dhe rënien e lekut. Megjithëse ky argument mund të
tingëllojë i dobët, ai bën thirrje për transparencë më të madhe dhe
rritje të përgjegjësisë politike. Korrupsioni në të gjitha nivelet e
administratës ka qenë pengesa më e madhe e ekonomisë shqiptare
dhe e zhvillimit social. Sipërmarrjet e qeverisë për luftimin e
korrupsionit – të nxitura deri-diku edhe nga agjencitë
ndërkombëtare – janë akoma të ndikuara negativisht prej disa
përfshirjeve politike në lidhje jo të qarta. Gjithashtu, zgjedhjet e
shpeshta dhe gjendja politike e rënduar i ka mbajtur larg investitorët
e huaj dhe ka interferuar në privatizimin e Bankës së Kursimeve
dhe të ndërrmarrjeve të tjera publike. Ky mund të jetë momenti që
trupi politik të bëjë më shumë për të rifituar konfidencën e publikut.
Por si? Deklarimet nuk kanë funksionuar. Eshtë koha që veprat të
flasin më shumë se fjalët.

IV. VËREJTJET PËRFUNDIMTARE

Fenomeni i skemës piramidale nuk është zhvilluar vetëm në
Shqipëri. Dekada e fundit ka vëzhguar lindjen e tyre edhe në vendet
e tjera në tranzicion, si MMM në Rusi, Caritas në Rumani dhe skema
të vogla në Bullgari dhe në Republikën Çeke. Shkaku i përbashkët
që çoi në ngritjen e skemave në këto vende ishte sistemi bankar
joadekuat, një sistem ligjor i paqartë, mungesa e përgjegjësisë
dhe qeveritë joentuziaste ose të ngadalta në zgjidhjen e problemit.

Shkatërrimi i papritur i skemave të tilla u ndoq nga disintegrimi
ekonomik dhe social. Shumë njerëz humbën punën e tyre dhe
problemet e varfërisë dhe të pabarazisë së të ardhurave u
përkeqësuan me vrull. Një pjesë e konsiderueshme e përmirësimit
në standardin e jetesës që ishte akumuluar në vitet e mëparshme
avulloi në pak muaj.
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Analogjia më e përafërt me të tilla skema është flluska e aseteve,
ndikimi ekonomik i të cilave ishte për shkak të ndryshimeve në
pasurinë sipërfaqësore (Jarvis, 2000). Njerëzit besonin se ishin
më mirë sesa ato ishin në realitet. Kërkesat për të mira dhe para i
tejkaluan kufijtë, të cilat, në mungesë të kapacitetit prodhues vendas
çuan në një fluks të pazakontë të importeve të të mirave duke
përfshirë edhe ato luksoze. Mbasi flluska shpërtheu, pasuria
sipërfaqësore ra dramatikisht. Një tjetër veçori e fenomenit të
skemave piramidale është se qeveritë ndihmuan në përkeqësimin
e gjendjes duke inkurajuar njerëzit të futnin më shumë para në
skemat, dhe së bashku me zgjerimin e deficitit buxhetor, rritën
ofertën e parasë dhe krijuan iluzionin e një shoqërie me konsumim
të pakufizuar, që rezultoi në inflacionin e vitit 1996 tre herë më të
lartë se ata të viteve të  mëparshme. Megjithatë, këto karakteristika
nuk u panë përpara tërheqjes së depozitave në mars të këtij viti.
Politika monetare dhe fiskale ka qenë e shtrënguar gjatë viteve të
fundit, në mënyrë që të krijohej atmosfera e duhur ekonomike për
një zhvillim të qëndrueshëm, për ristrukturimin e ekonomisë, për
privatizimin e ndërmarrjeve të mëdha dhe të sektorëve strategjikë,
dhe inkurajimin e zhvillimit të sistemit financiar.

Për më tepër, deri në mes të viteve ‘90 sistemi bankar ishte
joadekuat. Bankat kishin humbje operative dhe ishin në realitet të
paafta për të paguar pasi kishin portofole me hua të këqija në rritje.

Gjithashtu, sistemi i rregullimit dhe i mbikëqyrjes qëndronte shumë
larg standardeve ndërkombëtare. Zhvillimi i sektorëve pengohej
nga zbatimi i papërshtatshëm i ligjit të tregtisë, ndërsa zbatimi i
rregulloreve duhej të kryhej më me rigorozitet. Në të kundërt, bankat
kanë operuar shumë më mirë këto vitet e fundit, dhe në të njëjtën
kohë ato kanë mbajtur një nivel të lartë të kapitalit për të parandaluar
falimentimet e tyre. Megjithëse jo shumë të diversifikuara, cilësia
e aseteve duket relativisht e qëndrueshme dhe në përgjithësi,
sistemi bankar ka pasur një ekspozim të kufizuar të rrezikut të
kreditit. Gjithashtu, sistemi është i siguruar për sa kohë që bankat
mbajnë pozitën e tyre të hapur në monedhën e huaj brenda kufijve
dhe mundohen të minimizojnë ekspozimin ndaj rrezikut të normave
të interesit.

Megjithatë, ekperienca e tanishme konfirmon edhe një herë
mosnjohjen nga popullata me institutet e tregut dhe nevojën për të
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edukuar publikun shqiptar me problemet e natyrës ekonomike e
financiare në mënyrë që të parandalohet ekspozimi ndaj
spekulimeve të ardhshme. Pamundësia për të mësuar nëse
administruesit e bankave po ndërmarrin rrezik të madh apo janë
spekulantë, i bën depozituesit të jenë të pasigurtë për të futur paratë
e tyre në banka, duke i bërë kështu instuticionet bankare më pak
praktike. Veç kësaj, mungesa e informacionit nga ana e
depozituesve rreth cilësisë së aseteve bankare, mund të çojë në
panik bankar, i cili mund të ketë pasoja ekonomike të dëmshme.
Në një kohë të tronditjes së konfidencave në bankat tregtare, Banka
e Shqipërisë duhet të punojë për përmirësimin e imazhit të saj
përpara publikut dhe të sigurojë mbështetjen e investitorëve duke
qenë më transparente për rolin dhe përgjegjësitë e saj. Përgjegjësia
është thelbësore pasi reagimi i publikut shpesh mund t’i
përkeqësojë gjërat para se të përmirësohen. Kjo na kujton se
psikologjia e tregut shpesh mund të jetë më e rëndësishme se
themelet pozitive. Nëse nuk bëhet asgjë për të rifituar konfidencën
e publikut, paniku bankar mund të shfaqet pa paralajmëruar.
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Banka e Shqipërisë gjykon që nuk ekzistojnë kërcënime për
sistemin bankar shqiptar. Ky ishte konkluzioni i bankës qendrore
në raportin e përvitshëm “Mbi kërcënimin e stabilitetit të sistemit
financiar në Shqipëri”.

Fitimet e bankave për periudhën janar-nëntor  2002, ishin në masën
3.6 miliardë lekë, kreditimi është rritur me 33 për qind dhe kreditë
me probleme kanë ardhur në rënie gjatë vitit të kaluar. Nga katër
për qind që ishin kreditë me probleme në raport me kreditë gjithsej
në vitin 2001, në vitin e kaluar kreditë me probleme ishin 2.8 për
qind. Është ndryshuar edhe tendenca e kredidhënies. Gjatë vitit të
kaluar, 71 për qind e kredive u dhanë në lekë, gjë që flet për rritje
të besimit mbi stabilitetin e monedhës shqiptare nga operatorët e
tregut. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë vlerëson se nuk ka
kërcënime afatshkutra për sistemin financiar shqiptar.

Megjithatë, Banka e Shqipërisë vlerëson se lufta për parandalimin
e pastrimit të parave, mosrespektimi i procedurave tatimore, prekja
e llogarive bankare të klientëve të bankave dhe mosfunksionimi i
zyrave të përmbarimit të gjykatave, janë probleme shqetësuese
për sistemin financiar. Banka e Shqipërisë vlerëson se grupi i punës
për parandalimin e pastrimit të parave nuk funksionon ende dhe
se është nevojë urgjente fillimi i luftës kundër pastrimit të parave.

Banka e Shqipërisë vëren se organet tatimore nuk po respektojnë
ligjin që sanksionon se pagesat për shumat mbi 1 milionë lekë
mes subjekteve të biznesit duhet të kryhen detyrimisht nëpërmjet
bankave, gjë që ul mundësinë e pastrimit të parave.

Banka e Shqipërisë kritikon ligjin që lejon administratën tatimore
të bllokojë llogaritë bankare të biznesmenëve debitorë ndaj saj,
gjë që bën që bankat të mos jenë një vend i sigurtë për paratë e
biznesit.

"PARALAJMËRIMET E GUVERNATORIT", REVISTA
“MONITOR” NR.6/2003
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Edhe gjykatat arkëtuan kritika nga ana e bankës qendrore. Sipas
Bankës së Shqipërisë, zyrat e përmbarimit shpesh nuk zbatojnë
vendimet për shitjen e kolateralit të përdorur për kredimarrje në
rastet e kredive me probleme, gjë që pengon zgjerimin e aktivitetit
kreditues nga ana e bankave. Edhe procesi i regjistrimit të pronave
është i paqartë, gjë që ul rolin garantues së kolateralit në
kredidhënie.
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Konflikti në Irak, në një vështrim të shpejtë mund të konsiderohet
se është jashtë një ndikimi në ekonominë shqiptare. Shteti Shqiptar
ka mbështeur aleatët, ku do të përmendja  tre më kryesorët: SHBA,
Britaninë e Madhe dhe Spanjën, si politikisht ashtu edhe nëpërmjet
vënies në gatishmëri të 70 trupave ushtarake.

Sigurisht, që përllogaritja e efektit të konfliktit në ekonominë
shqiptare nuk lidhet me 70 trupat e dërguar, por gjithsesi lufta në
Irak do të japë ndikimin e saj edhe në Shqipëri.

Kjo, pasi megjithëse rajoni ku zhvillohet lufta nuk është  ndonjë
partner tregtar apo marrëdhëniesh ekonomike me Shqipërinë,
ndikimi nuk duhet neglizhuar.

Për të parë ndkimin e luftës në ekonominë shqiptare, fillimisht duhet
të analizojmë faktorët:

1. pesha që shteti në konflikt zë në ekonominë botërore;
2. rajoni i krizës dhe afërsia gjeografike me vendin tonë;
3. shkalla e integrimit të ekonomisë shqiptare në rajonin, në

konfliktin dhe në palët në konflikt.

Ajo që doja të theksoja është se u rrit reputacioni i Shqipërisë për
mbështetjen që i dha SHBA-së dhe aleatëve. Konflikti, nga
pikëpamjet e analistëve të luftës pritet të jetë afatshkurtër, aleatët
do ta fitojnë shpejt dhe lehtësisht luftën.

NDIKIMET NË EKONOMINË SHQIPTARE

Nëse i referohemi bilancit tregtar të Shqipërisë, rezulton se
eksportet tona janë në nivel të ulët, rreth 300 milionë dollarë në vit.
Një tkurrje e ekonomisë botërore do të ulë porosinë për mallrat e
eksportit, që do të thotë që edhe vendet partnere ku shkojnë

“LUFTA-PASOJAT NË EKONOMINË SHQIPTARE.
EFEKTET E PANEGLIZHUESHME”.
REVISTA “MONITOR” NR.11/2003
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shumica e eksporteve shqiptare, si ekonomia italiane apo ajo greke
në veçanti, apo tregu i Bashkimit Evropian në përgjithësi, do të
ulin kërkesën për mallra shqiptarë.

Por, kjo nuk pritet të jetë një shifër e lartë për faktin se eksportet
shqiptare nuk janë në vlerë të konsiderueshme për këto tregje dhe
kryesisht janë rieksporte me mall porositësi. Përsa i përket importit
pritet të kemi tkurrje. Çmimi i naftës është rritur dhe efektet duken
edhe në ekonominë vendase, kur ky produkt tregtohet 30 për qind
më shtrenjtë.

Nga ana tjetër, tregu shqiptar ka trajtën e spekulimit dhe firmat
private shqiptare janë të prirura nga rritja e çmimeve kur ndodh një
shtrenjtim i importeve ndërsa të kundërtën, pra uljen kur ndodh
rënia e çmimeve të importit e bëjnë shumë rrallë.

Për shembull Rezerva Federale (FED) nuk i uli normat e interesit
në mbledhjen e fundit. Efektet e konfliktit mund t’i rendisnim edhe
në aspektet e rënies në total të investimeve të huaja direkte, rënien
e interesit për procesin e privatizimit, ngurtësimin e fondeve të
donatorëve, pasi pjesë të tyre shkojnë për të financuar luftën ose
efektet e saj etj..
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Edhe për vitin e ardhshëm, ashtu si në vitet e mëparshme, dy
institucionet kryesore vendimmarrëse të vendit në fushën e
ekonomisë dhe të financave, Qeveria e Shqipërisë dhe Banka e
Shqipërisë, kanë arritur konsensusin për objektivat e përgjithshëm të
zhvillimit të vendit, përfshirë dhe atë që konsiderohet si bashkëjetesë
e harmonizuar midis politikave fiskale dhe monetare. Për më tepër,
ky proces ka qenë pjesë e një konsultimi konstruktiv me institucione
të tilla si FMN dhe BB, duke bërë të mundur që edhe për vitin 2004 të
arrihet një marrëveshje e re financiare me këto dy institucione.

Zhvillimet në çmimet e konsumit karakterizohen nga presione të
ulëta inflacioniste. Parashikimet tona tregojnë se objektivi i Bankës
së Shqipërisë për inflacionin do të përmbushet gjatë vitit 2003. Në
mungesë të fenomeneve shock, inflacioni duket se do të jetë brenda
kontrollit edhe për vitin 2004. Gjithashtu, pritjet e ekonomisë duket
se flasin për një qëndrueshmëri në nivelin aktual të inflacionit.
Raportet dhe struktura e likuiditetit në ekonomi duket se janë afër
niveleve të tyre historike, ndërsa normat e interesit kanë patur
tendencë rënëse gjatë vitit 2003. Në këto kushte, Banka e
Shqipërisë, në varësi të ecurisë së mëtejshme të treguesve
monetarë dhe atyre të inflacionit, mund të shikojë mundësinë e një
uljeje të mëtejshme të normave të interesit, në mbështetje të
aktivitetit ekonomik ose të objektivit të inflacionit. Duke përgjithësuar
analizën e tendencave aktuale, mund të themi se gjatë vitit 2004
normat e interesit do të jenë përgjithësisht të qëndrueshme ose
me tendencë rënëse.

Treguesit kryesorë makroekonomikë. 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Treguesit e ekonomisë reale (në pikë përqindjeje) 
Rritja PBB 7.8 6.5 4.5 - 5 6.0 6.0
IÇK vjetor (mesatar) 0.0 3.1 5.2 2.3 3.0
PBB nominale (miliardë lekë) 539.2 590.2 678 745 823
Treguesit fiskalë (në përqindje ndaj PBB) 
Deficiti fiskal -8.9 -8.2 -6.9 -5.8 -4.8
Treguesit monetarë (në pikë përqindjeje) 
Rritja M3 12 19.9 7.0 9.5 10.6
Normat e interesit të BTh 3m 7.8 8.0 10.6  7.6

“EKONOMIA NË RRUGË TË MBARË”.
REVISTA “MONITOR” NR.50/2003
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Banka e Shqipërisë, do të jetë përsëri e pranishme në tregun
valutor, për të penguar një mbiçmim të mëtejshëm të lekut. Duke
analizuar zhvillimet e treguesve monetarë gjatë viteve të fundit,
vëmë re se oferta e lekut (rritja e M2) në tregun e brendshëm ka
qenë në rënie, si pasojë e mungesës së të ardhurave të privatizimit
të qeverisë, të cilat Banka e Shqipërisë i ka konvertuar në lekë
duke hedhur likuiditet në treg. Oferta e reduktuar e lekut, së bashku
me kërkesën e rritur për të (si pasojë normave të larta të interesit
të aseteve financiare në lekë gjatë vitit 2003), kanë ushtruar presion
për mbiçmimin e lekut gjatë vitit 2003.

Nevojat e bizneseve për huamarrje në mbështetje të bizneseve të
tyre kanë treguar rritje në vitet e fundit. Kjo tendencë pritet të
vazhdojë edhe në vitin 2004. Kredia për ekonominë gjatë vitit  të
ardhshëm është parashikuar të rritet me 16.5 miliardë lekë.
Krahasuar me rritjen e tepricës së kredisë për vitin 2003, kjo rritje
është rreth 3.6 miliardë lekë ose 28 për qind, më e madhe.

Rritja e kredisë në valutë supozohet të jetë rreth 14.5 miliardë lekë,
ose 88 për qind e rritjes totale të kredisë për ekonominë. Diferenca
mes normave të interesave të kredisë në lekë ndaj atyre në valutë,
mendohet të jetë një nga arsyet kryesore të rritjes së ngadaltë të
kredisë në lekë. Gjithashtu, niveli i lartë i likuiditetit të sistemit bankar
gjatë vitit 2003 duket se nuk ka ndikuar në rritje të tepricës së
kredisë në lekë.

Rritja e parashikimit të rritjes së teprisës së kredisë për ekonominë
për vitin e ardhshëm bazohet në tendencën në rritje të nevojave
për financim të sektorit privat. Ndërkohë, parashikimi për një rritje
të ulët prej 2 miliardë lekësh ose 12 për qind e kredisë në lekë,
mbështetet në normat e larta të interesave të kredidhënies në lekë
krahasuar me ato në valutë.

Supozimi i përafrimit të normave të interesave të kredidhënies në
lekë dhe në valutë, do të ndryshonte edhe parashikimet për rritjen
e tepricës së kredisë në monedhat përkatëse në të ardhmen.
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VITI 2004, PARASHIKIME NË SHIFRA

- Ruajtja e normës së inflacionit brenda kufijve 2-4 për qind.
- Rritje ekonomike prej 6 për qind.
- Kontrolli i huamarrjes së brendshme të qeverisë në nivelin

2.7 për qind të PBB-së.
- Normat e interesit parashikohen të jenë të qëndrueshme

ose me tendencë rënëse.
- Depozitat në valutë pritet të kenë një rritje të

konsiderueshme vjetore, prej rreth 18.2 për qind ose 17.7
miliardë lekë, në fund të vitit 2004.

- Paraja jashtë bankave parashikohet të rritet me rreth 14.9
miliardë lekë gjatë vitit të ardhshëm. Raporti i parasë jashtë
bankave ndaj ofertës monetare supozohet të luhatet rreth
nivelit 28.0 për qind.

- Rritja e depozitave në lekë për vitin që vjen parashikohet
14.8 miliardë lekë, ndërkohë që kërkesa e qeverisë dhe e
sektorit privat për mjete monetare në lekë parashikohet
14.5 miliardë lekë.

- Gjatë vitit 2004, huamarrja e brendshme e qeverisë për
mbulimin e deficitit buxhetor është parashikuar të jetë 22.6
miliardë lekë, ndërkohë që pjesa që pritet të përballohet
nga të ardhurat nga privatizimi është rreth 2.8 miliardë lekë.

- Kredia për ekonominë gjatë vitit  të ardhshëm është
parashikuar të rritet me 16.5 miliardë lekë. Krahasuar me
rritjen e tepricës së kredisë për vitin 2003, kjo rritje është
rreth 3.6 miliardë lekë ose 28 për qind, më e madhe.

- Rritja e kredisë në valutë supozohet të jetë rreth 14.5
miliardë lekë ose 88 për qind e rritjes totale të kredisë për
ekonominë.

Treguesit fiskalë në përqindje të PBB 2002 2003 2004 
Të ardhurat buxhetore 22.8 23.5 24.4 
Të ardhurat tatimore 19.0  20.1.0  20.7.0  
Shpenzimet buxhetore 28.4 28.1 29.2 
Deficiti i përgjithshëm buxhetor 6.2 4.6 4.7 
Financimi i brendshëm i deficitit 3.2 2.9 3.1 
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Prej disa muajsh vendi është përfshirë në një krizë të stërzgjatur
politike si pasojë e konflikteve brenda mazhorancës qeverisëse
apo edhe si pasojë e një procesi të stërzgjatur zgjedhor në
kryeqytet, që vazhdoi deri më datë 28 dhjetor. I gjithë ky proces
krize politike, a ka efekte të drejtpërdrejta në ekonomi?

Eshtë e vërtetë se viti 2003 është shoqëruar me zhvillime intensive
në skenën politike por për mendimin tim kjo tashmë nuk përbën
një suprizë. Zhvillime të forta politike ka patur edhe vitet e kaluara
dhe sigurisht që pasojat përgjithësisht bien mbi ekonominë. Sa
më të shtrira në kohë të jenë krizat politike, aq më thellë “do të
preken” treguesit ekonomikë dhe aq më i vështirë do të jetë procesi
i reformës ekonomike drejt standardeve evropiane që synon
Shqipëria. Mesazhi që unë do të desha t’u jap qytetarëve në lidhje
me këtë problem është se faktori bazë për të cilin ata duhet të
shqetësohen duhet të jetë ekonomia. Unë në gjykimin tim si
ekonomist them se politika, diplomacia dhe fusha të tjera të jetës
shqiptare mund të kenë luhatje, por këto mund të rregullohen shpejt.
Ekonomia është si një makinë e madhe, e cila e ka shumë të
vështirë për të marrë kthesën. Tani le t’i kthehemi asaj për të cilën
më pyesni. Është e vërtetë se ka disa muaj që politika shqiptare
po zjen ose ka konflikte të tejzgjatura. Megjithatë, deri në momentin
që po flasim ndikimet e saj në ekonomi kanë qenë të një intesiteti
të ulët dhe jo gjurmëlënës për treguesit kryesorë të zhvillimit të një
vendi si Shqipëria. Dy janë arsyet që nuk kanë influencuar shumë,
ose që kanë dhënë efekte të zbutura:

E para, është se shqiptarët janë të mësuar tashmë me këto luhatje
të politikës, kanë fituar njëfarë “imuniteti” nga “gripi politik” i një
tranzicioni, që do ta konsideroja të zgjatur dhe nuk kanë shfaqur
shenja besimi që ato do të shndërrohen në goditje të forta. Madje,
ende nuk besoj që do të ketë dhe në këtë rast ndonjë goditje shumë
të fortë.

CANI: KRIZA POLITIKE, KOSTO TË RËNDA NË EKONOMI

INTERVISTA PËR GAZETËN “SHEKULLI”, 29 DHJETOR
20031

1 Intervistoi: Blediana Beqiri
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E dyta, ka të bëjë me faktin se ekonomia shqiptare, biznesi, po
shkëputet gjithnjë e më shumë nga politika. Po sheh punën e tij, po
ecën përgjithësisht pa pyetur për politikën. Në terma konkretë, situata
ekonomike në vend është në rrugë të mbarë dhe thuajse të gjithë
treguesit ekonomikë do të realizohen siç kanë qenë dhe objektivat e
paracaktuar në fillim të vitit. Le të flasim më konkretisht: PBB-ja ose
Prodhimi i Brendshëm Bruto, ishte parashikuar për t’u rritur me 6 për
qind dhe mendohet se do të jetë po në kuotën 6 për qind.

Por, me gjithë optimizmin tuaj, nga ana tjetër Presidenti nuk ka
dekretuar ende kabinetin e ri të kryesuar nga Kryeministri Nano
dhe ende nuk ka garanci se qeveria do të marrë mazhorancën e
votave në Kuvend. A mendoni se nëse kriza nuk zgjidhet shpejt,
efektet në ekonomi do të jenë të konsiderueshme dhe të ndjeshme?

Duke përjashtuar komentet politike të cilat nuk më takon t’i vlerësoj
nga këndvështrimi i Guvernatorit të Bankës Qendrore, më lejoni të
ritheksoj se në afat të shkurtër krizat politike nëse nuk kthehen në
kriza “popullore” nuk kanë efekte të ndjeshme në zhvillimin
ekonomik në tërësi. Por, nëse konfliktet politike do të vazhdojnë të
zgjaten pa “dritë në fund të tunelit” dhe nëse do të supozojmë se
faktori politik nuk do të gjejë zgjidhje edhe në javët dhe muajt në
vazhdim, atëhere sigurisht që kriza politike do të shoqërohet me
kostot e veta në zhvillimin ekonomik të vendit dhe në ecurinë e
reformave integruese. Koston më të madhe një krizë e tejzgjatur
do ta jepte në ardhmërinë e zhvillimit ekonomik të vendit në
periudha afatmesme dhe afatgjata. Ajo që mbetet si “produkt” i një
krize politike të thellë e të zgjatur është reduktimi i investimeve
dhe ngecja e reformës ekonomike. Efektet mund të jenë edhe në
fushën legjislative. Mungesa e miratimit të disa ligjeve do të krijojë
deformim në përafrimin e legjislacionit shqiptar me atë evropian në
fushat e përcaktuara dhe vakum kur ligjet diskutohen për herë të parë.
Pra, do të mbeten shumë ligje të parealizuara, të pamiratuara dhe
doemos të pazbatuara. Një fat të madh për momentet që po kalon
politika, do ta konsideroja miratimin e buxhetit të shtetit për vitin 2004,
që në tërësi parashikon një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe
një sërë reformash të kuadrit fiskal. Kriza me sa duket nga të dhënat
empirike të viteve të fundit, mund të japë efekte negative te strukturat
fiskale, tatimore dhe doganore, të cilat janë më të ndjeshme ndaj
goditjeve të tilla. Disa efekte janë shfaqur që tani, por ato janë shumë
të lehta.
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Nëse kriza do të vazhdonte do të mblidheshin më pak të ardhura.
Nëse këto të ardhura do të bien, atëhere do të goditen shpenzimet.
Efekti tjetër do të shprehet në punën e administratës shtetërore.
Mund të thuhet se administrata shtetërore përbëhet nga teknicienë,
të cilët e dinë se politika do të ketë efekte në punën e tyre, çdo
ndryshim i saj do të shoqërohet me ndryshime. Kështu që
veprimtaria njerëzore duket sikur “paralizohet”, duke u angazhuar
tej mase me ngjarjet e politikës. Por, pasiguria politike jep efektet
e saj në reduktimin e besimit të publikut dhe të biznesit, të cilat
maten me indekset përkatëse. Banka e Shqipërisë është në proces
të përgatitjes së këtyre indekseve, të cilat nënkuptojnë sinjale të
rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit. Krizat gjithmonë
shoqërohen me rënie të konsumit pasi bie gatishmëria e
konsumatorëve për të blerë, për të planifikuar investime apo
shpenzime për shërbime. Nga ana tjetër, krizat e zgjatura frenojnë
investitorët në sipërmarrjet e tyre pasi ato kanë parasysh se prodhojnë
në një ambient jo të stabilizuar, me kërkesë dhe konsum të “rrudhur”.

Ditët e fundit Guvernatori dhe Banka e Shqipërisë kanë qenë nën
shënjestrat e politikës për sistemin e pagave. A mendoni se politika
po i rikthehet cënimit të pavarësisë së Bankës Qendrore, pavarësi
aq e lakuar vitet e fundit në Shqipëri dhe aq e shenjtë për vendet e
zhvilluara?

Përjashtuar deklaratat e fundit në Kuvend dhe në media, të cilat
gjithësesi nuk i kemi neglizhuar asnjëherë, dua të theksoj se gjatë
vitit 2003 kemi qenë si më të qetë në sensin e ndërhyrjes së politikës
në cënimin e pavarësisë së bankës qendrore. Sa i përket pyetjes
tuaj, më lejoni të sqaroj për të gjithë ata që e dinë ose nuk e dinë,
ose bëjnë sikur nuk e dinë, Guvernatori dhe nëpunësit e Bankës
së Shqipërisë nuk paguhen nga buxheti i shtetit. Përkundrazi,
Banka e Shqipërisë për vitin 2003 ka derdhur në buxhetin e shtetit
mbi 8.3 miliardë lekë ose rreth 79 milionë dollarë në formën e fitimit
të periudhës ushtrimore. Sigurisht që sistemi i pagave në Bankën
e Shqipërisë vendoset mbi një bazë të argumentuar dhe vendimi i
takon Këshillit të saj Mbikëqyrës, pasi në bazë të Kushtetutës (neni
161) dhe të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”, Banka e Shqipërisë
është e pavarur nga çdo pushtet tjetër për realizimin e objektivit
kryesor të veprimtarisë së saj. Çdo subjekt është i detyruar të
respektojë pavarësinë e Bankës së Shqipërisë, të mos kërkojë të
influencojë te ndonjë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës dhe të mos
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ndërhyjë në veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë. Banka e
Shqipërisë përgjigjet vetëm përpara Kuvendit të Republikës së
Shqipërisë, i cili ka zgjedhur Guvernatorin dhe Këshillin Mbikëqyrës.

Nga ana tjetër, duke parë nivelin e pagave në bankat e nivelit të
dytë, ku një drejtor ekzekutiv paguhet deri në pesë fishin e pagës
së Guvernatorit, rekomandimet e institucioneve financiare
ndërkombëtare dhe eksperiencat e vendeve të tjera, sugjerojnë
një tendencë në rritje të sistemit të pagave dhe jo presione për ulje
apo për shkurtime. Argumenti kryesor është tërheqja dhe çka është
më e vështirë mbajtja e një personeli të kualifikuar në nivele
relativisht të përshtatshme për një bankë qendrore.

Gjithsesi, sa i përket çështjeve më të rëndësishme për një bankë
qendrore, pasi kjo është një argument periferik për rëndësinë e
zhvillimit ekonomik të një vendi, gjatë vitit 2003, Banka e Shqipërisë
nuk ka konstatuar ndonjë formë presioni apo ndonjë formë të të
ndikuarit të politikës mbi  vendimmarrjen e saj.

Nga ana tjetër, intensiteti i lartë i ngjarjeve politike ka bërë që Banka
e Shqipërisë të mbetet disi jashtë vëmendjes së politikës.
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Në mbyllje të vitit 2003, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë
Shkëlqim Cani bën një përmbledhje të zhvillimeve kryesore në
ekonominë shqiptare, të zhvillimeve në sistemin bankar, në
privatizimin e Bankës së Kursimeve si banka me pozicion dominues
në ekonomi, të fushatës për kalimin e pagesave në banka etj..

Gjithashtu, Guvernatori ndalet gjerësisht në efektet pasprivatizim
të Bankës së Kursimeve dhe në zhvillimet e pritshme në normat e
interesit të depozitave, të kredive dhe të bonove të thesarit pas
rënies së Bankës së Kursimeve në duart e austriakëve të Raiffeisen.
Ç'pritet të ndodhë me financimin e borxhit të qeverisë nga sistemi
bankar dhe a do të vazhdojë Banka e Kursimeve të jetë e pranishme
në ankandet e bonove të thesarit apo do t'i drejtohet kreditimit të
biznesit, siç edhe kanë premtuar drejtuesit e Raiffeisen
Zentralbank? Po për vitin 2004 si do të ecë ekonomia shqiptare?
Ç'pritet të ndodhë me normat e interesit dhe a do të fitojnë shqiptarët
kulturën e munguar bankare për të bojkotuar veprimet me cash e
për t'iu drejtuar sporteleve të bankave, siç ndodh rëndom në vendet
e zhvilluara dhe në ato të rajonit? Ç'ndodhi me fushatën për çmimet
dhe sa pritet të rezultojë norma e inflacionit në fund të vitit 2003?

1. Z. CANI, VITI 2003 SHËNOI PRIVATIZMIN E BANKËS SË

KURSIMEVE NGA BANKA AUSTRIAKE RAIFFEISEN. ÇFARË PRITET TË

SJELLË PËR SISTEMIN BANKAR DHE PËR POLITIKËN MONETARE TË

BANKËS SË SHQIPËRISË KY PROCES?

Privatizimi i Bankës së Kursimeve, një proces i cili u finalizua me
sukses me përcaktimin e blerësit Raiffeisen Zentralbank, Austri, pritet të
sjellë ndryshime në sistemin financiar në Shqipëri. Këto ndryshime do të
ndodhin së pari në Bankën e Kursimeve, dhe nëpërmjet saj, në mënyrë
direkte dhe indirekte, ato do të japin efektin e tyre në sistemin bankar dhe
në atë financiar. Këto ndryshime, pritet të ndikojnë edhe mënyrën e kryerjes
së funksionit të mbikëqyrjes nga ana e Bankës së Shqipërisë.

CANI: SUPRIZA JONË E VITIT 2004, KREDITIMI

INTERVISTA PËR GAZETËN “KOHA JONË “, 30
DHJETOR 20031

1 Intervistoi: Teuta Shamku
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Në periudhën afatmesme, ne shpresojmë që Banka e Kursimeve
do të ketë efektin e shumëpritur të rritjes së kredisë ndaj sektorit
privat, aq të nevojshëm për zgjerimin e mëtejshëm të këtij sektori
dhe të prodhimit vendas. Por, nga ana tjetër, zgjerimi i kredisë pas
privatizimit të Bankës së Kursimeve duhet konsideruar i lidhur
ngushtë dhe me përmirësimin e faktorëve të tjerë, si kuadri ligjor,
rregullator etj.,  që nuk varen thjesht dhe vetëm nga predispozicioni
i Bankës së Shqipërisë apo i Bankës së Kursimeve për rritjen e
kredisë për ekonominë. Një impakt tjetër i rëndësishëm që pritet
të ketë privatizimi do të jetë trysnia e konkurrencës së sistemit
bankar që do të ndikojë në koston e financimit të investimeve dhe
në përmirësimin e sistemit të pagesave, në ofrimin e produkteve
të reja bankare për qytetarët me një shtrirje të konsiderueshme në
të gjitha rrethet etj..

Në aspektin e politikës monetare impakti më i rëndësishëm pas
privatizimit të Bankës së Kursimeve pritet të jetë thellimi i tregjeve
financiare, fillimisht i atij ndërbankar, që përbën një element të
rëndësishëm për rritjen e eficiencës së mekanizmit të transmisionit,
pra të asaj se si vendimet e Bankës së Shqipërisë përçohen në
treg dhe në ekonomi. Por, emri i bankës së njohur Raiffeisen
nënkupton edhe tërheqjen e investitorëve të huaj të interesuar për
të investuar në Shqipëri dhe në rajon, sepse banka Raiffeisen
konsiderohet lider në Evropën Qendrore dhe Lindore, ka degët e
saj pothuajse në të gjitha shtetet e këtij rajoni. Nëse do të
përmblidhnim, mund të themi se privatizimi i Bankës së Kursimeve,
përveçse sjell një lojtar me reputacion në treg, mendohet të rrisë
larminë e shërbimeve bankare, të rrisë aktivitetin kreditues, të sjellë
një ridimensinonim të bankave të tjera në treg, një mentalitet edhe
më të ri në administrimin e bankave, pra në të ashtuquajturën
"corporate governance", standarde evropiane të bankingut pasi
Raiffeizenbank vjen nga një vend anëtar i Bashkimit Evropian etj..

2. Ç'DO TË NDODHË ME ANGAZHIMIN E BANKËS MË TË MADHE NË

VEND NË ANKANDET E BONOVE TË THESARIT DHE ÇFARË EFEKTESH

MUND TË KETË NË NORMAT E INTERESIT TË BONOVE, TË DEPOZITAVE

DHE TË KREDIVE?

Privatizimi i Bankës së Kursimeve, nisur nga pozicioni dominues i
kësaj banke mund të mendohej se do të sillte çrregullime në
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sistemin bankar shqiptar. Por, duke u nisur nga emri i mirë i
Raiftesen, reputacioni që ajo ka si dhe legjislacioni i hartuar për
këtë qëllim (ligji i konkurrencës), mendojmë se, sjellja racionale
dhe korrekte mbetet skenari më i mundshëm. Në afatin e shkurtër,
kur mundësitë investuese dhe aktiviteti i kredive mendohet të mos
jetë menjëherë agresive, alternativa investuese kryesore do të
vazhdojnë të mbeten bonot e thesarit, gjë që mendohet të mos
sjellë ndonjë ndikim të rëndësishëm në yield-et e bonove të thesarit
për këtë arsye. Në lidhje me normat e interesit të depozitave, në
mesatare, ndikimet do të jenë të vogla, pasi me reputacionin që ka
kjo bankë ka mundësi që të vazhdojë të ruajë edhe për disa kohë
pozicionin dominues, megjithë normat më të ulëta të interesit. Një
pjesë e mirë e pozicionit dominues të kësaj banke është për shkaqe
strukturore që lidhen me shpërndarjen më të gjerë të saj. Nëse do
të shiheshin tendenca të rënies së pjesës së tregut të kësaj banke,
kjo mund të reflektohej me një rritje të lehtë të normave të interesit
të depozitave nga bankat që do të tentojnë të kapin pjesë të tregut
nga ajo. Në përgjithësi, ky fenomen do të ishte i mirëpritur, pasi do
të reflektonte një treg më konkurrencial. Normat e interesit të
kredive ka mundësi të jenë të parat që mund të ndjejnë efektet e
një tregu me konkurrencë në rritje. Pritjet që gradualisht, Raiffesen
të pozicionohet në tregun e kredive dhe portofoli i konsiderueshëm
i saj, mendohet që do të sjellë shpejt presione për rënie të normave
të interesit të kredive, veçanërisht në monedhën vendase dhe
klientët e mëdhenj. Nga pikëpamja e transmetimit të politikës
monetare, pritjet e Bankës së Shqipërisë janë që mënyrat e reja të
drejtimit dhe fokusi disi më i ndryshëm i kësaj banke do të bëjnë
që Banka e Shqipërisë të ketë një partner më shumë në këtë drejtim,
për perfeksionim të vendimeve të saj në lidhje me sinjalet monetare.

3. SI E VLERËSONI REAGIMIN E PUBLIKUT LIDHUR ME PROCESIN E

PRIVATIZIMIT TË BANKËS SË KURSIMEVE?

Procesi i privatizimit të Bankës së Kursimeve, nuk konsiderohet i
suksesshëm vetëm për vlerën e shitjes së bankës dhe për emrin e
mirë të fituesit të tenderit ndërkombëtar. Reagimi pozitiv i publikut
dhe në mënyrë të veçantë i klientëve në 36 degët e saj në të gjithë
vendin ka shoqëruar thuajse të gjithë procesin gjatë këtij viti,
ndryshe nga dy herët e tjera. Ky reagim mendohet se ka ardhur
falë një procesi ristrukturimi të plotë e të suksesshëm të Bankës
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së Kursimeve, ndërgjegjësimit të personelit të saj dhe mjedisit
akademik e politik për domosdoshmërinë e privatizimit, por edhe
falë një angazhimi të përbashkët të Bankës së Shqipërisë, Ministrisë
së Financave dhe sidomos të vetë Bankës së Kursimeve për
sqarimin e publikut. Edhe media ka luajtur rolin e saj aktiv në drejtim
të prezantimit sa më të plotë të të dyja bankave konkurrente duke
ndjekur deri në qendrat respektive, Vjenë dhe Budapest
respektivisht Raiffeisen dhe OTP-në.

4. GJATË VITIT 2003, BANKA E SHQIPËRISË NDËRMORI NJË

FUSHATË KUNDËR SPEKULIMEVE ME ÇMIMET NË PRAG TË FESTAVE.
MEDIA KA PARAQITUR OPINIONE TË NDRYSHME NËSE ISHTE APO JO

E SUKSESSHME. ÇFARË SYNUAT ME KËTË FUSHATË?

Në fakt është ende shpejt për të bërë konkluzionet por gjithësesi
fakti që ka një shkallë të lartë sensibilizimi në opinonin publik si
dhe vendi që po i kushtohet në media, pavarësisht konkluzioneve
të parakohshme, tregon se fushata ka prekur një çështje të
rëndësishme për të cilën shqetësohen të gjithë e për rrjedhim dhe
rezultatet nuk do të mungojnë. Që në embrion të fushatës, ekspertët
e Bankës së Shqipërisë u munduan t'i jepnin përgjigje një sërë
pyetjeve të lidhura me fushatën kundër rritjes spekulative të
çmimeve në prag të festave të fundvitit. Fushata u ndërmor duke
njohur rolin e Bankës së Shqipërisë, si banka qendrore e vendit
dhe në funksion të trasmetimit të vendimeve të saj te publiku dhe
të detyrimit për ndërgjegjësimin e këtij të fundit. Fushata, në
dimensionet kryesore të saj nuk ka "kontrollin" mbi çmimet apo
kufizimin e konsumit/kërkesës, por informimin, ndërgjegjësimin dhe
përgjegjësimin për një mision fisnik të mosrritjes spekulative të
çmimeve në prag të festave të fundvitit. Banka e Shqipërisë  nuk i
tha konsumatorit "mos konsumo", por mos e tepro me kërkesën e
tepërt që përkthehet në rritje çmimesh spekulative; Banka e
Shqipërisë  nuk i thotë biznesit mos fito, por shfrytëzo rritjen e
konsumit dhe reduktimin e çmimit për të siguruar fitime më të
qëndrueshme në gjithë gjatësinë kohore të muajve të vitit dhe jo
vetëm në dhjetor; organeve tatimore u kërkuam të jenë të
pranishme në treg për të krijuar besim te publiku dhe për të vjelë
detyrimet fiskale në bazë të çmimeve reale të shitjes dhe jo ato të
deklaruara, ndërsa organeve doganore të mbajnë siç kanë mbajtur
të pandryshueshëm nivelin e çmimeve të referencës.
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5. A MENDONI SE BANKA E SHQIPËRISË DO TË ARRIJË OBJEKTIVIN

PËR INFLACIONIN NË FUND TË VITIT, NË INTERVALIN 2-4 PËR QIND,
PASI DITËT E FUNDIT VIHET RE NJË RRITJE ÇMIMESH PËR ARTIKUJT

USHQIMORË?

Gjatë muajit dhjetor kemi ndjekur me kujdes zhvillimet në çmimet
e artikujve ushqimorë dhe bazuar dhe në informacionin që ndajmë
me institucione të tjera shtetërore të specializuara, besojmë që
inflacioni në fund të vitit, në bazë vjetore do të jetë në intervalin 2 -
4 për qind, aq sa ç'ishte objektivi i Bankës së Shqipërisë i shpallur
që në fillim të vitit 2003.

6. GJATË KËTIJ VITI, BANKA E SHQIPËRISË KA BËRË PUBLIK EDHE

PROJEKTIN PËR SISTEMIN E PAGESAVE RTGS. KUR PRITET TË FILLOJË

NGA ZBATIMI DHE ÇFARË EFEKTESH MUND TË JAPË NË SISTEMIN

BANKAR TË PAGESAVE?

Gjatë vitit 2003, siç jeni të informuar, Banka e Shqipërisë ka punuar
edhe në drejtim të zbatimit në Shqipëri të sistemit kombëtar të
pagesave ndërbankare dhe me vlerë të madhe ose siç quhet
rëndom prej institucioneve ndërkombëtare, sistemin RTGS (Real
Time Gross Settlement). Zbatimi i këtij projekti është pjesë e
strategjisë së zhvillimit të Bankës së Shqipërisë dhe konsiderohet
si një ndër prioritetet e zhvillimit dhe të konsolidimit të mëtejshëm
të sistemit bankar shqiptar.

Vënia e tij në funksionim, në mënyrë të menjëhershme, rrit
besueshmërinë e ekonomisë dhe të tregjeve financiare shqiptare
në sytë e partnerëve dhe të investitorëve ndërkombëtarë. Përpjekjet
për zbatimin e këtij projekti, po bëhen në kuadrin e ndihmës dhe të
asistencës tekniko-financiare të Bankës Botërore, ndërsa në
procesin e deritanishëm, Banka e Shqipërisë ka angazhuar, dhe
do të vazhdoje në të njëjtën mënyrë deri në përfundimin e projektit,
të gjithë sistemin bankar shqiptar. Efektet e drejtpërdrejta, të
pritshme të sistemit të ri të pagesave ndërbankare në ekonominë
shqiptare do të jenë:

• Rritja e stabilitetit dhe e besueshmërisë së sistemit bankar
nga publiku vendas dhe i huaj, investitorët e huaj dhe
organizmat ndërkombëtarë.
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• Rritja e shpejtësisë së finalizimit të pagesave në vend,
nxitja e zhvillimit të mëtejshëm të shkëmbimeve në vend
dhe në mënyrë të veçantë i tregjeve financiare vendase.

• Krijimi i një infrastrukture bazë të domosdoshme për
zhvillime të mëtejshme në sistemin kombëtar të pagesave.

Efekti për publikun, do të jetë krijimi i kushteve për finalizimin e
pagesave, brenda ditës - pavarësisht nëse ato kryhen midis
qyteteve dhe bankave të ndryshme. Për finalizimin e projektit si
dhe për fillimin e operimit të sistemit, Banka e Shqipërisë si dhe
bankat tregtare do të zhvillojnë në mënyrë të përbashkët testimin
e sistemit. Funksionimi i tij i plotë pritet të jetë brenda janarit të vitit
2004, ndërkohë që po gjatë këtij muaji, Banka do të bëjë publik
fillimin e operimit të sistemit si dhe përdorimin e tij nga sistemi
bankar dhe nga publiku vendas.

7. SI KA ECUR FUSHATA KUNDËR CASH-IT NË EKONOMI DHE EFEKTET

E PRITSHME NË REDUKTIMIN E PAGESAVE ME PARA NË DORË NË

EKONOMINË SHQIPTARE. SI GJYKOHET ECURIA E FUSHATËS DHE

EDUKIMI I PUBLIKUT ME BANKAT PËR VITIN 2004?

Fushata e iniciuar nga Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2003 rezultoi
e frytshme dhe me efekte pozitive, veçanërisht në drejtim të
sensibilizimit të përgjithshëm për nevojën dhe mundësitë për
reduktimin e cash-it. Më të rëndësishme mund të konsiderojmë
nxitjen e institucioneve për të ndërmarrë masa dhe hapa konkretë
dhe përfshirjen e trajtimit të kësaj  çështjeje në programet dhe në
planet e tyre. Ministria e Financave ka përfshirë tashmë si një
objektiv të saj për vitin 2004, liberalizimin e llogarive dhe shërbimit
të buxhetit në të gjitha bankat e nivelit të dytë brenda tremujorit të
parë '04 dhe kalimin e pagave në llogari, për të paktën 10 për qind
të punonjësve shtetërorë brenda shtatorit 2004. Banka e Shqipërisë
po bashkëpunon me bankat e nivelit të dytë për të qenë të gatshme
të presin këta klientë të rinj dhe të ofrojnë një shërbim cilësor dhe
me përfitime të dyanshme. Është përfshirë në paketën e re fiskale
detyrimi që çdo biznes duhet të ketë llogari bankare dhe çdo pagesë
mbi 500 mijë lekë, të kryhet në bankë. Ministria e Ekonomisë  ka
programuar një numër aktivitetesh në rajone të ndryshme të
Shqipërisë për edukimin e komunitetit të biznesit për avantazhet e
zëvendësimit të cash-it. Po ashtu, një pjesë e mirë e bankave kanë
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përshpejtuar investimet në pajisje e rrjete ATM dhe kanë shtuar
fushatën publicitare për shërbime bankare dhe oferta atraktive të
pagesave jo cash. Mjaft pozitiv është bashkëpunimi midis KESH
apo Albtelecom me bankat për mundësimin e pagesës direkte të
faturave në bankë. Banka e Shqipërisë së bashku me institucionet
partnere do ta vazhdojë më intensivisht luftën ndaj cash-it edhe
gjatë vitit 2004, duke mbështetur iniciativat e institucioneve partnere
por edhe duke investuar në ndërtimin e një sistemi pagesash
efektiv, modern dhe në përputhje me standardet evropiane.

8. CILAT KANË QENË ZHVILLIMET KRYESORE NË OPTIKËN E

GUVERNATORIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË PËR VITIN 2003?

Ekonomia shqiptare gjatë vitit 2003 ishte më e mirë për shqiptarët
krahasuar me një vit më parë. Treguesit kryesorë të ekonomisë
shënuan zhvillime pozitive po të kemi parasysh qëndrueshmërinë
në prodhimin bujqësor, zhvillimet optimiste në degët e shërbimeve,
të industrisë dhe të transportit, rritjen e vëllimit të shkëmbimit tregtar,
numrin e shtuar të turistëve, situatën e qëndrueshme dhe të
favorshme energjitike, qëndrueshmërinë në prurjet valutore të
emigrantëve e faktorë të tjerë. Në këtë mënyrë mendohet se
produkti i brendshëm bruto do të shënojë një rritje 6 për qind,
ndërkohë që viti 2003 vlerësohet se do të shënojë një vit tjetër me
stabilitet të çmimeve të konsumit. Ashtu si dhe gjatë 3 - 4 viteve të
mëparshme, parashikimet e Bankës së Shqipërisë flasin për një
normë vjetore inflacioni brenda intervalit objektiv, 2 - 4 për qind.
Politika monetare e vitit 2003 ka vazhduar të jetë e kujdesshme,
me tendenca zbutjeje. Kjo është pasqyruar në uljen e normave të
interesit tre herë gjatë këtij viti. Duke ndjekur në vazhdimësi ecurinë
e inflacionit dhe treguesit e likuiditetit të sistemit bankar, Banka e
Shqipërisë ka ulur me 1.5 pikë përqindjeje në total (me 0.5 pikë
përqindje në muajt prill, korrik dhe tetor) normën e marrëveshjeve
të riblerjes gjatë vitit 2003, duke e çuar atë në fund të muajit tetor
në nivel të njëjtë me nivelin e parakrizës së likuiditetit të vitit të
kaluar.

Sistemi bankar reagoi në të njëjtën linjë me vendimet e Bankës së
Shqipërisë, duke ulur normat e interesit të pranimit të depozitave,
të bonove të thesarit dhe të transaksioneve në tregun ndërbankar.
Zhvillimet monetare tregojnë se hemoragjia e depozitave në
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pranverën e vitit 2002, është tejkaluar plotësisht dhe Banka e
Shqipërisë do të rishikojë politikën monetare në tendencë të zbutjes
së mëtejshme në mbledhjen e rradhës së Këshillit Mbikëqyrës.
Portofoli i kredisë së bankave për sektorin privat të ekonomisë
është rritur me 10.1 miliardë lekë gjatë 10 muajve të parë të vitit,
deri kur janë të dhënat operative. Gjatë kësaj periudhe, ekonomisë
i janë dhënë 70.6 miliardë lekë kredi e re (rreth 660 milionë usd)
ose 45 për qind më shumë se gjatë së njëjtës periudhë të vitit të
kaluar. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në
tregun valutor gjatë vitit 2003, duke blerë valutë. Aktiviteti valutor i
Bankës së Shqipërisë ka ndihmuar në injektimin e likuiditetit në
treg dhe ka zbutur tendencat mbiçmuese të lekut gjatë këtij viti.

9. SI E PARASHIKONI ZHVILLIMIN E EKONOMISË SHQIPTARE GJATË

VITIT 2004?

Banka e Shqipërisë i publikon parashikimet kryesore të saj në
programin monetar për vitin 2004, ku është mbajtur parasysh ruajtja
e normës vjetore të inflacionit brenda kufijve 2 - 4 për qind. Në
funksion të këtij objektivi, programi monetar synon kontrollin e rritjes
së ofertës monetare në mënyrë që niveli i mjeteve monetare reale
t'i përgjigjet nevojave reale të ekonomisë për një rritje ekonomike
prej 6 për qind. Parashikimi i kërkesës së ekonomisë vazhdon të
mbështetet në parashikimin e shpejtësisë thuajse konstante të
qarkullimit të parasë. Ky parashikim, duke u nisur nga niveli i PBB-
së nominale, është pika lidhëse midis inflacionit dhe rritjes së ofertës
monetare (objektivi i ndërmjetëm).

Programi monetar garanton respektimin e objektivave sasiorë të
Bankës së Shqipërisë  dhe kontrollin e huamarrjes së brendshme
të qeverisë në nivelin 2.7 për qind të produktit të brendshëm bruto.
Raportet dhe struktura e likuiditetit në ekonomi duket se janë afër
niveleve të tyre historike, ndërsa normat e interesit kanë patur
tendencë rënëse gjatë vitit 2003. Në këto kushte, Banka e
Shqipërisë, në varësi të ecurisë së mëtejshme të treguesve
monetarë dhe atyre të inflacionit, mund të shikojë mundësinë e një
uljeje të mëtejshme të normave të interesit, në mbështetje të
aktivitetit ekonomik ose të objektivit të inflacionit. Duke përgjithësuar
analizën e tendencave aktuale, mund të themi se gjatë vitit 2004
normat e interesit do të jenë përgjithësisht të qëndrueshme ose
me tendencë rënëse.
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Sistemi bankar parashikohet të plotësojë totalisht nevojat e sektorit
privat për kredi në lekë. Nevojat e bizneseve për huamarrje kanë
treguar rritje në vitet e fundit. Kjo tendencë pritet të vazhdojë edhe
në vitin 2004. Kredia për ekonominë gjatë vitit  të ardhshëm është
parashikuar të rritet me 16.5 miliardë lekë. Krahasuar me rritjen e
tepricës së kredisë për vitin 2003, kjo rritje është rreth 3.6 miliardë
lekë ose 28 për qind, më e madhe.

Sistemi bankar do të plotësojë edhe kërkesën e qeverisë për
financimin e deficitit në masën 62.5 për qind të financimit total prej
20.0 miliardë lekësh. Banka e Shqipërisë mund të financojë deri
në 5 për qind të mesatares së të ardhurave të qeverisë në tre vitet
e fundit ose rreth 7.5 miliardë lekë. Gjatë vitit 2004, huamarrja e
brendshme e qeverisë për mbulimin e deficitit buxhetor është
parashikuar të jetë 22.6 miliardë lekë, ndërkohë që pjesa që pritet
të përballohet nga të ardhurat nga privatizimi është rreth 2.8 miliardë
lekë. Pjesëmarrja e institucioneve të tjera dhe e individëve në tregun
e bonove të thesarit ka treguar shenja rritjeje në dy vitet e fundit.
Për vitin e ardhshëm, financimi i deficitit nga ana e tyre pritet të
arrijë vlerën prej 2.6 miliardë lekësh. Financimi i deficitit buxhetor
nga ana e sistemit bankar për vitin 2004, është parashikuar 20
miliardë lekë ose 2.3 për qind e produktit të brendshëm bruto. Pra,
përgjithësisht ekonomia do të ecë në shinat e shtruara gjatë vitit
2003, me zhvillime pozitive në drejtim të konsolidimit të mëtejshëm
të sistemit bankar, tashmë të plotësuar me privatizimin e Bankës
së Kursimeve dhe me efekte të konsiderueshme në zhvillimin e
sektorit privat.
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Zoti Guvernator, si paraqiten treguesit e zhvillimit ekonomik të vendit
për këtë vit që po mbyllet?

Mendimi i përgjithshëm i Bankës së Shqipërisë është që situata
ekonomike në vend është në rrugë të mbarë dhe thuajse të gjithë
treguesit ekonomikë do të realizohen siç kanë qenë dhe objektivat
e paracaktuar në fillim të vitit. Le të flasim më konkretisht. GDP-ja
ose Prodhimi i Brendshëm Bruto, ishte parashikuar për t’u rritur
me 6 për qind dhe mendohet se do të jetë po në kuotën 6 për qind.
Për inflacionin ne kemi patur si objektiv kuotën nga 2 deri në 4 për
qind dhe mendohet se deri në fund të 2003-shit do të jemi brenda
këtij objektivi. Gjithashtu dhe kursi i këmbimit ka qenë relativisht
stabël. Deficiti buxhetor ka qenë planifikuar në fillim të vitit në nivelet
5.8 për qind dhe në mbyllje të vitit do të jetë po në këto nivele. Pra,
në tërësi, këta janë disa nga treguesit kryesorë për të cilët ju pyetët,
e që flasin për një gjendje ekonomike brenda parashikimeve të
bëra që në fillim të këtij viti.

Zoti Cani, nga ana tjetër në Shqipëri muajt e fundit ka një acarim
të klimës politike. Kjo e shkaktuar nga zgjedhjet për pushtetin lokal
apo për situatën konfliktuale brenda mazhorancës dhe qeverisjes
së Partisë Socialiste dhe aleatëve të saj. A do të shoqërohet kjo
me ndikime në treguesit e zhvillimit ekonomik të vendit?

Mesazhi që unë do të desha t’u jap qytetarëve në lidhje me këtë
problem është se faktori bazë për të cilin ata duhet të shqetësohen
duhet të jetë ekonomia. Unë në gjykimin tim si ekonomist them se
politika, diplomacia dhe fusha të tjera të jetës shqiptare mund të kenë
luhatje, por këto mund të rregullohen shpejt. Ekonomia është si një
makinë e madhe, e cila e ka shumë të vështirë për të marrë kthesën.
Tani le t’i kthehemi asaj për të cilën më pyesni. Është e vërtetë se ka disa
muaj që politika shqiptare po zjen ose ka konfliktet e veta. Dy janë arsyet
që nuk kanë influencuar shumë ose që kanë dhënë efekte të zbutura:

CANI: NËSE KRIZA POLITIKE ZGJAT KJO DO TË JAPË EFEKTE NEGATIVE
NË EKONOMI

INTERVISTA PËR RADIO “DEUTSCHE VELLE”, 5
DHJETOR 20031

1 Intervistoi: Arben Muka
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E para, është se shqiptarët janë të mësuar tashmë me këto luhatje
të politikës dhe nuk i kanë zënë besë që ato do të shndërrohen në
goditje të forta. Bile dhe unë ende nuk besoj që do të ketë dhe në
këtë rast ndonjë goditje shumë të fortë.

E dyta, ka të bëjë me faktin se ekonomia shqiptare, biznesi, po
shkëputet gjithnjë e më shumë nga politika. Po sheh punën e tij,
po ecën përgjithësisht pa pyetur për politikën.

Po nëse kjo situatë do të zgjasë, a do të shoqërohet me kosto në
zhvillimet ekonomike të vendit?

Viti 2003 duket se do të mbyllet pa efekte të ndjeshme. Por, nëse
kjo gjendje politike do të vazhdojë të zgjatet dhe nëse do të
supozojmë se politika nuk do të gjejë zgjidhje, atëhere kjo do të
shoqërohet me kostot e veta.

E para, do të jetë në fushën legjislative. Mungesa e miratimit të
disa ligjeve do të krijojë deformim në legjislacionin shqiptar. Pra,
do të mbeten shumë ligje të parealizuara, të pamiratuara dhe
doemos të pazbatuara.

E dyta, do të japë efekt në strukturat fiskale dhe doganore, të cilat
janë më të ndjeshme ndaj goditjeve të tilla. Do të mblidhen më pak
të ardhura. Disa efekte janë shfaqur që tani, por ato janë shumë të
lehta. Nëse këto të ardhura do të bien, atëhere do të goditen
shpenzimet.

Faktori i tretë do të jetë në punën e administratës shtetërore. Mund
të thuhet se administrata shtetërore përbëhet nga teknicienë, të
cilët e dinë se politika do të ketë efekte në punën e tyre, çdo
ndryshim i saj do të shoqërohet me ndryshime. Edhe për atë pjesë
tjetër të teknicienëve, të cilët janë realisht të pavarur ose indiferentë
ndaj zhvillimeve politike do të ketë efekte nga kjo situatë kur ju po
e shihni se media është e mbushur vetëm me politikë, duke mos
patur as ekonomi, as teknikë, as zhvillim. Kështu që njerëzit
paralizohen, pezullohen duke u ngazhuar tej mase me ngjarjet e
politikës.

Sigurisht që do të ketë dhe efekte të tjera, por mendoj se këto janë
më kryesoret.
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Para së gjithash dëshiroj t'ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen
tuaj në këtë ceremoni të thjeshtë, të cilën e organizojmë për të shpallur
zyrtarisht fillimin e zbatimit të projektit të pagesave ndërbankare në
vlerë të madhe ose siç na pëlqen ta themi ndryshe: RTGS.

Në qoftë se do të më lejonit do të dëshiroja që shkurtimisht të thoja
disa fjalë për këtë projekt, duke mos harruar të përmend edhe ato
institucione dhe atë grup njerëzish që kanë dhënë dhe pritet të
japin për realizimin me sukses të këtij projekti.

Pa asnjë hezitim mund të them se ngritja e këtij sistemi është një
ndër hapat kryesorë të Bankës së Shqipërisë në thellimin e
reformave financiare në Shqipëri, në forcimin e stabilitetit dhe rritjen
e eficiencës së sektorit financiar në përgjithësi dhe atij bankar në
veçanti.

Guvernatori i Bankës së
Shqipërisë, Shkëlqim Cani
gjatë mbajtjes së fjalës me
rastin e nisjes së projektit
RTGS-AIPS, 20 maj 2003.

FJALA E PËRSHËNDETJES ME RASTIN E NISJES SË
PROJEKTIT RTGS-AIPS, 20 MAJ 2003
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Sistemi RTGS i cili do të ndërtohet në Shqiperi është mbeshtetur
në standardet dhe në praktikat më të mira ndërkombëtare.

Ndërmjet kontributeve të këtij sistemi, pa dyshim më kryesori pritet
që të jetë zgjerimi cilësor i kapaciteteve operacionale për një
shkëmbim eficient dhe të sigurtë të vlerave monetare. Ky zgjerim
nga ana e tij do të sjellë rritjen e besueshmërisë të përdoruesve
vendas dhe të huaj te kapacitetet dhe qëndrueshmëria e sistemit
bankar shqiptar.

Sistemi aktual i pagesave ndërbankare dhe atyre në vlerë të madhe
në Shqipëri, karakterizohet nga kosto e lartë operacionesh, kohë
e gjatë në përpunim të instrumenteve të pagesës dhe kohë e gjatë
për finalizim. Ndërkohë, objektivat e implementimit të projektit
RTGS dhe njëkohësisht përmirësimet e pritshme, janë:

• Shlyerja e menjëhershme e pagesave në vlerë të madhe.
• Krijimi i lehtësive në rritjen e eficiencës së administrimit të

përditshëm të likuiditetit nga ana e vetë bankave.
• Ulja  e rrezikut në sistemin bankar.
• Krijimi i një infrastrukture të shëndoshë, për inkurajimin e

mëtejshëm të zhvillimeve të tregjeve financiare duke
mundësuar një transmetim më efikas të politikës monetare.

Sistemi i ri RTGS do të shtrijë aktivitetin e tij dhe në ekzekutimin e
pagesave në vlerë të madhe të bizneseve dhe të individëve, duke
sjellë uljen e kohës së ekzekutimit. Pra, pritet që ndikimi i sistemit
të ri të jetë i ndjeshëm dhe i pranishëm edhe jashtë sistemit bankar,
në përgjithësi tek të gjithë agjentët ekonomikë, që shlyerjen e
detyrimeve të tyre financiare e realizojnë nëpërmjet sistemit bankar.

Sistemi RTGS ndonëse do të zbatohet dhe do të administrohet
nga Banka e Shqipërisë, është në thelb një shërbim i ri që iu ofrohet
bankave. Shtrirja e paisjeve, programet kompjuterike, baza
rregullatore dhe procedurat operuese, që janë pjesë përbërëse të
sistemit do të përfshijnë si Bankën e Shqipërisë ashtu dhe të gjitha
bankat tregtare që operojnë në Shqipëri. Për këtë arsye, roli dhe
kontributi i bankave gjatë procesit të implementimit gjykohet i një
rëndësie të veçantë.
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Ajo që dua të siguroj ka të bëjë me faktin që Banka e Shqipërisë,
gjatë këtij procesi, do të përpiqet të zbatojë një politikë transparente,
barazie dhe gjithëpërfshirëse ndaj bankave, duke kërkuar prej tyre
njëkohësisht shkallë të lartë angazhimi dhe bashkëpunimi gjatë
gjithë procesit të zbatimit.

Duke vlerësuar eksperiencat e vendeve të rajonit, specifikat e
projektit, shkallën e përgjithshme të zhvillimit ekonomiko - shoqëror
të vendit si dhe infrastrukturën e përgjithshme në Shqipëri, pritet
që zbatimi i këtij projekti të jetë një proces i vështirë. Megjithatë,
synimi i Bankës së Shqipërisë, për vënien në punë të këtij sistemi
është konkret dhe ai daton me janarin e vitit 2004.

Për zbatimin e këtij projekti, nën ndihmën tekniko-financiare të
Bankës Botërore, është kontraktuar firma amerikane "Montran", e
cila mendojmë se ka kapacitetet dhe eksperiencën e mjaftueshme
dhe përbën një garanci për realizimin e suksesshëm të projektit.

Banka Botërore është gjithashtu bashkëfinancuesi dhe mbështetësi
kryesor i Bankës së Shqipërisë në këtë projekt. Nuk mendoj se e
ekzagjeroj po të pohoj se është pikërisht ky institucion që e ka
inicijuar këtë projekt. Përveç kësaj, ndihmesa e Bankës Botërore
vlerësohet e rëndësishme edhe përsa i përket ofrimit të asistencës

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë,
Shkëlqim Cani gjatë mbajtjes së fjalës me
rastin e nisjes së projektit RTGS-AIPS, 20
maj 2003. Majtas z.Eugen Scanteie Shef i

Misionit të Bankës Botërore në Tiranë,
djathtas Charles Walsh, Zëvendëspresident i

kompanisë “Montran”.
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teknike, ndërkohë që do të jetë e angazhuar edhe gjatë instalimit
dhe më pas gjatë operimit të sistemit.

Në përfundim, do të theksoja se takimi i sotëm është dhe rezultati
i punës së deritanishme të specialisteve të Bankës së Shqipërisë,
të ekspertëve të Bankës Boterore, Fondit Monetar Ndërkombëtar
etj., të cilët kontribuan në konceptimin, në dizenjimin dhe në
përcaktimin e kërkesave tekniko-funksionale të sistemit si dhe në
evidentimin dhe përcaktimin e mënyrës së aplikimit të standardeve
më të mira ndërkombëtare brenda kuadrit ligjor shqiptar.

Pra s'më mbetet gjë tjetër veçse të falenderoj personelin e Bankës
së Shqipërisë, punonjësit e bankave tregtare, ekspertët e Bankës
Botërore dhe të FMN-së, pa harruar të përmend dhe Njësinë e
Zbatimit të Projekteve pranë Ministrisë së Financave.



KAPITULLI V – PREZANTIME NË AKTIVITETE TË NDRYSHME

147

ROLI I STATISTIKAVE NË FUNKSION TË POLITIKËS MONETARE1

Politika të shëndosha udhëhiqen nga mbështetje statistikore të
shëndosha veçanërisht në rastin e ekonomive në tranzicion ku
ndryshimet janë të vazhdueshme dhe të shpeshta. Kjo gjë vlen
edhe në rastin e Shqipërisë duke qenë një vend në tranzicion, ku
një nga kyçet e politikave ekonomike është mbajtja e një baze të
dhënash sa më të saktë dhe të besueshme.

Ky punim paraqet një përmbledhje të informacionit statistikor në
Shqipëri duke nxjerrë në plan të parë problemet kryesore të
mbledhjes dhe të hartimit të tyre. Gjithashtu, përshkruhet edhe roli
i statistikave në formulimin e politikave ekonomike të vendit, duke
u përqendruar në politikën monetare. Punimi paraqet edhe një
histori të shkurtër të politikës monetare dhe të planeve të së
ardhmes për të dhënë kështu një panoramë sa më të gjerë të
drejtimit të politikës monetare në Shqipëri.

1. HYRJE

Shqipëria, ashtu si dhe shumë vende të tjera në tranzicion, filloi
shkëputjen e fortë nga ekonomia e përqendruar në fillim të viteve
’90. Fillimi i tranzicionit të vështirë nuk la pa përfshirë edhe
statistikat, duke çuar kështu në një degjenerim të procesit të
mbledhjes së të dhënave, të përpunimit dhe të përhapjes së tyre.
Ndonëse ekzistenca e njësisë qendrore të statistikave në Shqipëri
nuk u vu asnjë herë në dyshim, në fillim të viteve ’90 kjo njësi nuk
ishte më në gjendje t’i siguronte asnjë informacion statistikor
organeve vendimmarrëse.

1 Prof. Shkëlqim Cani, Gramoz Kolasi, Referati i paraqitur në Sesionin e 54-t të ISI
“Roli i statistikave në funksion të  politikës monetare të Bankës së Shqipërisë “ 19
gusht 2003, Berlin.

“ROLI I STATISTIKAVE NË FUNKSION TË  POLITIKËS
MONETARE TË BANKËS SË SHQIPËRISË” REFERATI I
PARAQITUR NË SESIONIN E 54-T TË ISI
BERLIN, 19 GUSHT 2003
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Për shumë arsye, të dhënat statistikore gjatë viteve 1990-1993
ishin mjaft të dobëta për shkak të paaftësisë së autoriteteve për të
monitoruar, për të matur dhe për të publikuar kategoritë
makroekonomike statistikore kryesore, nivelit të ulët të mbulimit të
sektorit privat të ekonomisë, për shkak të vonesave të shumta në
përgatitje dhe publikime etj..

Përpjekjet e para serioze për të instaluar dhe për të vënë në
përdorim një sistem të kohës të statistikave makroekonomike në
Shqipëri datojnë që në fundin e vitit 1992. Falë ndihmës së
Departamentit të Statistikave të FMN-së, për herë të parë u
menduan dhe më pas u paraqitën të dhëna statistikore të tilla si
bilanci i pagesave, statistika monetare  dhe bankare, indeksi i
çmimeve të konsumatorit etj.. Që nga ajo kohë e në vazhdim –
pavarësisht luhatjeve të shumta që kaloi Shqipëria gjatë periudhës
së tranzicionit – procesi i përgjithshëm i hartimit të të dhënave
statistikore në përgjithësi ka shënuar progres.

Në shtator të vitit 1996, të dhënat mbi paranë dhe statistikat e
sistemit bankar të publikuara nga Banka e Shqipërisë do të
konsideroheshin të plota, të besueshme dhe të sakta për t’u
përfshirë në faqen e Shqipërisë në Statistikat Financiare
Ndërkombëtare. Progresi filloi të ndjehej në vitin 1998, kur
autoritetet shqiptare miratuan anëtarësimin e vendit në Sistemin e
të Dhënave të Përgjithshme  të FMN-së. Më 22 maj 2000, Shqipëria
do t’i bashkohej tetë vendeve të tjera në zhvillim kur ky sistem do
të prezantohej zyrtarisht. Më pas Shqipëria u zgjodh nga FMN-ja
si vend pilot për përgatitjen e një seti informacioni mbi praktikat
statistikore kombëtare. Ky model do të përdorej jo vetëm nga
Evropa, por edhe nga vende të tjera jashtë kontinentit evropian.

Tani statistikat e sipërpërmendura publikohen nga tre institucione
të ndryshme: Banka e Shqipërisë, INSTAT dhe Ministria e
Financave.

Banka e Shqipërisë (banka qendrore) është përgjegjëse për
nxjerrjen dhe për publikimin e statistikave monetare dhe bankare
çdo muaj, dhe statistikat e bilancit të pagesave çdo tremujor. Banka
e Shqipërisë ka financuar disa raste projekte të ndryshme
statistikore, sidomos vëzhgime që synojnë ecurinë e sektorëve të
veçantë të ekonomisë.
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INSTAT (Instituti i statistikave – organ qeveritar), duke qenë agjencia
kombëtare e statistikave, është përgjegjës jo vetëm për nxjerrjen
dhe përhapjen e statistikave mbi llogaritë dhe demografinë
kombëtare, por ai gëzon gjithashtu të drejtën ligjore2 për të
formuluar dhe për të zbatuar politikat e hartimit dhe të administrimit
të statistikave në Shqipëri.

Ministria e Financave është përgjegjëse për publikimin dhe
përhapjen e statistikave financiare qeveritare çdo tremujor.

2. STATISTIKAT MAKROEKONOMIKE NË SHQIPËRI

Vendet në tranzicion kanë nevojë për statistika në kohë dhe të
sakta për të ndërmarrë kështu politikat  e duhura, në përgjigje të
ndryshimeve të vrullshme të mjedisit ekonomik. Kësisoj, kërkesa
për informacion statistikor është rritur, si në drejtim të llojit të
informacionit ashtu edhe në drejtim të cilësisë. Gjatë viteve të fundit,
mbledhja e statistikave nga autoritetet shqiptare ka patur
përmirësim, falë edhe informacionit të ri që nuk ishte i mundur në
të kaluarën. Sot mund të sigurohen të dhëna mbi agregatët
monetarë, mbi sistemin bankar, mbi bilancin e pagesave dhe të
dhëna kryesore nga sektori real. Gjithashtu, saktësia e të dhënave
është përmirësuar duke favorizuar kështu besueshmërinë e këtij
informacioni. Përpunimi i të dhënave statistikore bazohet në
metodologjitë ndërkombëtare standarde, duke mundësuar edhe
krahasimin midis vendeve. Për më tepër, veçanërisht për sa i takon
të dhënave monetare dhe IÇK-së, seti i të dhënave është i
përshtatshëm për zbatimin e analizave të ndryshme dhe të metodave
ekonometrike që mbështesin vendimmarrjen e politikës monetare.

Megjithatë, procesi i vendimmarrjes në Shqipëri nuk mund të
mbështetet ende plotësisht në informacionin statistikor në
dispozicion. Pavarësisht përmirësimeve të konsiderueshme në
mbledhjen dhe përpunimin  e këtyre të dhënave, statistikat
makroekonomike përballen ende me disa probleme kryesore.

Mbulimi i të dhënave nuk është i plotë. Duke përjashtuar statistikat
monetare dhe indekset e çmimit të konsumatorit (që publikohen
çdo muaj), të gjitha grupet e tjera të statistikave kanë një periodicitet
2 Këto të drejta janë të kundërshtueshme e për rrjedhojë kjo çështje është qendër
e diskutimeve të shumta.
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relativisht më të gjatë (në më të shumtën tre muaj). Gjithashtu,
shtrirja kohore e të dhënave është një tjetër shqetësim. Në
shumicën e rasteve, të dhënat shpërndahen me një diferencë prej
tre deri në katër muaj mbas periudhës së raportimit. Shkurtimisht,
dobësitë mund të përmblidheshin si më poshtë:

• Mungesë e të dhënave mbi llogaritë kombëtare.
• Të dhëna të pamjaftueshme mbi aktivitetet e sektorit privat

apo joformal.
• Domosdoshmëria për të përmirësuar sondazhet dhe

procedurat e llogaritjeve.
• Kuadër ligjor dhe institucional jo i përshtatshëm për statistikat.
• Shkallë e ulët e shkëmbimit të informacionit statistikor.
• Seri afatshkurtra që datojnë nga fillimi i viteve ’90, me

shkëputje të vazhdueshme për shkak të ndryshimeve
metodologjike.

Ka rëndësi të theksojmë se tashmë janë identifikuar dobësitë e
mbledhjes së të dhënave, të përpunimit, të hartimit dhe të publikimit
të tyre. Për më tepër, institucionet përgjegjëse janë të angazhuara
në eliminimin e këtyre dobësive sa më shumë të jetë e mundur.
Besojmë se sfidat me të cilat do të përballen autoritetet shqiptare
në dy-tri vitet e ardhshme do të jenë përpjekjet domethënëse në
përmirësimin e drejtimit të sektorit të statistikave. Për këtë arsye,
po paraqesim si më poshtë prioritetet e punës:

Krijimi i një organi sa më të qartë të politikave. Pavarësisht ligjit
ekzistues sipas të cilit, autoriteti më i lartë është Këshilli i
Statistikave, në të vërtetë, de facto, ai luan thjesht rol këshillues.
Mbetet e paqartë se cili është përgjegjësi i vendimmarrjes përsa i
përket statistikave në Shqipëri. Ndonëse ky problem njihet prej
kohësh, fatkeqësisht asnjë zgjidje nuk i është dhënë këtij vakumi
ligjor. Projektligji i parashikuar të miratohet në fund të vitit do të
mund të zgjidhë këtë çështje.

1. Shtrirja më e gjerë e të dhënave me qëllim mbulimin e
plotë të sektorit privat. Sektori privat zë thuajse 75 për qind të
PBB-së në vend, e megjithatë shumë pak të dhëna mblidhen nga
ky sektor.  Një ndër arsyet kryesore për këtë është niveli i lartë i
ekonomisë joformale, e për rrjedhojë autoriteteve nuk i
mundësohen të dhëna mbi aktivitetin e këtij sektori. Kohët e fundit,
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përpjekjet e autoriteteve janë përqendruar në paraqitjen e masave
të përshtatshme për zvogëlimin e ekonomisë joformale në vend.
Shtrirja më e gjerë e të dhënave duhet shoqëruar me një vërtetësi
më të madhe të të dhënave. Gjithashtu, duhet forcuar besimi se
informacioni i mbledhur nga organet shtetërore nuk përdoret për
qëllime të tjera përveç atyre që kanë të bëjnë me zhvillimin e
statistikave. Ka mjaft arsye që i detyrojnë sipërmarrjet dhe agjencitë
private të regjistruara të mos japin apo të shtrembërojnë
informacionin dhënë organeve shtetërore. Arsyet, për shembull,
mund të jenë mospasja dijeni për sa i takon shkallës së përdormit
të këtij informacionit  nga organet shtetërore, mobsbesimi në to,
shkalla e konfidencialitetit të informacionit, konkurrenca në treg
etj..

2. Përdorimi i vëzhgimeve për nxjerrjen e informacionit
të vlefshëm. Burimet kryesore të të dhënave në Shqipëri,
veçanërisht mbi aktivitetet e sektorit privat dhe të tregut joformal si
edhe për matjen e veprimeve ilegale, janë me të vërtetë të
papërshtatshme. Si rrjedhim, për të patur statistika
makroekonomike të besueshme, matjet duhen bërë duke u bazuar
në të dhëna të mbledhura nga vëzhgime të hartuara mirë sipas
modeleve të përshtatshme, përfaqësuese të popullsisë. Banka e
Shqipërisë ka nisur të përdorë sondazhe veçanërisht në marrjen e
statistikave mbi bilancin e pagesave, por sondazhet statistikore
për këtë qëllim hasin probleme të modeleve dhe përfaqësimit, dhe
shumë procedura të matjeve duhen riparë. Kohët e fundit, banka
është angazhuar gjithashtu në përdorimin e indekseve të besimit
duke bërë sondazhe mbi bizneset, konsumatorët e sektorin privat,
dhe rezultatet kanë qenë të kënaqshme.

3. Nxjerrja dhe publikimi sa më i shpejtë i statistikave mbi
llogaritë kombëtare. INSTAT është përpjekur të njehsojë llogaritë
kombëtare si dhe ka premtuar se do të publikojë të gjitha të dhënat
për periudhën 1995-2000. Megjithatë, shqetësimi kryesor do të jetë
cilësia e shifrave që do të publikohen. Në një shkallë të
konsiderueshme, cilësia e të dhënave do të vlerësohet duke u
bazuar në  reagimin e konsumatorit dhe në reagimin e institucioneve
ndërkombëtare ndaj cilësisë së të dhënave. Kohët e fundit janë
vënë në zbatim disa projekte, të cilat besoj se do të jenë mjaft të
vlefshme për afrimin e statistikave të llogarive kombëtare me
standardet ndërkombëtare.
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4. Përmirësimi i procesit të përhapjes së informacionit
statistikor nga prodhuesi tek përdoruesi. Ndonëse autoritetet
janë të angazhuara në përmirësimin e cilësisë dhe të transparencës
së të dhënave statistikore, kërkohen përpjekje të gjithanshme nga
të gjithë ata për sa i takon hartimit të një kalendari publikimesh
dhe ngushtimit të harkut kohor midis përpunimit të të dhënave
përfundimtare dhe publikimit të tyre. Nga ky këndvështrim, ndoshta
sfida më e madhe ka të bëjë me përdorimin e internetit dhe
dizenjimin e faqeve të internetit funksionale, kështu që çdokush i
interesuar për statistikat mund të shfrytëzojë informacionin e
dëshiruar. Ndonëse Banka e Shqipërisë dhe INSTAT, i kanë
publikuar tashmë faqet e tyre të internetit, duhet theksuar se publiku
nuk ka mundësi t’i shfrytëzojë ato. Për më tepër, faqet e internetit
përdoren në një nivel të tillë që nuk është  edhe aq i kënaqshëm,
veçanërisht sepse statistikat e paraqitura në këto faqe nuk
përzgjidhen mbi një bazë profesionale. Pavarësisht nga kjo, numri
në rritje i përdoruesve duhet të konsiderohet si një iniciativë e mirë
në përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë dhe përhapjes së të
dhënave kombëtare.

5. Zbatimi i teknologjisë së informacionit që përdoret sot.
Niveli i njohurive mbi përdorimin e internetit në Shqipëri është i
ulët. Përveç kësaj, shumë probleme në infrastrukturën përkatëse
nuk na lejojnë të përfitojmë nga përparimet e vrullshme në teknologji
që ndodhin sot në botë. Pa dyshim, është e qartë se përdorimi më
i gjerë i internetit për sa i takon procesit të mbledhjes së të dhënave,
sjell edhe më shumë abuzime e për pasojë, kërkohen masa më të
kujdesshme për sa i takon konfidencialitetit.

6. Trajnimi i hartuesve dhe i analistëve të statistikave.
Procesi i formulimit të politikave gjen mbështetje nga shumë analiza
statistikore që bazohen në të dhëna të besueshme. Gjithashtu,
besueshmëria e të dhënave varet deri në njëfarë mase nga hartuesi
i tyre. Aktualisht, ka akoma vend për përmirësimin e aftësive të
administratorëve aktualë të të dhënave, me qëllim përpunimin si
duhet të informacionit. Përveç kësaj, pak janë trainuar për
analizimin e të dhënave nga ana statistikore, për të zhvilluar modelet
që përdorin metodat ekonometrike, për të zbatuar këto metoda në
rastet e paraqitura etj.. Kështu, një nga përparësitë e institucioneve
që hartojnë statistikat është trainimi i burimeve të tyre njerëzore
(duhet përmendur fakti se trainimet janë të kushtueshme dhe
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ndonjëherë mund të jenë një barrë për këto institucione). Gjithashtu,
këto boshllëqe në aftësitë e burimeve njerëzore mund të
plotësoheshin me kualifikimin e marrë nga studentë të kualifikuar
jashtë (duke supozuar se autoritetet ndërtojnë strategji të tilla për
të tërhequr këtë grup punonjësish të mundshëm).

3. POLITIKA MONETARE NË SHQIPËRI.

Në rrjedhën e transformimeve ekonomike që ndodhin zakonisht
në vendet në tranzicion, politika monetare në Shqipëri ka pësuar
ndryshime të shumta. Do të veçonim tre periudha gjatë të cilave
ndodhën dhe kthesat kryesore në këtë politikë. Hapi i parë ka të
bëjë me përpjekjet e bankës qendrore për të arritur stabilitetin
makroekonomik; e dyta ka të bëjë me kolapsin e ekonomisë për
shkak të skemave piramidale, kur politika monetare ishte pothuajse
e pafuqishme, dhe e treta ka të bëjë me përpjekjet për të rivënë
dhe për të mbajtur stabilitetin në ekonomi.  Në të gjitha fazat, politika
monetare ka ndjekur një rrugë të përgjithshme duke pasur si
objektiv përfundimtar stabilitetin e çmimeve dhe duke përdorur
objektiva të ndërmjetëm për të arritur këtë. Kuadri operacional që
zbatohet për kontrollin e objektivave ka ndryshuar me kalimin e
kohës.

3.1.  POLITIKA MONETARE GJATË VITEVE 1992 - 1996

Ashtu si edhe në shumë vende të tjera të Evropës Lindore, politika
monetare në Shqipëri filloi të zbatohej në vitet e para të viteve ’90.
Shkëputja nga ekonomia e centralizuar u vijua me një përkeqësim
të skajshëm të stabilitetit makroekonomik. Pasoja ishte një
kontraktim i të gjithë ekonomisë, gjë që u reflektua me shkatërrimin
e kapaciteteve prodhuese, në inflacionin e akumular si edhe në
një numër të madh njerëzish të papunë. Nga ana tjetër, hemoragjia
e monedhës së huaj ishte kaq e madhe duke e zbritur mjaft poshtë
nivelin e rezervës zyrtare të saj. Në mesin e vitit 1992, rezerva
valutore zyrtare ishte pothuaj asgjë, dhe vetëm pak javë importe.
Ky mjedis kritik përkon me kohën kur Parlamenti miratoi ligjin  “Mbi
Bankën e Shqipërisë” në prill 1992. Në këtë ligj, ndër të tjera ishte
shprehur qartë se funksioni kryesor i Bankës së Shqipërisë është
të drejtojë politikën monetare të një vendi, të sigurojë dhe të ruajë
stabilitetin e çmimeve.
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Për herë të parë, u përgatit dhe u zbatua politika monetare në
mesin  e vitit 1992, kur si pjesë e një programi emergjence
gjashtëmujor  (mbështetur nga FMN nëpërmjet marrëveshjes
Stand-By), Banka e Shqipërisë paraqiti disa masa që synonin të
vinin në kontroll ofertën e parasë. Përveç stabilitetit të çmimeve, u
vendosën edhe objektiva të tjerë finalë për të siguruar rritje
ekonomike dhe për të balancuar pozitën e jashtme të vendit.

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë gjatë kësaj periudhe
mund të përmblidhet me anë të skemës së mëposhtme:

Instrumentet direkte
të politikës
monetare

Kufiri i kredisë

Norma minimale
e interesit
për depozitat

Objektivat
operacionalë

Rezerva e huaj neto

Kredia neto për
ekonominë

Huamarrja neto
e qeverisë

Objektivi
i ndërmjetëm

Baza monetare

Objektivi final

Stabiliteti i
çmimeve

Rritja
ekonomike

1. Rritja reale e PBB-së (në përqindje)
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Që nga ajo kohë e në vazhdim Banka e Shqipërisë adoptoi një
politikë monetare që është shumë afër me regjimin monetar
(monetary targeting). Kjo nënkupton se objektivi i ndërmjetëm është
paraja, agregati monetar M3. Duke marrë parasysh ambientin
makroekonomik të asaj kohe, kontrolli u vendos të arrihej nëpërmjet
zbatimit të instrumenteve direkte të politikës monetare, si tavani i
kredive dhe normat e administruara të interesit për depozitat. Ky
regjim monetar nisi në kushtet kur u adoptua një regjim i kursit
luhatës të këmbimit (i cili vazhdon akoma).

Që nga ajo kohë, kufizimet mbi lëvizjet e llogarisë rrjedhëse u hoqën
ndërsa kapitali në transaksionet me jashtë mbeti i kufizuar.

Këto masa, të vijuara nga një politikë fiskale shumë e shtrënguar
(viti i parë i qeverisë së sapozgjedhur), u konsideruan si kontribuesi
kryesor në ndalimin e përkeqësimit të mëtejshëm të ekuilibrit. Në
fund të vitit 1992, inflacioni u ul ndjeshëm, rritja reale e PBB-së,
ndonëse shifër negative, ishte katër herë më e vogël se në vitin e
mëparshëm, dhe niveli i rezervës valutore të huaj u rrit shumë deri
në nivelin e tre muajve importe.

Procesi i konsolidimit makroekonomik vazhdoi i shpejtë gjatë viteve
1993-1995. Gjatë kësaj periudhe efikasiteti i politikës monetare
ishte i lartë duke qenë se tregu ndikohej pa dyshim, drejtpërsëdrejti
nga vënia e kufizimeve në shpërndarjen e kredisë dhe përcaktimin
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e nivelit dysheme për normat e interesit për depozitat në shifra
relativisht të larta. Ky pozicion i politikës monetare (i lehtë për t’u
përcaktuar) ishte një nga kontribuesit në uljen e inflacionit vit mbas
viti, deri në një vlerë njëshifrore në fund të vitit 1995 (tabela 2).

3.2. POLITIKA MONETARE GJATË VITEVE 1996 – 1997

Periudha 1996-1997 i përket kohës fatale të së ashtuquajturave
skema piramidale. Normat shumë të larta dhe tërheqëse të këtyre
skemave i zëvendësuan më së miri normat e interesit të vendosura
nga Banka e Shqipërisë, duke e kthyer politikën monetare të
Bankës së Shqipërisë thjesht në një nocion. Normat e larta të
interesit ishin nxitësit e derdhjes së kursimeve të publikut. Këto
norma varionin nga 12-30   për qind në muaj. Disa nga kompanitë
ofronim madje edhe dyfishin e principalit në dy muaj. Invesitorët “u
infektuan” kaq shumë nga ideja për t’u bërë të pasur shpejt pa punuar,
sa që filluan të shisnin asetet e tyre, si shtëpitë, dhe t’i depozitonin
fitimet tek skemat. Shumat e para nuk tërhiqeshin, por ato
riinvestoheshin së bashku me shumat e të ardhurave nga interesi.

Aftësia e kufizuar e kompanive për të administruar si duhet depozitat
e mbledhura, i detyroi këto kompani t’i ridepozitonin paratë në
sistemin bankar në formën e llogarive rrjedhëse, duke e rritur jashtë
mase nivelin e rezervës në sistem, që përdoret dendur për
financimin e shpenzimeve buxhetore duke blerë bono thesari. Në
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të njëjtën kohë, u zhvilluan në vitin 1996 dhe dy fushata elektorale,
e për rrjedhojë nevojat e qeverisë për likuiditet ishin të mëdha. Si
pasojë, në fund të vitit 1996 inflacioni ishte tre herë më i lartë se
viti i mëparshëm, ndërkohë që falimentimi i përgjithshëm i skemave
piramidale kishte filluar në mënyrë të pakthyeshme. (dhjetor 1996
filloi e para.)

Kolapsi përfundimtar i skemave piramidale ishte katastrofik si për
ekonominë dhe për shoqërinë. Humbja e kursimeve i çoi
depozituesit në protesta të dhunshme duke çuar në shkatërrimin e
shumë mjeteve fikse të prekshme publike dhe private. Ekonomia
ngeci në mesin e një kaosi të përgjithshëm.

Duke folur për përkeqësimin ekonomik, PBB-ja ra me 7.3 për qind
ndërsa kursi i inflacionit u rrit në 42.1 për qind në dhjetor. Norma e
papunësisë u rrit ndërsa monedha vendase u zhvlerësua me
pothuajse 50 për qind.

Në këto kushte, Banka e Shqipërisë u detyrua të rrisë përsëri
normën e interesit për depozitat, duke e çuar kështu në 32 për
qind. Por, kësaj rradhe ishte më e vështirë duke qenë se besimi i
publikut tek sistemi bankar ishte lëkundur. Megjithatë, kjo masë
rezultoi sërish efektive në vënien e inflacionit nën kontroll. Në fund
të vitit 1998, norma vjetore e inflacionit ra në 8.7 për qind. Përpjekjet
si të politikës monetare dhe të asaj fiskale ishin më frytdhënëse në
vitet në vazhdim.

4. Ritja në M3 (në përqindje)
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3.3. POLITIKA MONETARE GJATË VITEVE 1998 – 2003

Gjatë viteve të fundit është regjistruar një normë inflacioni e ulët,
veçanërisht për një ekonomi si ajo e Shqipërisë (kjo gjë zakonisht
ndodh në kushtet e një rritjeje të lartë ekonomike). Edhe disa
fenomene shock si kriza e Kosovës në vitin 1999, shoku i naftës
në vitin 2000, sollën uljen e normave të inflacionit. Duke filluar nga
viti 1999 deri në korrik të vitit 2003, Banka e Shqipërisë i ka ulur në
tërësi normat e interesit, por megjithatë ato mbeten ende të larta.
Duhet thënë se reagimi i tregut mbetej ende i dobët kundrejt këtyre
sinjaleve relaksuese të politikës monetare. Kjo reflektohet edhe
në diferencën e madhe ndërmjet normave minimale të interesit
për depozitat me afat dhe yield-it të bonove të thesarit.

Në këto kushte, Banka e Shqipërisë ka bërë një hap përpara duke
ndryshuar strategjinë e saj të politikës monetare.

Ajo hoqi të gjitha instrumentet direkte të kontrollit të ofertës së
parasë duke synuar kështu në një rrugë të re: atë të sigurimit të
kontrollit monetar nëpërmjet tregut. Duke filluar nga tremujori i tretë
i viteve 2000, Banka e Shqipërisë përdor normat e repos si
instrumenti kryesor për arritjen e synimeve të saj.

4. STATISTIKAT DHE PROCESI I VENDIMMARRJES

Pavarësisht arritjeve të 10-12 viteve të fundit, duhet thënë se
procesi i vendimmarrjes nuk ka qenë aspak i lehtë. Duke marrë
parasysh shkallën e konsiderueshme të mungesës së informacionit
statistikor – veçanërisht të dhënat mbi llogaritë kombëtare – procesi

Instrumentet
monetare (indirekte)

- REPO/R/REPO
- Transaksione me
të drejta të plota
- Hua njëditore
- Depozitë njëditore
- Huaja lombard
- Rezerva e
detyrueshme
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i vendimmarrjes i Bankës së Shqipërisë është bazuar kryesisht në
përdorimin e statistikave monetare.

Kjo e vërtetë nuk qëndron vetëm për vendimmarrjen e Bankës së
Shqipërisë, por për të gjithë procesin e vendimmarrjes në përgjithësi.
Megjithatë, është mëse e qartë se statistikat monetare dhe bankare
kanë qenë me të vërtetë ushqimi bazë i politikës monetare.

PËRDORIMI I STATISTIKAVE MONETARE DHE BANKARE.

Gjatë dekadës së fundit, politika monetare ka pësuar disa
ndryshime. Që nga fillimi i saj deri në ditët e sotme, regjimi i
zgjedhur, ku paraja është ende objektivi i ndërmjetëm, ka mbetur i
pandryshuar. Por, megjithatë, sipas marrëveshjeve të
vazhdueshme me FMN-në, Banka e Shqipërisë po bën përpjekje
për të arritur objektivin e saj final nëpërmjet disa kufizimeve sasiore
mbi treguesit monetarë (për më shumë detaje, shih shtojcën 1).

Ky kuadër politik që është i thjeshtë deri në njëfarë mase, mundësoi
që statistikat monetare dhe bankare të jenë një mbështetje
statistikore e mjaftueshme për një vendimmarrje të frytshme.
Publikimi i dokumenteve statistikore të tilla si sondazhet monetare
dhe të dhënat monetare të autoriteteve, së bashku me të dhëna të
tjera mbi tregjet financiare dhe inflacionin, konsideroheshin si të
mjaftueshme kundrejt çdo ndryshimi të mundshëm të normës së
interesit.3

Në fillim të viteve 2000, u evdientua një lloj joefikasiteti i
instrumenteve të mësipërme të politikës. Kësisoj, mbas heqjes së
kufizimeve për kreditë në vitin 1999, një vit më vonë në vjeshtë të
vitit 2000, kontrolli monetar sigurohej duke u bazuar vetëm në
instrumentet e tregut. Për këtë qëllim, u futën edhe ankandet javore
të repove, norma e interesit të të cilave fitoi dhe atributet e
përqindjes bazë në ekonomi. Që nga ajo kohë, Banka e Shqipërisë
filloi të shpallte shifrën e dëshiruar të inflacionit, duke fiksuar kështu
një interval nga 2-4 për qind.

3 Gjatë viteve ‘90, normat e administruara të interesit për depozitat në monedhën
vendase në bankat shtetërore, luanin një rol kryesor në ekonomi; ndonjëherë normat
për depozitat tremujore dhe ndonjëherë normat e depozitave dymbëdhjetëmujore.
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Fatkeqësisht, ndryshimi në kuadrin operacional nuk shoqërohet
me një rritje të konsiderueshme të informacionit statistikor. Ndoshta,
ndryshimet konsistojnë më tepër në faktin se seti i statistikave të
disponueshme vazhdon të rrisë numrin e vëzhgimeve, gjë që tregon
edhe një përmirësim të lehtë të cilësisë së tyre.

PËRDORIMI I STATISTIKAVE TË SEKTORIT REAL

Edhe tani, vazhdon mungesa e statistikave mbi treguesit e
ekonomisë reale. Tashmë ne përdorim një shportë4 të re të IÇK-
së, të përditësuar dhe të pasuruar me artikuj shtesë, por megjithatë
kjo nuk ka edhe aq peshë përderisa ai mbetet zhvillimi kryesor
cilësor i këtyre 3 viteve të fundit. Nga ana tjetër, ne nuk disponojmë
ende set statistikash plotësisht të besueshëm mbi llogaritë
kombëtare. Rritja ekonomike5 e vendit përbëhet ende nga një
shkallë besimi relativisht e ulët, ndërsa struktura e PBB-së  sipas
sektorëve apo e matur sipas shpenzimeve apo të ardhurave, nuk
ekziston akoma. Për më tepër, frekuenca e përditësimit të rritjes
së PBB-së është e ulët, me rreth 6 muaj.

Shifrat e tregut të punës janë një tjetër tregues i joefikasitetit në
fushën e statistikave në Shqipëri. Edhe pse pretendohet se norma
e papunësisë matet sipas standardeve ndërkombëtare, megjithatë
ideja e përgjitshme është se ka devijime nga realiteti dhe përdorimi
është i ulët. Matja e treguesve të punësimit vështirësohet edhe
nga lëvizjet e shumta të migrimit nga zonat rurale, në zonat urbane
apo jashtë vendit, duke e dëmtuar kështu procesin e përgjithshëm
të vendimmarrjes.

PËRDORIMI I STATISTIKAVE TË SEKTORIT FISKAL

Siç u përmend edhe më parë, është përgjegjësia e Ministrisë së
Financave të hartojë dhe të shpërndajë statistikat fiskale. Ndonëse
tani në Shqipëri ka rreth një dekadë që funksionojnë qeveritë lokale
të pavarura, megjithatë pavarësia e tyre financiare nga qeverisja
qendrore është shumë e ulët. Për këtë arsye, bilanci konsolidohet
dhe pjesë nga bilanci fiskal qendror publikohen nga Ministria e

4 Shporta e mëparshme përmbante 241 artikuj dhe sondazhet bazoheshin në
konsumin e individëve, në vitin 1993.
5 Matja e rritjes ekonomike të vendit bazohet në disa tregues si konsumi i çimentos
dhe i elektricitetit, çmimet e vendeve të huaja partnere.
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Financave. Duhet theksuar se ndonëse ka kaluar mjaft  kohë,
periodiciteti i të dhënave mbetet ende një herë në tremujor,
ndërkohë që publikimi bëhet tre muaj më vonë nga periudha së
cilës i referohen. Megjithatë, duke marrë parasysh faktin që Banka
e Shqipërisë dhe sistemi bankar në përgjithësi, kanë të bëjnë me
llogari të qeverisë, është shumë më e lehtë për politikën monetare
të indentifikojë nevojat e qeverisë për likuiditet me një shkallë
saktësie (sigurisht në periudha mjaft të shkurtra kohore). Kjo bëhet
veçanërisht e domosdoshme në kushtet kur Banka e Shqipërisë,
siç e përcakton ligji, është e detyruar6 të mbulojë pjesërisht deficitin
buxhetor nëpërmjet kredisë direkte.

STATISTIKAT NË BANKËN E SHQIPËRISË

Pa dyshim, dy kategoritë statistikore më të sakta janë ato që kanë
të bëjnë me statistikat financiare dhe ato që kanë të bëjnë me
bilancin e pagesave. Të dyja këto kategori publikohen që nga viti
1992 dhe në fakt ato përbëjnë bazën e informacionit për procesin
e vendimmarrjes në Bankën e Shqipërisë.

Statistikat e bilancit të pagesave hartohen çdo tremujor, me një
diferencë kohore prej 3 muajsh nga periudha së cilës i referohen.
Megjithatë, disa pjesë të rëndësishme të saj, si shifrat e tregtisë së
jashtme, shërbimet, remitancat etj., përgatiten çdo muaj duke qenë
kështu më pranë zhvillimeve në llogarinë rrjedhëse.

Banka e Shqipërisë publikon tani paralelisht statistikat financiare
të plota në përputhje me manualin e vjetër dhe me atë të ri të
statistikave të hartuara nga FMN-ja. Në fakt, burimi statistikor për
vendimmarrjen në Bankën e Shqipërisë bazohet në burimin
statistikor të publikuar në përputhje me manualet e mëparshme të
FMN-së, me titull “Statistikat mbi paranë dhe të dhënat bankare”.
Më konkretisht, burimi statistikor përfshin:

• Llogaritë e autoriteteve monetare.
• Banka e Shqipërisë MHN.
• Bilanci i konsoliduar i bankave paradepozituese.
• Sondazhe monetare.

6 Në bazë të ligjit “Mbi Bankën e Shqipërisë”, Banka e Shqipërisë është e detyruar
të financojë deficitin fiskal deri në një shumë të caktuar, e barabartë kjo me 5 për
qind të të ardhurave mesatare fiskale, të realizuara në tre vitet e fundit.
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• Kriteret e ecurisë.
• Normat e interesit dhe vëllimin e transaksioneve në tregjet

financiare (normat e repove, normat ndërbankare, yield-i i
bonove të thesarit, normat e huadhënies dhe depozitim).

• Regjistrimet e kurist të këmbimit etj..

Të dhënat hartohen çdo muaj dhe kohët e fundit departamenti i
statistikave ka ndërmarrë hapa për të përmirësuar metodën e
përllogaritjes dhe të paraqitjes së tyre sipas udhëizimeve të reja
nga FMN-ja. Statistikat financiare dhe bankare publikohen çdo muaj
dhe nxjerrja e tyre njoftohet përpara. Gjithashtu, merret informacion
ditor dhe javor mbi  tregun ndërbankar, tregun e parasë, tregun e
këmbimit valutor si edhe informacione të tjera operacionale.

Sondazhet janë një tjetër burim informacioni që Banka e Shqipërisë
po përdor këto kohët e fundit për të ushqyer politikën e saj monetare.
Sondazhet mbi bilancin e pagesave përballen me problemet e
modeleve dhe të paraqitjes, dhe për momentin po rishikohen.
Megjithatë, ka pothuaj një vit që Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë
ndërtimin e indekseve të besimit dhe sondazhet e kryera rezultojnë
të besueshme. Për të qenë më konkret, sondazhet kryhen çdo
tremujor tek bizneset, konsumatorët dhe bankat.7 Rezultatet e
këtyre sondazheve nuk janë publikuar ende, sepse nuk jemi
plotësisht të bindur për saktësinë e tyre, dhe gjithashtu po përpiqemi
të paraqesim një seri më të gjatë të indekseve për të mundësuar
kështu krahasimin. Duhet thënë se sondazhet janë të ngjashme
me sondazhet e besimit të kryera nga vende të tjera, e kësisoj në
të ardhmen, shifrat mund të krahasohen me ato të vendeve të
tjera.

Kombinimi i gjithë këtij informacioni, domethënë statistikat
financiare8 me të dhënat nga IÇK-ja dhe të dhënat nga situata e
likuiditetit në sistemin bankar etj., përbën burimin bazë statistikor
si nga pikëpamja monetare dhe ajo financiare, mbi të cilat merren
dhe vendimet për fazën vijuese përsa i takon normave të interesit.

Departamenti i Politikës Monetare harton çdo muaj raportin mujor
të politikës monetare – një dokument ku përfshihen edhe

7 Sondazhet tek bizneset dhe konsumatorët kryhen në bashkëpunim me INSTAT,
i cili ka mjetet dhe informacionin e duhur të këtyre fushave.
8 Informacioni statistikor mujor publikohet në datën 25 të   muajit pasardhës.
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propozimet për vendimet e ardhshme të politikës monetare - dhe
ia paraqet këtë Këshillit Mbikëqyrës.  Ky raport shpjegon kryesisht
zhvillimet kryesore të inflacionit dhe të parasë, pritjet dhe metoda
të ndryshme parashikimi mbi agregatët monetarë, mbi kursin e
këmbimit dhe mbi inflacionin.

Ky dokument i nënshtrohet gjykimit të Këshillit Mbikëqyrës, i cili në
përfundim vendos nëse duhen bërë ndryshime, në çfarë drejtimesh
dhe në çfarë mase.

PARASHIKIMI NË BANKËN E SHQIPËRISË

Në tërësi, parashikimi i treguesve monetarë në Bankën e Shqipërisë
identifikohet me metodën e FMN-së e njohur si programimi monetar.
Sipas kësaj metode, ndryshimi në mjetet e huaja neto9, në deficitin
fiskal10 dhe në kredinë për ekonominë11, duke menduar të gjitha
mjetet e tjera të pandryshueshme, është i barabartë me rritjen e
ofertës së parasë.

Nga ana tjetër, kohët e fundit kemi filluar përdorimin e informacionit
statistikor për analizat ekonometrike. Gjithashtu, duke pasur
ndihmën e ekspertëve të huaj, po zbatojmë metoda ekonometrike
për të ndërtuar modele, të cilat mund t’iu përshtaten strukturave
tona ekonomike. Gjithashtu po bëhen përpjekje për të  gjetur dhe
testuar lidhjet ndërmjet tregueve makroekonomikë (duhet thënë
se disa nga seritë janë mjaft të gjata për analiza të tilla).

Duke qenë se objektivi ynë kryesor është stabiliteti i çmimeve,
Banka e Shqipërisë ka qenë më e shqetësuar për monitorimin dhe
për kontrollin e inflacionit. Për këtë qëllim, ne kemi hartuar dy
ekuacione mjaft të thjeshta, që synojnë parashikimin e inflacionit.
Shkurtimisht ato bazohen në:

9 Informacion i marrë nga statistikat e bilancit të pagesave.
10 Informacion i marrë nga statistikat e bilancit të pagesave.
11 Kredia për ekonominë, sipas të dhënave të fundvitit 2002, është ende në shifra
mjaft të ulëta, rreth 8 për qind e PBB-së, ose rreth 10 për qind e totalit të mjeteve
të sistemit bankar. Kjo do të thotë që ky artikull nuk është shumë i vështirë për t’u
parashikuar.
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• Një metodë empirike mbi tendencën historike të inflacionit,
ku rëndësi më e madhe i jepet viteve të fundit dhe ku
periudhat historike me ndikime të forta në inflacion, si për
shembull viti 1997, nuk janë përfshirë.

• Një metodë më analitike, e cila vlerëson se ata faktorë
kanë ndikim më domethënës në inflacion, i matur si
ndryshim vjetor i indeksit të çmimit të konsumatorit P.

ttttt emPP εααα +⋅+⋅+⋅= −−− )1(3)3(2)1(1

Ku m përfaqëson gjendjen mujore të agregatit monetar M1,
rregulluar me një diferencë kohore prej 3 periudhash, dhe e
përfaqëson kursin e këmbimit nominal efektiv i rregulluar me një
diferencë kohore prej një periudhe.

Domosdoshmëria për të hartuar modele parashikimi për inflacionin
u bë konkrete në fillimin e viteve 2000, kur u verifikua që në kushtet
e arritjes së objektivave sasiorë të kritereve të ecurisë, gjendja e
ofertës së parasë regjistroi disa herë devijime thelbësore nga vlerat
e parashikuara, kur vetë inflacioni12 nuk paraqiti devijime të tilla.

Megjithatë, modelet e sipërpërmendura të inflacionit konsiderohen
se kanë shumë kufizime, veçanërisht nga pikëpamja e përdorimit
të teknikave të ekonometrisë. Prandaj, po punohet paralelisht për
të hartuar një model më të besueshëm, me bazë tremujore, i cili
ka në fokus të tij ndarjen në të tregtueshme dhe jo-të tregtueshme
të IÇK-së. Analiza të ngjashme bëhen edhe për sa i takon matjes
së inflacionit të importuar dhe inflacionit bazë.

Në fund, duhet theksuar se bazuar në kërkimin e bërë nga Misioni
i Asistencës Teknike të FMN-së në bashkëpunim me ekspertë të
Departamentit të Kërkimeve dhe Politikës Monetare, ka kohë që
po punohet për identifikimin e regjimit të ardhshëm të politikës
monetare, duke u përpjekur të gjejmë një përgjigje nëse norma e
repove në një moment të caktuar dhe në një masë të caktuar, ndikon
plotësisht mbi inflacion apo jo?

12 Objektivi final i politikës monetare bazohet në mbajtjen e inflacionit vjetor në
fund të vitit brenda intervalit 2 – 4 për qind.
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5. E ARDHMJA: REGJIM INFLACIONI (INFLATION TARGETING) APO…?

Po t’i përgjigjeshim pyetjes së mësipërme, Banka e Shqipërisë
tani ka marrë një vendim, i cili mbi të gjitha nënkupton adoptimin e
regjimit të politikës monetare të quajtur regjimi inflacionit (IT). Banka
e Shqipërisë e ka kuptuar tashmë se IT është një strategji e
suksesshme, nëse nga njëra anë gjen një klimë të shëndetshme
makroekonomike dhe institucionale, dhe nga ana tjetër gjen një
audiencë (agjentë ekonomikë, individë, publiku i gjerë) që e kupton
dhe e mirëpret.

Në këtë këndvështrim, realiteti shqiptar, pavarësisht konsolidimit
makroekonomik, vlerësohet të jetë ende në hapat e parë drejt
ekonomisë së tregut.

5.1.  ASPEKTI MAKROEKONOMIK

Inflacioni

Në përgjithësi, sipas literaturave të ndryshme rekomandohet që
një periudhë prej dy-tre vjetësh ku inflacioni është i ulët13 duhet të
kalojë në zbatimin e regjimit të infacionit (IT). Normë e ulët
konsiderohet një normë inflacioni brenda 1-3 për qind.
Përgjithësisht, tendenca e viteve të fundit ka qenë drejt normave
të ulëta dhe për më tepër se dy vjet, inflacioni ka variuar afër nivelit
të sipërm të objektivit.

Në vite të ndryshme, faktorët shock kanë qenë të pranishëm kur
ka pasur si inflacion të lartë ashtu edhe inflacion të ulët. Mesatarisht,
norma e inflacionit vjetor nga janari 1998 deri në korrik 2003 ka
qenë 5.75 për qind, ndërsa gjatë tre viteve të fundit, korrik 2000 –
korrik 2003, ka qenë 3.44 për qind.  Nëse do të shikonim secilin
nga pesë vitet e fundit, norma vjetore e inflacionit ka qenë 21.6 për
qind, 0.4 për qind, 0.0 për qind, 4.2 për qind dhe 2.1 për qind
respektivisht për vitet 1998, 1999, 2000 2001 dhe 2002.

13 Megjithatë, vende si Republika Çeke, Polonia dhe të tjera kanë adoptuar këtë
regjim në kushtet kur norma e inflacionit  varionte nga 6 në 10 për qind.
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Duke u bazuar në zhvillimet e deritanishme edhe pse viti i tanishëm
nënkupton se inflacioni është më i lartë krahasuar me atë të dy
viteve më parë, është e besueshme se tashmë pothuajse ekzistojnë
kushtet paraprake për zbatimin e regjimit të inflacionit (IT).

Kursi i këmbimit

Regjimi i kursit të këmbimit është një nga pikat e tjera të forta për
adoptimin e regjimit të inflacioni (IT). Në rastin e Shqipërisë, është
fat që Banka e Shqipërisë ka të drejtën ekskluzive për të marrë
vendime që zgjedhin dhe administrojnë llojin e politikës së kursit
të këmbimit në Shqipëri. Gjithashtu, që nga viti 1992 Shqipëria ka
zgjedhur një regjim kursi këmbimi të luhatshëm, tipari kryesor i të
cilit është përcaktimi i çmimit të monedhës nga lidhja ofertë-kërkesë.

Ekzistenca e këtij regjimi është një nga kushtet për të adoptuar
regjimin e inflacionit (IT), dhe kështu ky tregues përbën një pikë të
fortë mbështetëse. Kjo bëhet më e besueshme po të konsiderojmë
qëndrueshmërinë e monedhës vendase, Lek, krahasuar me dollarin
amerikan dhe me monedhën evropiane, Euro. Për të katërtin vit
me rradhë, leku ka qenë i qëndrueshëm duke e zhvendosur Bankën
e Shqipërisë pak a shumë në rolin e një “spektatori të thjeshtë” për
shkak të zhvillimeve në tregun e këmbimit valutor.

5. Kursi i këmbimit të lekut

80

100

120

140

160

180

200

Mar-
93

Ju
l-9

3

Nov-
93

Mar-
94

Ju
l-9

4

Nov-9
4

Mar-
95

Ju
l-9

5

Nov-
95

Mar-9
6
Ju

l-9
6

Nov-9
6

Mar-
97

Ju
l-9

7

Nov-9
7

Mar-
98

Ju
l-9

8

Nov-9
8

Mar-
99

Ju
l-9

9

Nov-
99

Mar-0
0
Ju

l-0
0

Nov-0
0

Mar-
01

Ju
l-0

1

Nov-0
1

Mar-0
2
Ju

l-0
2

Nov-0
2

Mar-0
3

USD EURO



KAPITULLI V – PREZANTIME NË AKTIVITETE TË NDRYSHME

167

Konsolidimi fiskal

Pesë vitet e fundit kanë shënuar zhvillime të rëndësishme për sa i
takon konsolidimit të sektorit fiskal. Deficiti buxhetor ra nga 11.3
përqind e PBB-së në vitin 1998 në 6.2 për qind e PBB-së në vitin
2002. 14 Është fakt që gjatë viteve 2000 dhe 2001, deficiti buxhetor
pati “fatin” të fitonte të ardhura të konsiderueshme në monedhë të
huaj (ndihmë financiare dhe të ardhurat nga privatizimi).  Këto të
ardhura kanë zbutur presionet fiskale mbi politikën monetare dhe
si rrjedhim, sistemi bankar nuk është përballur me probleme të
likuiditetit, ndërkohë që edhe Banka e Shqipërisë ka arritur kufijtë
e financimit të deficitit buxhetor siç e përcakton edhe ligji.

Megjithatë, nuk mund të flasim ende për stabilitet fiskal dhe
konsolidim. Për të thënë një gjë të tillë ne konsiderojmë strukturën
e të ardhurave buxhetore (një pjesë e konsiderueshme e tyre vjen
nga doganat) evazionin fiskal dhe, në njëfarë mënyre, format
arbitrare të vjeljes së taksave dhe të vendosjes së çmimeve  të
referencës.

Stabiliteti financiar

Nëse do të shikonim krizat e sistemeve financiare, duket sikur
Shqipëria nuk ka kaluar kriza të mëdha. Kjo është e vërtetë për
atë pjesë të ekonomisë që quhet “formale”. Në Shqipëri, pavarësisht
se ekzistojnë pesë institute sigurimi, sistemi financiar mund të
identifikohet de facto me atë bankar. Nga ana tjetër, nuk duhet të
harrojmë se kriza e vitit 1997, ndonëse nuk u shkaktua nga sistemi
bankar, megjithatë ishte një fenomen tipik financiar, pasojat e së
cilës mbi treguesit makroekonomikë, prodhimin, inflacionin,
papunësinë, bilancin e pagesave etj. ishin të pallogaritshme.

Pyetja që lind në këtë kontekst është: Cili është sistemi imunitar
shqiptar nga krizat financiare?

Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme për të forcuar
mbikëqyrjen bankare, sistemi ynë bankar është i pazhvilluar dhe

14 Gjatë periudhës afatmesme, deficiti buxhetor ndaj PBB-së projektohet të jetë
5.2 në vitin 2005.
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ofron një nivel të uët të ndërmjetësimit.  Karakterizohet nga një
përqendrim i madh dhe ai vepron në kushtet ku rreziku është i
lartë (i gjithë spektri nga ai i politikës deri tek ai operacional), rregulloret
nuk janë të plota dhe ka probleme me zbatimin e rregullave etj..  Një
shembull që vlen edhe si kombinim i të gjithë këtyre elementeve,
është vënë re një vit më parë kur sistemi bankar u kërcënua nga
tërheqja e depozitave që ndodhi gjatë periudhës mars-prill 2002.

Përveç tregut bankar, të tjera tregje dhe institucione financiare janë
pothuaj joaktive. Ato sapo janë formuar dhe niveli i ekspozimit është
i lartë.

Ekonomia joformale është ende prezente dhe pavarësisht nga
eksperienca e hidhur, ka të dhëna se huadhënia në këtë treg
vazhdon akoma, ndonëse në një masë të ulët. Sipas një sondazhi
të fundit mbi bizneset të kryera nga Banka e Shqipërisë, kërkesa
për kredi në tregun joformal ka rënë.

Siç mund të vihet re, mekanizmi mbrojtës i Shqipërisë drejt krizave
financiare vuan nga shumë probleme, dhe ndonëse ato kanë kohë
që njihen, nuk është e mundur të eliminohen. Sistemi imunitar i
dobët, bën që ekonomia shqiptare të ketë një shkallë relativisht të
lartë ekspozimi e për rrjedhojë, nuk plotësohet një nga kushtet e
rëndësishme të regjimit të inflacionit (IT).

5.2. ASPEKTI INSTITUCIONAL

Ndonëse në aspektin makroekonomik ekzistojnë faktorë që janë
në favor të zgjedhjes së regjimit të inflacionit (IT) si regjim i politikës
monetare, besohet se në aspektin institucional ka më shumë pika
disavantazhi që e zbehin këtë zgjedhje.

Pavarësia e bankës qendrore

Ligji ofron një pozicion të pavarur të bankës qendrore, por në të
vërtetë pavarësia e bankës qendrore është larg nga pavarësia
ligjore dhe nën kërcënim. Duket sikur autoritetet e tjera nuk kanë
ndër mend të respektjonë siç duhet pavarëisinë e bankës qendrore.
Nga ana tjetër, nuk ka garanci të mjaftueshme që pavarësia e dhënë
nga ligji aktual (në tërësi apo pjesë të veçanta të tij) nuk do t’i
nënshtrohet ndryshimeve të  mëvonshme.
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Transparenca e bankës qendrore

Gjithashtu, vlerësohet se banka qendrore nuk zbaton ende
transparencën e duhur, veçanërisht përsa i takon procesit të
vendimmarrjes, në lidhje me politikën monetare.

Besueshmëria e bankës qendrore

Nuk mund të themi se Banka e Shqipërisë gëzon besimin e plotë
të publikut. Nga ana tjetër, adoptimi i regjimit të inflacionit (IT) e
dobëson besueshmërinë e bankës qendrore nëse banka nuk i
përmbahet objektivit.

Përgjegjshmëria e bankës qendrore

Vlerësohet se përgjegjshmëria reale duhet të rritet. Banka e
Shqipërisë ka marrë përsipër të respektojë të gjitha kërkesat e
raportimit, por cilësia e këtij raportimi i nënshtrohet disa
përmirësimeve të mëtejshme, të cilat mendohet se do të rrisin
përgjegjshmërinë e Bankës së Shqipërisë.

Raporte jo të mira me autoritetet fiskale

Bashkërendimi ndërmjet autoriteteve fiskale dhe atyre monetare
nuk është në nivelet që kërkohen nga regjimi i inflacionit (IT). Në
praktikë, ky mosbashkërendim e pengon Bankën e Shqipërisë të
zbatojë në mënyrë efikase instrumentet për të plotësuar politikën
monetare.

Në përgjithësi, aspekti institucional konsiderohet si pikë e dobët
për adoptimin e regjimit të inflacionit (IT).

5.2. NIVELI I KUPTUESHMËRISË NGA PUBLIKU

Shqiptarët morën mësimet e para mbi inflacionin në fillimin e viteve
’90. Me kalimin e viteve, të gjithë e kuptuan se ngritja e çmimeve
rrënonte të ardhurat dhe kursimet e tyre. Megjithatë, janë të paktë
ata që e kuptojnë se një mision i vështirë si ai i mbajtjes së çmimeve
të qëndrueshme i takon një institucioni të quajtur Banka e
Shqipërisë. Në fakt, shqiptarët mësuan një gjë: “sakrificat
afatshkurtra, sjellin fitime afagjata”. Të dyja forcat politike citonin



KAPITULLI V – PREZANTIME NË AKTIVITETE TË NDRYSHME

170

këtë shprehje kur erdhën në pushtet. Pavarësisht nga kjo, ato nuk
ishin në gjnëndje të kuptonin mekanizmin që të çon nga një e
tashme tërësisht e shkatërruar në një të ardhme më të sigurtë e
më të pasur. Një provë e kësaj është periudha e pafund e tranzicionit
dhe dështimet e shumta gjatë saj (këto më tepër për arsye
subjektive). Një numër i kufizuar njerëzish janë në gjendje të
kuptojnë se pse nevojiten reformat serioze, ndërkohë që shumë
mbeten të zhgënjyer dhe shumica i pranon me indiferencë.

Në këtë kontekst, është e vështirë të besosh se Banka e Shqipërisë
do të gjejë partnerë “të përshtatshëm” që të mund të kuptojnë dhe
të dallojnë si duhet vendimet e saj. Kur publiku kupton dhe mirëpret
politikën e bankës qendrore, atëherë publiku dhe pritjet e tij për
inflacionin (të udhëhequra nga objektivi për inflacionin) kthehen
në faktorë që përcaktojnë normat e ardhshme të inflacionit.

Në fakt, njohja e publikut me politikat, bankingun etj., përmirësimet
në kuadrin institucional janë detyrat e tanishme dhe ato nuk kanë
pse presin për përfundimin e kushteve të tjera paraprake. Disa
nga çështjet që duhen vrojtuar, janë si më poshtë:

1. Rritja e transparencës së Bankës së Shqipërisë. Për këtë
arsye, banka qendrore ka rritur numrin e publikimeve, veçanërisht
ato me karakter shpjegues, prezantimet me median, kontaktet me
publikun, takime e seminare, si dhe ka miratuar një strategji dhe
rregullore mbi transparencën, që është në një vijë me Kodin e
Praktikave të Mira të Politikës Monetare miratuar nga FMN-ja. Sipas
kësaj rregulloreje, vendimet e këshillit drejtues të Bankës së
Shqipërisë jo vetëm që publikohen, por edhe shpjegohen sipas
kontekstit në të cilin janë marrë. Raportet e politikës monetare
publikohen rregullisht dhe nxjerrja e tyre i njoftohet publikut më
përpara. Të dhënat statistikore të hartuara nga Banka e Shqipërisë
shpjegohen të plota në shtojcat. Për momentin, publikohet në shqip
metodologjia për hartimin e statistikave monetare dhe financiare
(të FMN-së).

Banka e Shqipërisë ka nisur praktikën e organizimit të konferencave
vjetore, me tema të ndryshme në lidhje me Bankën e Shqipërisë si
edhe mbi politikat apo statistikat ekonomike dhe monetare.
(Konferenca e vitit 2000 ishte vetëm mbi statistikat). Qëllimi i tyre
është afrimi dhe vënia në kontakt e akademikëve dhe ekspertëve
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me njëri-tjetrin dhe audiencën, vëmendjen e së cilës Banka e
Shqipërisë përpiqet të marrë. Përfaqësues nga këshilli drejtues i
Bankë së Shqipërisë janë angazhuar në takime me studentë nga
fakultetet ekonomike, duke theksuar rëndësinë e rolit të bankës
qendrore në ekonomi dhe të shkëmbimit të eksperiencave në
formulimin e politikave.

2. Përmirësimi i marrëdhënieve me institucione të tjera
shtetërore.  Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë ka adoptuar një
metodë intensive drejt të gjitha organizatave ndërkombëtare
(integrimi në Bashkimin Evropian, Pakti i Stabilitetit dhe
diskutime të dokumenteve të tilla si strategjitë e zhvillimit për
bizneset e vogla dhe të mesme). Më i njohuri është pjesëmarrja
në komitetin e borxheve.

3. Rritja e përgjegjshmërisë. Banka e Shqipërisë i ka rritur
kontaktet dhe raportimet e saj me dhe në Parlament, duke u
munduar të zgjerohet në shpjegimet mbi procesin e vendimmarrjes.

4. Rritja e besimit. Përveç arrijtes së objketivave dhe bërjes publike
të tyre, Banka e Shqipërisë po përpiqet të fitojë publikun dhe të
vendosë komunikim të rregullt me të. Banka po organizon fushata
(mbi huadhënien); po mundëson bizneset të kuptojnë pritjet e
ardhshme etj..

5. Asimimi. Rëndësia e trainimit të aftësive u përmend, gjithashtu,
gjatë diskutimit të hapave në përmirësimin e statistikave. Kështu,
procesi i arsimimit ka përfshirë edhe vetë Bankën e Shqipërisë,
përveç autoriteteve të tjera dhe publikun. Banka e Shqipërisë ka
ofruar edhe mbështetje financiare për këtë. Shembulli më i fundit i
trainimeve në Bankën e Shqipërisë është shkolla gjashtëmujore,
Arsimimi Profesional në Statistikat e Aplikuara dhe Ekonometri, që
iu ofrohet punonjësve të saj nga Universiteti i Tiranës, me financim
të përbashkët nga USAID.

6. Rritja e pavarësisë së bankave qendrore.

7. Përfshirja në çështje të tjera të cilat nuk janë probleme të
drejtpërdrejta të Bankës së Shqipërisë, por që ndikojnë në kushtet
që kërkohen për adoptimin e regjimit të inflacionit (IT). Një shembull
i kësaj është përfaqësimi në grupin përgjegjës për projektin mbi
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përmirësimin e statistikave dhe zbatimin e plotë të kritereve të
GDDS (Sistemi i Përgjithshëm i Shpërndarjes së të Dhënave). Me
qëllim lehtësimin e shpërndarjes së të dhënave statistikore
përdoruesve, si edhe përmirësimin e cilësisë së këtyre të dhënave,
nënshkruhen kontrata  vjetore me INSTAT-in – agjencia kombëtare
e statistikave. Organizohen, gjithashtu, seminare dhe trainime në
lidhje me të dhënat e sektorit real (përgjegjësi kjo e INSTAT-it).
Për të qenë në përputhje si edhe për të përmirësuar kushtet
paraprake të përmendura më sipër, nevojitet një periudhë prej 2-3
vjetësh. Intervali i tanishëm bazohet kryesisht në pasigurinë që
Banka e Shqipërisë ka rreth angazhimit të autoriteteve të tjera në
adoptimin e regjimit të inflacionit (IT) dhe reagimit të publikut; në
domosdoshmërinë për të ndërtuar një model makroekonomik (duke
përfshirë edhe një periudhë provë); në rritjen e efikasitetit të tregut
financiar në lidhje me thithjen e mjeteve joformale; në forcimin e
mëtejshëm të mbikëqyrjes bankare; në aftësinë për të mbledhur
informacion statistikor të ri e të besueshëm dhe për të rritur me
saktësi seritë kohore ekzistuese; në përmirësimin e tregut të parasë
për mundësimin e një instrumenti efikas për kontrollin e parasë
etj..

6. PËRFUNDIME

Informacioni statistikor i saktë dhe kohor po fiton gjithnjë e më
shumë rëndësi duke qenë se politikat ekonomike janë në zhvillim
për t’iu përgjigjur strukturave ekonomike më të komplikuara, të
cilat dhe po i japin formë vendeve në tranzicion sot. Fatkeqësisht,
në rastin e Shqipërisë ka akoma shumë për t’u bërë për sa i takon
sigurimit të statistikave të sakta. Duke u fokusuar tek politika
monetare, kjo mund të mbështetet në statistikat monetare dhe
bankare, të hartuara nga banka. Përmirësime janë bërë në drejtim
të hartimit dhe, paraqitjes së statistikave, duke i sjellë më afër
standardeve ndërkombëtare (FMN-së) dhe duke siguruar kështu
një shkallë krahasimi me vendet e tjera.

Hapa inkurajues po ndërmerren për sa i takon teknikave të
parashikimit, të cilat përfshijnë modele testuese duke përdorur
modele ekonometrike. Puna kërkimore është zgjeruar mjaft në këtë
zonë. E gjithë kjo, ka mundësuar organet drejtuese të formulonin



KAPITULLI V – PREZANTIME NË AKTIVITETE TË NDRYSHME

173

një politikë monetare të saktë gjatë këtyre viteve të fundit. Deri më
tani, politika monetare e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka mundur
t’i shërbejë objektivit  kryesor të bankës, që është stabiliteti i
çmimeve. Norma e inflacionit gjatë viteve të shkuara ka qenë rreth
3 për qind.

Megjithatë, kemi parë se zhvillimi i politikës monetare, kalimi nga
përdorimi i instrumenteve direkte në instrumente indirekte, synimi
për të kaluar në një regjim inflacioni (IT), shtojnë presionet mbi
kërkesën për statistika e për rrjedhojë, mbi domosdoshmërinë për
përmirësimin e mëtejshëm të tyre. Rëndësia bëhet edhe më e
madhe po të kemi parasysh edhe synimet tona afatgjata për t’u
anëtarësuar në Bashkimin Evropian dhe për t’i çuar statistikat tona
në të njëjtat nivele.  Megjithëse është rrugë e gjatë dhe e vështirë,
ne tashmë i kemi të qarta dhe kemi marrë angazhimet tona.

SHTOJCA I. KRITERET E ECURISË

Për aq kohë sa autoritetet shqiptare shprehin vullnetin dhe pranojnë
të firmosin kontrata me FMN-në, ato janë të detyruara të zbatojnë
disa kufizime sasiore,qëllimi i të cilave është të kontrollojnë mjetet
e brendshme të sistemit bankar dhe mjetet e bankës qendrore. Në
këtë kontekst, këto kufizime janë të veshura me cilësinë e
objektivave monetarë sasiorë, të ngjashëm me objektivin e
ndërmjetëm për paranë në kuptimin e gjerë.

Siç u përmend edhe më lart, Shqipëria firmosi marrëveshjen e
parë me FMN-në në gjysmën e dytë të vitit 1992, dhe që nga ajo
kohë filloi të zbatonte kufizime sasiore për herë të parë. Qëllimi i
këtyre kufizimeve ishte vendosja e kufijve të sipërm dhe të poshtëm
për tregues si: mjetet e huaja neto të Bankës së Shqipërisë
(dysheme), mjetet e brendshme neto të sistemit bankar (tavan) të
ndara midis qeverisë dhe ekonomisë. Të ashtuquajturat kritere për
të arritur suksesin përdoren ende sot, ndonëse disi më ndryshe
nga mënyra e përdorur gjatë periudhës së tranzicionit.
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Tabelë 1. Arritja  objektiva
 Dhje-01 

MHN (në milionë dollarë) 
Objektivi 542.6
Aktuali 542.6
Diferenca 0.0
MBN (në miliardë lekë) 
Objektivi 78.1
Aktuali 78.1
Diferenca 0.0
Kredia neto për qeverinë (
Objektivi 237.5
Aktuali 237.5
Diferenca 0.0
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Jam shumë i lumtur që përshëndes të pranishmit e nderuar të kësaj
salle, miqtë dhe bashkëpunëtorët e mi, ata që vazhdimisht kanë
kontribuar në foltoret e konferencave tona të përvitshme dhe ata
që janë për herë të parë në auditorin e sivjetshëm.

Kam kënaqësi të veçantë, që në emër të organizatorëve të
konferencës “Ekonomia shqiptare, arritje dhe sfida të politikës
ekonomike”, të shpreh falenderim dhe respekt për miqtë e mirë të
Shqipërisë dhe të shqiptarëve, të pranishëm sot në këtë sallë, që
kanë dhënë kontribute dhe kanë lënë gjurmë në përparimin e
ekonomisë tonë.

Shpresoj që takime të tilla të shërbejnë edhe si gjeste publike që
flasin në gjuhën e mirënjohjes për këto kontribute, që në njëfarë
mënyre kanë ndihmuar Bankën e Shqipërisë të ndërmarrë
organizime të mendimit shkencor për çështje që stresojnë
ekonominë shqiptare.

Shqipëria, në këta 13 vjet, ka ecur në rrugën e përparimit. Ekonomia
tashmë, përfundimisht është orientuar drejt zhvillimit. Ne të gjithë,
si autorë dhe përjetues të kohës sonë, jemi të prirur drejt më të
mirës, drejt të ardhmes.

Të jetosh në një shoqëri, që përpiqet të ndërtojë një të ardhme më
të sigurtë; të kesh institucione, që tentojnë modele të përparuara;
të krijosh një mendësi popullore demokratike të orientuar nga një
rezultante pozitive e llojshmërisë së ideve; është një sukses për
vendin dhe për ekonominë.

Në anën tjetër, shoqëria, shteti dhe mendësia shqiptare kanë
evoluar, përgjithësisht, në mënyrë të njëkohshme. Kjo është
ndoshta e lidhur me traditën tonë të hershme; ndoshta e imponuar
nga vështirësia e mbijetesës nëpër vite; ndoshta lidhet me dëshirën
e madhe për ta parë vendin dhe veten midis më të zhvilluarve.

FJALA E HAPJES NË KONFERENCËN IV TË BANKËS
SË SHQIPËRISË,
SARANDË 11-12 SHTATOR 2003
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Por, një gjë është e sigurtë, që kjo ecje e përgjithshme përpara,
mbështet dhe mbështetet në një ekonomi që zhvillohet. Se sa është
rritur ekonomia shqiptare dhe në ç’mënyrë; në ç’drejtime ka lëvizur
dhe sa herë ka ngecur; këto nuk janë objekt i kësaj fjale. Ajo që
dua të theksoj është që në fund të fundit ekonomia ka shënuar
rritje të prekshme nga të gjithë. Kjo rritje bëhet mbështetje e projekteve
dhe e sfidave tona të ardhme. Kjo rritje ushqen besimin se të gjithë ne
po përpiqemi për t’i dhënë vetes dhe vendit çka më të mirë zhvillimi i
sotëm ofron dhe se ne realisht meritojmë më shumë.

Njeriu duhet të luftojë shumë për të fituar gjithnjë e më shumë;
duhet që atë që ka fituar ta përdorë mirë dhe pastaj, në fund, të
ketë zemërgjerësinë dhe t’u lërë diçka të tjerëve që vijnë pas.
Kështu krijohet vazhdimësia e zhvillimit.

Tashmë i kemi hedhur themelet e një zhvillimi të përgjithshëm
ekonomik. Që ky zhvillim do të jetë i shpejtë apo i ngadalshëm; i
sigurtë apo i brishtë; i qetë apo i ngarkuar me të papritura është
edhe përtej kësaj konference. Rëndësi ka që ne i kemi projektuar
ekonomisë një të ardhme ambicioze.

Realizimi i saj kërkon shumë përpjekje; kërkon mendim të qartë
ekonomik; kërkon vendimmarrje të guximshme; kërkon vizion të
gjerë në trajtimin e problemeve dhe strategji reale të zhvillimit
ekonomik. Këtu shpresoj të shpreh më shumë kjo konferencë.

Jemi mbledhur në këtë sallë të flasim për një argument që nuk
është i panjohur për secilin prej nesh. Ajo që do të themi, mënyra se si
do ta shohim të ardhmen e problemeve tona dhe mundësitë reale të
ecjes së mëtejshme përpara, jam i bindur që do të jenë të dobishme.

Ne dhe bashkëorganizatorët tanë të Fakultetit Ekonomik, të
Universitetit të Tiranës, kemi bërë përpjekjet tona më të mira për
të arritur këtë.

Edhe për këtë arsye, kam dëshirë që kjo Konferencë të vazhdojë
t’i shërbejë bashkëpunimit dhe zhvillimit të përbashkët ekonomik.
Në mbyllje të fjalës time, duke shpresuar të kem përcjellë gjithë
falenderimin tim për praninë tuaj në sallë, i uroj kësaj konference
punë të mbarë; folësve të nderuar suksese; dhe të gjithëve së
bashku një qëndrim të këndshëm në qytetin e bukur të Sarandës.
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Përpara se t’i jap fjalën z. Kemal Dervis më lejoni të them disa fjalë
për këtë mik të madh të Shqipërisë dhe të shqiptarëve.

Kemal Dervis ka fituar famë ndërkombëtare, veçanërisht gjatë vitit
të fundit, në ndihmën e çmuar ndaj Qeverisë Turke, pikërisht në
kohën kur ajo po përballej me krizën më të rëndë ekonomike në
historinë e saj moderne.

Duke qenë një nga politikëbërësit më të besueshëm të tregjeve në
tranzicion, z.Dervis gëzon, që nga viti 1998, postin e nderuar të
një zyrtari të lartë në Bankën Botërore.

Pa dyshim, ne si shqiptarë, i jemi mjaft mirënjohës z.Dervis për
kontributin e shquar personal dhe institucional, sepse siç e dimë
të gjithë, Banka Botërore ka qenë një nga donatoret dhe
mbështetëset më të mëdha të Shqipërisë gjatë 12 viteve tranzicioni.
Për popullin turk, e jo vetëm për të, Kemal Dervis, është frymëzuesi
i mesazheve që i bëjnë thirrje integrimit evropian dhe global; ai
është politikani modern që ka zëvendësuar ata tradicionalë, dhe
për popullin turk, ai është si vesa e mëngjesit.

Me një njohuri të shquar të situatës ekonomike dhe politike të rajonit,
dhe në veçanti të rastit të Shqipërisë, Kemal Dervis gëzon simpatinë
e padiskutueshme të shqiptarëve si një nga udhëheqësit kryesorë
të vendit të tij, që ka mbështetur vazhdimisht dhe fuqishëm
Shqipërinë, pavarësisht nga luhatjet dhe nga ndryshimet politike.

Do të më duhej një kohë e gjatë të flisja rreth Kemal Dervis dhe
tipareve të tij, por jam i bindur se të gjithë jemi dëshmitarë të
karrierës së tij të shkëlqyer në Bankën Botërore, të kontributit të tij
personal për sigurimin e një pakete prej 16 miliardë dollarësh aq
të rëndësishme, nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, që do të
ndihmojë rigjallërimin e ekonomisë turke, efektet e së cilës do të
ndihen dhe në të gjithë rajonin, në të cilin jetojmë.

FJALA NË DREKËN E KORTEZISË PËR NDER TË
Z.KEMAL DERVIS NË KONFERENCËN IV TË BANKËS
SË SHQIPËRISË,  SARANDË 11-12 SHTATOR 2003
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ABSTRAKT

Liberalizimi i llogarisë kapitale është një ndër proceset që duhet të
ndërmarrë Shqipëria në të ardhmen e afërt. Kufizimet për lëvizjet
e kapitalit nuk janë risi. Ato kanë qenë të pranishme në shumë
vende të botës, veçanërisht në kohëra pështjellimesh, si luftërat
apo rëniet ekonomike. Dy dekadat e fundit janë karakterizuar nga
një lehtësim i vazhdueshëm i kontrolleve mbi lëvizjet e kapitalit,
dhe shumë vende i kanë hapur plotësisht llogaritë e tyre kapitale.

Megjithatë, ka një numër vendesh, përfshirë Shqipërinë, në të cilat
llogaria kapitale nuk është liberalizuar ende. Ndërkohë që Shqipëria
nuk aplikon kufizime apo kontrolle mbi flukset hyrëse të kapitalit,
ajo aplikon kontrolle mbi shumicën e flukseve dalëse të tij. Arsyet
prapa  nevojës së hapjes së llogarisë kapitale lidhen me përfitimet
që burojnë nga ky proces, siç janë: rritja më e madhe ekonomike,
diversifikimi i mundësive të investimit, zhvillimi financiar,
përmbushja e kërkesave të përcaktuara nga autoritetet shqiptare
në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Tregtisë dhe
Bashkimin Evropian, reduktimi i ekonomisë joformale, arritja e një
inflacioni të ulët dhe të qëndrueshëm etj..

Liberalizimi i llogarisë kapitale kërkon përmbushjen e disa kushteve
të caktuara siç janë: një kuadër makroekonomik i shëndoshë; një
infrastrukturë e fuqishme institucionale dhe rregullatore, veçanërisht
në sektorin financiar; dhe një regjim i përshtatshëm i kursit të
këmbimit. Rrjedhimisht, theksojmë rëndësinë e ruajtjes dhe të
përmirësimit të treguesve aktualë makroekonomikë, si rritja e PBB-
së dhe inflacioni, rëndësinë e monitorimit të kujdesshëm të niveleve
të borxhit total, dhe veçanërisht të borxhit të jashtëm, dhe
domosdoshmërinë e menjëhershme për të zhvilluar një strategji
për gjenerimin e valutës, e cila do ta lejojë Shqipërinë të ruajë një
gjendje të shëndetshme të bilancit të pagesave.

“LIBERALIZIMI I LLOGARISË KAPITALE: PSE, KUR DHE
SI?”, REFERATI I MBAJTUR NË KONFERENCËN IV TË
BANKËS SË SHQIPËRISË,  SARANDË 11-12 SHTATOR
2003, ME ZJ. DIANA SHTYLLA
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Përsa i përket hapave të liberalizimit, në përputhje me teorinë dhe
me praktikën e  deritanishme, sugjerojmë se hapja e llogarisë
kapitale në Shqipëri duhet të trajtohet me kujdes. Fazimi ose
sekuencimi i hapave të liberalizimit është shumë i rëndësishëm. Ai
presupozon renditjen dhe kombinimin gradual të reformave
strukturore e makroekonomike, për të mundësuar lëvizjen e lirë të
kapitaleve.

1. Ç’ËSHTË LIBERALIZIMI I LLOGARISË KAPITALE: ARGUMENTE
PRO DHE KUNDËR DHE NJË HISTORIK I SHKURTËR.

Liberalizimi i llogarisë kapitale nënkupton heqjen e plotë të
kontrolleve dhe kufizimeve mbi lëvizjet e kapitalit brenda dhe jashtë
një vendi. Fjala ‘kufizim’ përdoret jo vetëm me kuptimin e ndalimit
kategorik ligjor, domethënë, në rastet kur ligji ndalon plotësisht
kryerjen e një transaksioni të caktuar, por edhe me kuptimin e
kufizimit sasior, si dhe në rastet kur për një transaksion të dhënë,
kërkohet miratimi nga një autoritet i caktuar, siç është banka
qendrore. Në këtë pikë, është i nevojshëm të theksohet dallimi
ndërmjet detyrimit për të marrë një miratim (autorizim, leje) dhe
deklaratës së kërkuar në pikën e hyrjes ose të daljes së kapitalit.
Disa vende zbatojnë sistemin e deklarimit të sasisë së kapitalit që
del nga vendi, thjesht për arsye statistikore ose për arsye që lidhen
me taksat. Këto deklarime nuk përbëjnë kufizime apo kontrolle mbi
lëvizjen e kapitalit, pasi ato nuk e pengojnë apo e ulin shpejtësinë
e kësaj lëvizjeje. Është e vështirë të përcaktohet nëse një vend ka
një llogari kapitali të liberalizuar apo jo, sepse kontrollet dhe
kufizimet për lëvizjen e kapitalit janë të natyrës sasiore dhe cilësore.
Quinn dhe Inclan (1997) matën hapjen e llogarisë kapitale në një
numër vendesh duke i koduar masat që e kufizonin lëvizjen
ndërkombëtare të kapitalit sipas shkallës së tyre të kufizimit.
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Grafik 1: Shkalla e hapjes1.

Është e qartë se në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar shkalla e
liberalizimit të llogarisë kapitale ka ardhur duke u rritur, veçanërisht
gjatë dekadës së fundit.

PAMJE E PËRGJITHSHME E KONTROLLEVE MBI LËVIZJEN E KAPITALIT.

Kapitali ka lëvizur nga një vend në një tjetër shumë kohë më parë
se të ekzistonin tregjet e sofistikuara financiare dhe ato të kapitalit.
Megjithatë, lëvizja e kapitalit i është nënshtruar në përmasa të
ndryshme kontrolleve, madhësia dhe qëllimi i të cilave ndryshonte
nga një epokë politike dhe ekonomike në një tjetër. Është gabim të
mendohet që kontrollet mbi lëvizjen e kapitalit janë hequr
vazhdimisht gradualisht gjatë dekadave. Ka patur periudha kur
kapitali ka lëvizur nga një vend në një tjetër me më tepër lirshmëri
sesa lëviz sot. E tillë ishte periudha e standardit të arit, gjatë së
cilës kapitali u transferua dhe u investua në sasira të mëdha, ndërsa
normat e interesit në vende të ndryshme ishin më afër njëra-tjetrës
sesa kishin qenë ndonjëherë më parë. Regjimi i kursit fiks të
këmbimit - standardi i arit- konsiderohej nga shumë vende si mjaft
i qëndrueshëm dhe i besueshëm. Kapitali afatshkurtër ndihmonte
në financimin e mjaft veprimtarive të reja ekonomike në shumë
vende. Periudha e arit u pasua nga periudha e luftës, e cila  përfshiu
dy luftërat botërore dhe periudhën ndërmjet luftërave – Rënien e
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madhe (1914 – 1945). Kjo periudhë u karakterizua nga një ndjenjë
nacionaliste në rritje dhe nga politika që shkonin kundër
bashkëpunimit ndërshtetëror. Besimi në standardin e arit u gërrye
pas shpërthimit të Luftës së Parë Botërore dhe politikat monetare
u fokusuan në zgjidhjen e problemeve të brendshme dhe kryesisht
në financimin e deficiteve që lidheshin me luftën. Në vende të
ndryshme në të gjithë  botën u vendosën kontrolle mbi kapitalin, si
mjete që mund t’i mbronin vendet nga zhvlerësimi i parasë dhe që
do t’i ndihmonin ato të mbanin arin nën zotërimin e tyre. Ekonomia
botërore u zhvendos brenda disa dekadave nga një etapë e
zhvilluar e globalizimit dhe e ndërveprimit, në pothuajse pavarësi
të plotë të shteteve nga njëri-tjetri. Lëvizja e kapitalit ishte pothuajse
inekzistente, investimet ndërkombëtare shiheshin me dyshim dhe
çmimet ndërkombëtare dhe normat e interesit nuk lëviznin më
paralelisht. Kapitali global dhe investimi ndërkombëtar
konsideroheshi, gjithashtu, si shkaqet kryesore të rënies ekonomike
të viteve ‘30.

Periudha e tretë – ajo e Bretton Woods (1945 – 1971) – ishte një
përpjekje për rindërtimin e ekonomisë botërore. Transaksionet
tregtare lulëzuan dhe rritja ekonomike ishte më e spikatur se kurrë.
Pavarësisht nga rritja e jashtëzakonshme, shqetësimet  lidhur me
lëvizjen e kapitalit nuk ishin shuar. Fillimisht, Fondi Monetar
Ndërkombëtar sanksionoi kontrollet për lëvizjen e kapitalit si mjet
për të shmangur krizat e parasë. Këto kontrolle iu dhanë qeverive
njëfarë pavarësie në zbatimin e politikës monetare aktive. Filozofia
që përkrahte kontrollet mbi kapitalin, nuk u braktis deri në fund të
viteve’60, kur u bë e dukshme që kapitali global nuk mund të
frenohej. Tregjet e kapitalit u rigjeneruan gjatë epokës së
kontrolleve, ndërkohë që regjimi i kursit fiks të këmbimit ishte tipari
i përbashkët i shumë ekonomive të zhvilluara.

Në periudhën e katërt dhe përfundimtare – periudha pas Bretton
Woods-it apo periudha e kurseve të luhatshme të këmbimit,
tendencat ishin të ndryshme. Megjithëse disa vende hezitonin për
të zëvendësuar kursin fiks të këmbimit me atë të luhatshëm, në
harkun e viteve 1970 – 1990 lëvizja e kapitalit ka qenë e
jashtëzakonshme. Qeveritë e vendeve të zhvilluara nuk i
konsideronin kontrollet mbi kapitalin si të nevojshme, pasi kurset
fikse të këmbimit nuk përbënin  më një përparësi. Meqënëse kursi
i luhatshëm i këmbimit mundej të akomodonte zhvillimet në tregun
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e kapitalit, kontrollet mund të hiqeshin pa shkaktuar probleme.
Heqja e kontrolleve nxiste lëvizjen e kapitalit prej dhe në drejtim të
shumë vendeve. Në vendet e dorës së dytë reformat ekonomike
pakësuan kostot e transaksioneve dhe rrezikun e investimeve
direkte. Si rezultat, kapitali vërshoi në ato vende, të paktën deri në
fund të viteve ‘90, kur investitorët e huaj u ndërgjegjësuan për
problemet që mund të lindnin nga regjimi i kursit fiks të këmbimit,
i cili ishte ende mjaft  i përhapur në vendet në zhvillim.

ARGUMENTE PRO LIBERALIZIMIT TË LLOGARISË KAPITALE.

Teoria klasike2 sugjeron se lëvizja ndërkombëtare e kapitalit lejon
vendet me kursime të kufizuara të tërheqin financime për projekte
investimi në vend, lejon investitorët të diversifikojnë portofolet e
tyre, shpërndan rrezikun e investimit dhe nxit tregtinë
ndërkombëtare të mallrave sot për mallra në të ardhmen.

Nëse kapitali është i lirë të lëvizë nga një vend në një tjetër, atëherë
individët, shoqëritë dhe vendet mund të konsumojnë aq sa
dëshirojnë duke marrë hua nga jashtë kur të ardhurat e tyre janë
të pamjaftueshme. Huamarrja nga jashtë ndihmon në zbutjen e
cikleve të biznesit dhe lejon firmat vendase dhe individët të
vazhdojnë konsumin dhe investimin, edhe kur prodhimi vendas
dhe të ardhurat janë në nivele të ulëta.

Gjerësisht mbështetet ideja se hapja e llogarisë kapitale rrit
besueshmërinë në autoritetet monetare. Sipas William McGruben
dhe Darryl McLeod, të cilët krahasuan ecurinë e inflacionit në vendet
që e liberalizuan llogarinë e tyre kapitale gjatë viteve ‘90, me ato
vende që nuk e bënë këtë gjë, heqja e vazhdueshme e kontrolleve
mund të çojë në uljen e normës vjetore të inflacionit deri në rreth 3
për qind. I njëjti përfundim është arritur edhe nga Eichengreen,
Rose dhe Whyplosz (1996b). Ata studiuan të dhënat e variablave
makroekonomikë në vendet që pësuan kriza, ndërkohë që disa
prej këtyre vendeve e kishin liberalizuar llogarinë kapitale e disa të
tjera jo. Autorët dolën në përfundimin se inflacioni, rritja e parasë
dhe çekuilibrat tregtarë janë më të lartë në kriza që ndodhin në
praninë e kontrolleve. Në një studim tjetër të bërë prej Alesina,
Grilli dhe Millesi-Ferreti (1994), është bërë e qartë se vendet që

2 ‘Liberalizing Capital Movements” Economic Issues 17, IMF.
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vendosin kontrolle kanë tendencë të kenë inflacion më të lartë, më
shumë të ardhura nga “seignorage”, por norma reale interesi më
të ulëta.

Johnson dhe të tjerë (1998) zbuluan se intensiteti i kontrolleve të
kapitalit është në raport të zhdrejtë me zhvillimin ekonomik dhe në
raport të drejtë me nivelin e barrierave doganore, me primin e tregut
të zi dhe me luhatjen e kursit të këmbimit.

ARGUMENTE KUNDËR LIBERALIZIMIT TË LLOGARISË KAPITALE.

Një numër ekonomistësh në botë paraqesin disa argumente kundër
liberalizimit të plotë ose mënyrës së zbatimit të tij në disa vende.

Disa nga këto argumente janë si vijon:

Së pari, është e vështirë të maten përfitimet neto që një vend do të
vilte prej liberalizimit të llogarisë kapitale, sepse në kushte normale
është e pamundur të parashikohen humbjet që një vend mund të
pësojë në rast të një krize të llogarisë kapitale. Nëpërmjet një analize
të përshtatshme, një vend duhet të vlerësojë, si probabilitetin e një
krize, ashtu edhe humbjet potenciale që mund të shkaktohen prej saj.

Një kundërshtar i liberalizimit të llogarisë kapitale, Sebastian
Edwards, ka gjetur se lëvizjet e kapitalit nuk ndihmojnë gjithmonë
rritjen totale të produktivitetit. Ai i ndau vendet në grupe të veçanta
sipas nivelit të tyre të zhvillimit dhe doli në përfundimin se vendet e
sofistikuara financiarisht kanë për të përfituar më shumë nga
liberalizimi sesa vendet e pazhvilluara financiarisht. Me fjalë të tjera,
Edwards konkludoi se, një vend mund të përfitojë nga liberalizimi i
llogarisë kapitale vetëm pasi të ketë arritur një nivel të caktuar të
zhvillimit ekonomik. Në të njëjtën linjë mendimi, është argumentuar
se vendet në zhvillim vuajnë shumë më tepër se vendet e zhvilluara
në periudha krize.

Në sektorin privat, liberalizimi i llogarisë kapitale ngre çështjen e
së drejtës për të marrë kredi, veçanërisht për individët dhe për
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Huamarrësit e vegjël përfitojnë
më pak nga kapitali i huaj dhe goditen më ashpër nga largimet e
menjëhershme të tij, për shkak të aftësisë së tyre të kufizuar për të
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transferuar mjetet e tyre jashtë vendit dhe mundësisë së kufizuar
për të përdorur shërbimet financiare.

Një numër ekonomistësh, ndonëse nuk janë plotësisht kundër
liberalizimit, sugjerojnë se ky proces duhet të bëhet me kujdes
dhe gradualisht. Ata argumentojnë se kthimi nga një shtet i
liberalizuar në një shtet të kontrolluar, në rast krizash, mund të jetë
shumë i kushtueshëm dhe i dëmshëm për ekonominë.

2. SHKALLA E LIBERALIZIMIT TË LLOGARISË KAPITALE NË
SHQIPËRI DHE ARSYET PAS FLUKSEVE HYRËSE MODESTE.

Shqipëria konsiderohet si një vend me barriera të ulëta ndaj kapitalit
të huaj dhe investimeve direkte. Një indeks i “Economic Freedom”
i krijuar nga Gazeta Wall Street, e radhit Shqipërinë më lart se
vende të tilla si Japonia, Kanadaja, Franca, Slovenia, Bullgaria,
Malta, Qipro dhe të gjitha vendet e ish-Bashkimit Sovjetik. Kjo për
arsye se, sipas rregullores sonë ”Për veprimtarinë valutore”3,
kapitali hyrës nuk i nënshtrohet një procesi miratimi dhe asnjë sektor
nuk është i mbyllur ndaj investimeve të huaja. Në të njëjtën mënyrë,
riatdhesimi i kapitalit të huaj të investuar fillimisht si dhe fitimet që
burojnë nga  investimet e huaja nuk hasin pengesa në momentin e
largimit nga vendi. Sipas këtij vlerësimi ‘Sipas ligjit në Shqipëri,
firmat vendase dhe të huaja trajtohen në mënyrë të barabartë dhe
atyre iu garantohet siguri nga shpronësimi apo shtetëzimi.’ Në
vetëm një rast (i rastësishëm) investitorët e huaj nuk trajtohen në
mënyrë të njëjtë me rezidentët e Shqipërisë. Investitorët e huaj, të
cilët investojnë në Shqipëri në bono thesari duhet të paguajnë 15
për qind tatim mbi fitimin, ndërkohë që rezidentët shqiptarë janë të
detyruar të paguajnë një tatim prej  10 për qind.

Lëvizja e kapitalit brenda Shqipërisë dhe jashtë saj rregullohet nga
rregullorja “Për veprimtarinë  valutore”, e përmirësuar më
30.07.2003. Siç u përmend edhe më lart, kapitali i huaj që hyn në
vend nuk i nënshtrohet ndonjë kufizimi apo kontrolli.  Pavarësisht
nga kjo, flukset hyrëse të kapitalit në Shqipëri janë shumë modeste
dhe ne ndjejmë nevojën për të analizuar disa faktorë, që mund të
kenë kufizuar hyrjen e kapitalit në Shqipëri.

3 Rregullorja e “Për veprimtarisë valutore”, miratuar me Vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës, nr. 64, datë 30.07.2003, është botuar në Buletinin Zyrtar të Bankës
së Shqipërisë, nr. 12, korrik 2003.
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Grafik 2:Importet, eksportet, flukset financiare dhe kapitale dhe
remitancat (% e PBB).

Pjesa më e madhe e kapitalit hyn në Shqipëri në formën e
investimeve të huaja direkte dhe transfertave të kapitalit (kredi)
për qeverinë. Në Shqipëri nuk janë bërë  investime  portofoli  nga
jashtë, ndërsa gjatë tre  viteve të fundit bankat vendase kanë blerë,
në shuma  modeste, letra me vlerë të borxhit të qeverive të huaja.
Ndonëse jemi të ndërgjegjshëm për përfitimet që burojnë nga
diversifikimi i kapitalit hyrës, ne do të dëshironim të
përqëndroheshim në disa nga arsyet që mund të kenë penguar
investimet e huaja direkte gjatë viteve të fundit. Ai që përfiton nga
investimet direkte të huaja është vendi pritës.  Sipas një pikëpamjeje
të pranuar gjerësisht, investitorët e huaj direktë besohet se rrisin
formimin e kapitalit vendas, rezervat teknologjike të vendit pritës
dhe njohuritë administruese, si dhe përmirësojnë hyrjen në tregje
të eksportit. Investimet e huaja direkte konsiderohen si një burim
relativisht i qëndrueshëm i financimit nga jashtë.

Nga ana tjetër, investimet e huaja direkte, për nga natyra,
konsiderohen si më pak reaguese ndaj zhvillimeve të pafavorshme
makroekonomike. Ato paraqiten si investime fikse, të cilat mund të
likuidohen vetëm me një humbje të madhe. (Lehmann 2002).
Shqipëria duket të ketë qenë më pak tërheqëse për investitorët e
huaj sesa vendet e tjera të Evropës Juglindore. Kjo mund të thuhet
nëse krahasojmë atë me vende të ngjashme me të si Maqedonia
dhe Kroacia.
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Grafik. 3: Shpërndarja e investimeve të huaja direkte ndërmjet vendeve
të Evropës Juglindore për vitin 2001 (100 % total).

Arsyet e ngurrimit të investitorëve për të investuar në Shqipëri mund
të lidhen me:

1. Faktorë teknologjikë, që mund të rezultojnë në ndryshime
në prodhim ndërmjet vendit investues dhe vendit pritës. Megjithëse
Shqipëria mbetet prapa vendeve të tjera në zhvillim, ajo po bën
përparime në drejtim të tërheqjes së teknologjisë së re. Në dy vitet
e fundit, importet e makinerive dhe pajisjeve, kryesisht të lidhura
me investimet në fushën e telekomunikacionit përbënin 16-18 për
qind të totalit të importeve.

2. Faktorë institucionalë, si për shembull: rreziku i perceptuar
i taksimit konfiskues, prania e ekonomisë joformale, titujt e paqartë
të pronësisë dhe zbatimi i pabarabartë i ligjeve dhe i kontratave.
Të gjitha këto fenomene janë vërejtur dhe janë ende të pranishme
në mjedisin e biznesit shqiptar. Pavarësisht nga përmirësimet e
kohëve të fundit, janë vënë re raste vendimesh arbitrare, raste
evazioni dhe raste trajtimi të preferueshëm për subjekte të veçanta.
Titujt e paqartë të pronësisë, të cilët shpesh rezultojnë në pronësi
të dyfishtë të mjeteve, korrupsioni, vonesat, boshllëqet dhe
parregullsitë në zbatimin e ligjit e bëjnë të vështirë për investitorët
e huaj blerjen apo ndërtimin e ndërtesave, futjen e teknologjisë
dhe angazhimin normal në veprimtari biznesi në Shqipëri.  Përveç
përmirësimit të kushteve të përgjithshme të biznesit në Shqipëri,
ne besojmë se liberalizimi i procesit të shitblerjes së tokës do të
ndihmojë investitorët e huaj gjatë aktivitetit të tyre në Shqipëri.
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3. Mangësitë e sistemit financiar dhe kufizimet e tregut të
kredisë, të cilat kanë kufizuar zhvillimin e sektorit privat. Shqipëria
është një ndër vendet e Evropës Juglindore me nivel më të ulët të
kredisë së brendshme ndaj sektorit privat.4 Ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme, për një numër arsyesh, ende po hasin vështirësi
në tërheqjen e financimit nga bankat vendase.

Grafik 4: Ndërmjetësimi bankar në shtetet e Evropës Juglindore, në
vitin 2001 (në përqindje të PBB-së).

Një sistem financiar i zhvilluar përfaqëson një ndërmjetës të mirë
midis kapitalit të huaj dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në
vend.

4. Mungesa e informacionit dhe marketingu i pamjaftueshëm,
të cilat gjithashtu kanë kufizuar hyrjen e kapitalit të huaj në vend.

5. Shqetësimet në rritje rreth pagesave, të cilat lidhen me
gjendjen e bilancit të llogarisë korente. Thuhet se deficitet e llogarisë
korente konsiderohen si sinjale paralajmëruese të një krize dhe
deficite në rritje tentojnë të shoqërohen me kërkimin e primeve më
të larta të rrezikut. (Lipschitz, Lane and Mourmouras, 2002.)
Meqënëse deficiti i llogarisë korente të Shqipërisë (si përqindje e
PBB-së) është rritur vazhdimisht gjatë 4 viteve të fundit, derisa
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4 Referencat nga Falcetti, Sanfey and Taci 2002.
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ndaloi në 8.3 për qind të PBB-së në vitin 2002, rrjedhimisht mund
të jenë rritur edhe shqetësimet rreth mundësisë së vendit për të
shlyer borxhin e tij të jashtëm.

Pas shqyrtimit të arsyeve që fshihen prapa nivelit modest të
investimeve të huaja direkte (IHD) gjatë dekadës së fundit në
Shqipëri, duhet të përmendim faktin e pamohueshëm se investimet
e huaja direkte, si shumica e statistikave në Shqipëri, janë subjekt
i regjistrimeve jo të sakta, i vlerësimeve dhe i specifikimeve të
gabuara etj.. Bilanci i pagesave shqiptar ka regjistruar vazhdimisht
gabime dhe harresa të mëdha pozitive dhe kjo është një shenjë që
tregon se në Shqipëri kanë hyrë flukse që nuk janë kapur. Në bazë
të këtyre vëzhgimeve dhe të të dhënave të tjera, mund të
konkludojmë se kapitali hyrës dhe veçanërisht flukset e investimeve
të huaja direkte mund të jenë më të larta sesa janë regjistruar dhe
janë paraqitur në bilancin e pagesave.

Nga ana tjetër, rrjedhjet dalëse të kapitalit ende iu nënshtrohen
kufizimeve.  Nuk kërkohet miratimi për transferta dalëse në cash
nga territori i Republikës së Shqipërisë, kur shuma e transferuar
për qëllime investimi në Shqipëri nga një bankë e huaj nuk është
përdorur; dhe për transfertat dalëse nga territori i Republikës së
Shqipërisë, për një shumë deri në totalin e kapitalit të paguar dhe
për fitimet e rrjedhura nga një investim i tillë i kapitalit, në qoftë se
kjo mbështetet nga dokumentacioni përkatës (ligji nr. 7764, datë
02.11.1993  “Për investimet e huaja”). Kreditë tregtare të dhëna
jashtë, gjithashtu, nuk kanë nevojë për miratim, për aq kohë sa
maturimi i tyre është më i shkurtër se një vit. Emigrantë që nuk
janë rezidentë të Shqipërisë, gjithashtu, mund të transferojnë valutë
të fituar nëpërmjet punësimit të tyre jashtë ose nga shitja apo nga
investimet e pasurisë së tyre. Për të qenë në gjendje për të
transferuar kapital jashtë, persona fizikë dhe juridikë, si dhe individë
rezidentë të Shqipërisë, duhet të marrin miratimin e subjekteve të
licencuara (bankave tregtare). Kufiri i sipërm për shumën që mund
të transferohet jashtë nga një individ i vetëm u rrit nga 20,000 usd
në 3.5 milionë lekë (aktualisht 28,000 usd) ose shumën ekuivalente
në valutë.  Megjithëse rregullorja “Për veprimtarinë valutore” nuk i
lejon rezidentët të kryejnë investime direkte jashtë, investime në
letra me vlerë të huaja, huadhënie ndaj jorezidentëve etj., besojmë
se rezidentët shqiptarë kanë transferuar dhe vazhdojnë të
transferojnë kapital jashtë vendit nëpërmjet kanaleve ligjore dhe
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joligjore. Në mënyrë të përmbledhur, konkludojmë se llogaria
kapitale e Shqipërisë është plotësisht e liberalizuar përsa iu përket
flukseve hyrëse dhe më e liberalizuar sesa sugjerohet nga
legjislacioni në anën e flukseve dalëse.

3. PSE JEMI PËR LIBERALIZIMIN E LLOGARISË KAPITALE?

Jemi të mendimit se Shqipëria nuk duhet të pyesë nëse ajo duhet
të liberalizojë llogarinë kapitale apo jo, por kur dhe, për më tepër,
si duhet të drejtojë procesin e liberalizimit. Për arsye të ndryshme
që do të paraqiten në kumtesë, duket se liberalizimi është i
paevitueshëm, dhe ajo për të cilën ne duhet të kujdesemi është
caktimi i hapave dhe përgatitja e një procesi të  liberalizimit të tillë
, që të japë përfitimet e dëshiruara dhe të pakësojë disavantazhet.
Më poshtë janë paraqitur disa pika, të cilat mbështesin tezën e
liberalizimit në Shqipëri.

(a) Kontrolle fiktive; ekonomi e madhe joformale; konstatimi i
faktit që kontrollet mbi flukset dalëse janë shmangur;
mbështetja teorike që kontrollet për flukset dalëse janë
më pak eficiente sesa kontrollet për flukset hyrëse të
kapitalit.

(b) Konstatimi empirik që liberalizimi i llogarisë kapitale nxit
rritjen ekonomike në vende të zhvilluara dhe veçanërisht
në vende në zhvillim.

(c) Perspektiva afatgjatë për t’u integruar më shumë në
sistemin financiar ndërkombëtar.

(d) Angazhimi afatshkurtër dhe afatmesëm për të plotësuar
kërkesat e Bashkimit Evropian, të Organizatës Botërore
të Tregtisë dhe të organizatave të tjera ndërkombëtare.

a)   Ka arsye të mjaftueshme  për të besuar se madhësia e sektorit
joformal në Evropën Juglindore, është më e madhe sesa në
ekonomitë e përparuara industriale, në ekonomitë në tranzicion
në Evropën Qendrore e Lindore dhe në Shtetet Baltike. Veprimtaritë
joformale lulëzojnë në shtete të dobëta, ku zbatimi i ligjit është jo
gjithnjë i njëjtë dhe ku barrierat e hyrjes janë të mëdha. (Falcetti,
Sanfey, Taci, 2003.) Megjithëse Shqipëria nuk radhitet ndërmjet
vendeve me pjesën më të madhe të sektorit joformal/PPK (vetëm
33.4 për qind kundrejt 45.1 për qind në Moldavi dhe Maqedoni),
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është e qartë  se pjesa e sektorit joformal është nënvlerësuar si
rezultat i metodës së vlerësimit të përdorur. Muent, Pissarides dhe
Sanfey (2001) konkludojnë nga një vrojtim i studiove ligjore në
Shqipëri se konkurrenca nga sektori joformal është pengesa më e
madhe që kompanitë hasin në kryerjen e biznesit, duke lënë pas
edhe aksesin ndaj financimit apo taksat. Është e qartë se në një
ekonomi ku veprimtaritë e paligjshme dhe të paregjistruara luajnë
një rol të rëndësishëm, rrjedhjet e paregjistruara të kapitalit si brenda
vendit ashtu edhe jashtë tij janë të pranishme. Veprimtaritë e
paligjshme zakonisht financohen nga burime jashtë sistemit bankar,
si të ardhura nga aktivitete të tjera ilegale të kryera në vend ose
jashtë vendit. Shumica e transaksioneve në këtë pjesë të
ekonomisë kryhen me para në dorë, e cila është lehtë të
transferohet, qoftë nëpërmjet doganave, qoftë nëpërmjet kanaleve
të tjera. Për të ilustruar këtë fakt, mund t’i referohemi përqindjes
së ulët të importeve dhe eksporteve, që janë paguar nëpërmjet
bankave. Shifrat për vitin 2002 ishin 40 dhe 44 për qind ndërsa për
gjashtëmujorin e parë të vitit 2003 ato ishin 34 për qind për importet
dhe 32 për qind për eksportet.

Në qoftë se nisemi nga mënyrat ligjore të transferimit të parasë
jashtë, konkludojmë se një familje standarde prej 5 personash mund
të transferojë jashtë vendit nëpërmjet bankave tregtare rreth 130
– 140 mijë usd në vit. Në qoftë se dikush ia del mbanë të mashtrojë
sistemin ndërbankar të informacionit, gjë që nuk duhet të jetë shumë
e vështirë në kushtet aktuale, atëherë ai mund të transferojë më
shumë sesa shuma e caktuar, nën të njëjtin emër ose duke përdorur
identitete të ndryshme. Ka arsye të mjaftueshme për ne si bankierë
qendrorë të besojmë se rezidentët shqiptarë mund dhe i kapërcejnë
kufizimet për lëvizjen e kapitalit. Ata tentojnë ta bëjnë këtë gjë, kur
kushtet ekonomike dhe politike në vend keqësohen, kur dyshojnë
se kursimet e tyre në valutë nuk janë të sigurta në bankat vendase
(siç ishte rasti në mars-prill 2002) ose për arsye që lidhen me
veprimtari ilegale.

Duke iu drejtuar teorisë, krahas pikave të trajtuara më lart, ne duhet
të përmendim disa studime, të cilat kanë dalë në përfundimin se
kontrollet në përgjithësi dhe kontrollet për rrjedhjet jashtë vendit
në veçanti janë larg të qenit efektive në kufizimin e lëvizjes së
kapitalit ndërmjet vendeve. Është gjetur se kontrollet kanë dështuar
në një masë të konsiderueshme për të penguar flukset e



KAPITULLI V – PREZANTIME NË AKTIVITETE TË NDRYSHME

191

investimeve të portofolit, veçanërisht kur ishte parashikuar një
zhvlerësim i monedhës së vendit në të cilin ishte kryer investimi.
Evidenca nga një numër vendesh dhe një numër studimesh tregon
se vetëm kontrollet më gjithëpërmbledhëse dhe më të rrepta mbi
flukset dalëse  kanë pasur, në rastin më të mirë, efekte të kufizuara.5

Si përfundim, duke patur parasysh madhësinë e sektorit joformal
në Shqipëri, rëndësinë e cash-it në ekonomi, tendencën në rritje
të rezidentëve për të shmangur kontrollet dhe evidencën se
kontrollet mbi flukset dalëse, edhe në rastet më të mira, kanë
rezultuar më pak eficiente sesa kontrollet mbi flukset hyrëse, mund
të themi se kontrollet për lëvizjen e kapitalit në Shqipëri janë në
një shkallë të madhe joeficiente dhe njëkohësisht të pamundura
për t’u ruajtur.

b)      Ekonomia shqiptare ka mjaft nevojë për financim të huaj
ndërsa  zhvillohet. Kapitali i huaj nevojitet si për privatizimin e
subjekteve ekzistuese, ashtu edhe për ngritjen e ndërmarrjeve të
reja, të cilat janë themelore për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik
të vendit. Teoria sugjeron se një vend, i cili ka liberalizuar flukset
dalëse është më tërheqës ndaj investitorëve të huaj, pasi frika e
bllokimit bashkë me kapitalin e tyre në  vend në rast krize është
shumë më e vogël, sesa do të ishte në rastin e një llogarie kapitale
jo të liberalizuar. Skema është e thjeshtë. Me pak ose aspak
kontrolle mbi flukset dalëse inkurajohen flukset hyrëse, dhe më
shumë flukse hyrëse ndihmojnë vendin të shpërndajë burimet me
eficiencë, të sigurojë mundësi për diversifikimin e rrezikut, të
zhvillojë sistemin e vet financiar, dhe të tërheqë teknologji më të
mirë dhe njohuri (know-how) nga investitorët. Shumë studime e
vrojtime kanë arritur në përfundimin se vendet në zhvillim, që kanë
liberalizuar llogarinë e tyre të kapitalit kanë njohur rritje ekonomike
në ritme më të larta sesa ato që kanë patur llogari kapitali të mbyllur.

Vlerësimet empirike të Quinn (1997), në analizën e tij për 58 vende,
gjatë periudhës 1960 – 1989, sugjerojnë se hapja e llogarisë
kapitale ka efekt të fuqishëm në rritjen e PBB-së për frymë. Sipas
Bekaert, Harvey and Lundblad (2001), liberalizimi financiar çon në
1 për qind rritje në rritjen vjetore të PBB-së për frymë gjatë një

5 “Capital Account Liberalization - Theoretical and Practical Aspects”, Occasional
Paper 172, IMF.
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periudhe pesëvjeçare dhe ky efekt është statistikisht i  rëndësishëm.
Bashkë me këto studime, ekzistojnë disa studime të tjera, të cilat
nuk kanë gjetur lidhje reciproke ndërmjet liberalizimit dhe rritjes,
ose të cilat kanë gjetur se ky korrelacion nuk vërehet për vendet
në zhvillim (Arteta, Eichengreen and Wyplosz, 2001, dhe Klein and
Olivei, 2000). Meqënëse ne këtu përballemi me një zgjedhje,
preferojmë të konsiderojmë liberalizimin e llogarisë kapitale si
përfituese për ekonominë.

c)     Pas kalimit në një llogari kapitale më të hapur, do të shtohen
gjithashtu  shanset, që  tregu financiar shqiptar të integrohet më
shumë në tregun ndërkombëtar.  Sa më shumë të afrohen tregjet,
aq më tepër përafrohen  normat e interesit dhe aq më e lehtë është
të bëhen zgjedhje të duhura për investime brenda dhe jashtë vendit.
Integrimi i tregut shqiptar me tregjet financiare ndërkombëtare do
të jetë një proces gradual, por mbase do të duhet ca kohë derisa
të bëhemi dëshmitarë të rezultateve të dëshiruara.

d)     Shqipëria është angazhuar të liberalizojë llogarinë e saj kapitale
dhe ka marrë përsipër  ta bëjë këtë gjë brenda një kufiri kohor të
caktuar. Në raportin e Grupit të Punës për Pranimin e Shqipërisë
në Organizatën Botërore të Tregtisë6, heqja e kontrolleve mbi
kapitalin është një ndër angazhimet horizontale. Raporti thekson
se: “Banka e Shqipërisë rezervon të drejtën të mbajë kontrolle mbi
lëvizjen e  kapitalit, të cilat do të zbatohen në bazë trajtimi kombëtar.
Regjimi që është aktualisht në vend do të hiqet jo më vonë se viti
2010’7. Njëkohësisht, Shqipëria po përgatitet të firmosë
Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit, e cila përbën hapin e parë drejt
integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje do të vendosë
për Shqipërinë disa kushte lidhur me sekuencimin e liberalizimit të
llogarisë kapitale dhe do të caktojë, njësoj si për angazhimet e
firmosura me Organizatën Botërore të Tregtisë, një kufi kohor përtej
të cilit llogaria kapitale në Shqipëri do të jetë plotësisht e liberalizuar.
Ky kufi do të varet nga koha kur do të firmoset Marrëveshja e
Stabilizim Asocimit. Megjithatë, në bazë të MSA-ve tashmë të
firmosura me Maqedoninë dhe Kroacinë, besojmë se ky kufi nuk
do të shkojë përtej vitit 2010. Siç u tregua edhe më lart, Shqipëria

6 Shqipëria është anëtare e OBT-së që në tetor të vitit 2000.
7 Burimi: Report of the Working Party on the Accession of Albania to the World
Trade Organization; Schedule GATS – Albania, WT/ACC/ALB/51/Add.2, 13 korrik
2000.
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nuk ka vetëm dëshirën e mirë, por edhe angazhimin zyrtar për të
hapur llogarinë kapitale brenda një periudhe kohore relativisht të
shkurtër.

4. KUSHTET PËR LIBERALIZIMIN E LLOGARISË KAPITALE DHE
SITUATA NË SHQIPËRI.

Në këtë pjesë të kumtesës do të prezantohen disa kushte
përgjithësisht të pranuara, që vendet duhet të plotësojnë para se
të vendosin të hapin llogarinë e tyre kapitale.  Ekonomitë në
tranzicion, që pranojnë lëvizjen e lirë të kapitalit nga brenda-jashtë
dhe anasjelltas, janë të pambrojtura. Tregjet globale të kapitalit
janë shumë të mëdha, krahasuar me madhësinë e këtyre
ekonomive, kështu që zhvendosjet e vogla të portofolit mund të
ushtrojnë një influencë të madhe në flukset e kapitalit dhe në kushtet
financiare vendase. Politikat duhet të caktohen në mënyrë të tillë
që në mënyrë të ndërgjegjshme të reduktojnë rreziqet që iu kanosen
këtyre vendeve (Lipschitz, Lane, Mourmouras, 2002). Me paraqitjen
e çdo kushti, është përshkruar situata aktuale në Shqipëri, si edhe
janë parashtruar disa propozime për të ardhmen e afërt.

a) Kuadër makroekonomik i shëndoshë dhe ristrukturim i
vazhdueshëm i ekonomisë.

b) Regjim i fortë institucional dhe rregullator në sektorin
financiar.

c) Aftësi për të përdorur politika fiskale, me qëllim mënjanimin
e efekteve të flukseve të mëdha hyrëse ose dalëse të
kapitalit.

d) Akses ndaj informacionit; transparencë e politikave dhe
shpërndarje e mirë e të dhënave.

e) Përcaktimi i regjimit të duhur të kursit të këmbimit.

a)      Jo të gjitha vendet e kanë hapur llogarinë kapitale kur kanë
qenë në kulmin e zhvillimit të tyre ekonomik. Megjithatë, sipas
pikëpamjes konvencionale, stabiliteti makroekonomik përbën një
kusht paraprak kyç për liberalizimin e llogarisë kapitale.
Paqëndrueshmëria ekonomike mund të thellojë dobësitë e sektorit
financiar dhe liberalizimi i llogarisë  kapitale  në këto kushte, mund
ta keqësojë gjendjen. Politikat e shëndosha makroekonomike janë
thelbësore për neutralizimin e kësaj lidhjeje të ndërsjelltë. Në rastin
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e Shqipërisë, duhet të theksojmë edhe një herë rëndësinë e ruajtjes
së stabilitetit makroekonomik; ritmet korente të rritjes së PBB-së;
inflacionin në nivele të ulëta; mbajtjen e borxhit të jashtëm në nivele
të përballueshme; dhe, meqënëse po flasim për liberalizimin e
llogarisë kapitale, rëndësinë e përcaktimit të strategjive që nxisin
aktivitetet, që gjenerojnë valutë.

Shqipëria ka një raport eksport/importi të ulët, ndërsa remitancat
nga emigrantët që punojnë jashtë vendit janë pothuajse dy herë
më të larta sesa eksportet. Mund të themi se eksporti real i
Shqipërisë nuk është ai i mallrave, por ai i krahut të punës. Flukset
hyrëse të kapitalit janë shumë më të ulëta sesa eksportet dhe
remitancat të marra së bashku. Meqënëse disa nga burimet e
valutës në Shqipëri (remitancat, ndihma e huaj dhe të ardhurat
nga veprimtari ilegale) priten të sjellin  më pak valutë në një periudhë
afatmesme, ne duhet të mendojmë për burime të tjera afatgjata,
nëpërmjet të cilave Shqipëria mund të financojë deficitin e llogarisë
korente. Turizmi, strategjitë e nxitjes së eksporteve ose të zëvendësimit
të importeve mund të ndihmojnë në reduktimin e deficitit të llogarisë
korente, ndërsa strategjitë e projektuara për të tërhequr investimet e
huaja direkte do të ndihmonin në rritjen e flukseve hyrëse.

b)   Hapja e llogarisë kapitale e ekspozon sistemin financiar vendas
ndaj konkurrencës së huaj. Për këtë arsye, shumica e vendeve në
zhvillim janë përpjekur të zbatojnë reforma në sektorin financiar
përpara liberalizimit të llogarisë kapitale. Këto reforma përfshijnë
liberalizimin e normave të interesit për kreditë dhe depozitat,
zhvillimin e instrumenteve monetare indirekte etj.. Parë nga kjo
perspektivë, sektori financiar në Shqipëri ka bërë përparim në
drejtim të përgatitjeve për liberalizimin. Normat e interesit për kreditë
dhe depozitat u liberalizuan në vitin 2000, ndërkohë që është hequr
tashmë kufiri i kredisë. Banka e Shqipërisë tashmë mbështetet në
instrumentet indirekte në zbatimin e politikës së saj monetare. Nga
më sipër, arrijmë në përfundimin se sistemi financiar në Shqipëri
nuk është i papërshtatshëm për liberalizimin e llogarisë kapitale.
Pavarësisht nga ky fakt, sistemi financiar në Shqipëri është akoma
i ngushtë dhe relativisht i pazhvilluar. Sistemi bankar përbën pjesën
më të madhe të sistemit financiar. Mbikëqyrja bankare ka bërë një
përparim të dukshëm në drejtim të standardeve ndërkombëtare,
ndërkohë që mbikëqyrja e institucioneve të tjera financiare, si për
shembull e agjencive të sigurimit, kërkon reformë thelbësore.
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Përveç nevojës për të përmirësuar dhe për të fuqizuar mbikëqyrjen
e matur, ne duhet të vëmë theksin në domosdoshmërinë e
përmirësimit të zbatimit të ligjeve, veçanërisht në lidhje me
parandalimin e pastrimit të parave. Çështja e pastrimit të parave
është e një rëndësie të madhe në rastin e Shqipërisë, për arsye që
lidhen me sektorin e madh joformal dhe veçanërisht me aktivitetet
ilegale dhe/ose kriminale që zhvillohen në këtë pjesë të ekonomisë.
Lufta kundër pastrimit të parave në Shqipëri është rezultat i
përpjekjeve të përbashkëta të Ministrisë së Financave, Ministrisë
së Rendit Publik, Bankës së Shqipërisë, Prokurorisë së
Përgjithshme dhe Shërbimit Informativ të Shtetit. Këto institucione
kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi në vitin 2002, me
qëllimin që të përgatitet një plan veprimi i përgjithshëm dhe të
krijohet një grup përfaqësues, që do të angazhohet në
“Bashkëpunimin Ndërinstitucional në Luftën kundër Pastrimit të
Parave”. Ligji “Për parandalimin e pastrimit të parave” u miratua
në vitin 2000 dhe, kohët e fundit, është amenduar nga Parlamenti
Shqiptar (2003). Banka e Shqipërisë ka kontribuar, gjithashtu, në
fushatën kundër pastrimit të parave me rregulloren e miratuar në
vitin 1997. Inspektorët e mbikëqyrjes nga Banka e Shqipërisë i
kushtojnë vëmendje të veçantë formularëve të plotësuar për
transaksionet në cash, për shumat mbi 2 milionë lekë ose
ekuivalenten në monedhë të huaj. Autoriteti përgjegjës – Agjencia
pranë Ministrisë së Financave – merr një raport të veçantë të
plotësuar nga bankat tregtare dhe të kontrolluar nga inspektorët e
Bankës së Shqipërisë për çdo transaksion mbi 70 milionë lekë
ose ekuivalentin në monedhë të huaj. Lufta kundër pastrimit të
parave bëhet akoma më e rëndësishme me çdo raport të publikuar
nga organizmat ndërkombëtarë, në të cilët krimi i organizuar,
kontrabanda, veprimtaritë e paligjshme etj., janë të cituar si
problemet madhore të Shqipërisë.

c)      Hapja ndaj tregjeve globale të kapitalit e minimizon efektin e
mundshëm të  veprimit të politikës monetare. Në këto kushte,  leva
fiskale mbetet mjeti kryesor i politikës stabilizuese. Sidoqoftë,
ekzistojnë praktikisht kufizime në drejtim të aftësisë së politikës
fiskale, që lidhen me balancimin e ndikimit ekspansionist të flukseve
të kapitaleve hyrëse, ose me mbështetjen e veprimtarisë
ekonomike, në rastet kur këto flukse kthehen prapa, pra dalin nga
vendi (Lipschitz, Lane and Mourmouras, 2002). Si rrjedhojë, një
vend duhet ta përshtasë politikën e tij fiskale me ndryshimet në
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sasitë dhe në kahun e flukseve të kapitalit. Kështu, sugjerohet që
një vend të përdorë politika fiskale shtrënguese, në rast se përballet
me flukse të mëdha të kapitaleve hyrëse dhe që ai të bëjë të
kundërtën kur bëhet fjalë për flukse kapitalesh që dalin jashtë
vendit. Nëse një vend vendos ta përdorë politikën e tij fiskale me
synim stabilizimin e flukseve të kapitaleve, ai duhet të ketë një
pozicion të fortë fiskal.  Pozicioni fiskal i Shqipërisë është relativisht
i qëndrueshëm, pavarësisht nga deficiti i lartë fiskal. Megjithatë,
është fakt që përdorimi i politikës fiskale është i kufizuar nga
detyrimet dhe nga programet shumëvjeçare të qeverisë, si dhe në
të njëjtën kohë është subjekt i debatit dhe i miratimit nga parlamenti.
Mesazhi ynë është që Shqipëria duhet të jetë shumë e kujdesshme
në drejtim të administrimit të politikës së saj fiskale, në rast se
vendos të liberalizojë llogarinë e vet kapitale.

Grafik 5: Deficiti fiskal i Shqipërisë në përqindje të PBB.

d)    Mundësitë për sigurimin e  informacionit, politika transparente
dhe shpërndarja e të dhënave marrin rëndësi në kuadrin e
liberalizimit. Kur informacioni mbi një vend është i kufizuar,
kontigjenti i investitorëve relativisht të painformuar është i prirur të
ndjekë pas ata pak investitorë që mendohet se kanë informacion
më të saktë dhe më të plotë nga të tjerët. Kjo sjellje mund të rezultojë
në panik e ngutje të panevojshme të investitorëve. Aksesi i lirë
ndaj informacionit i lejon investitorët të vlerësojnë rrezikun në
mënyrë të pavarur dhe të shmangin mundësinë e reagimit në turma.
Për këtë arsye, transparenca dhe shpërndarja e të dhënave duhet
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të konsiderohen si dy nga elementet thelbësore të drejtimit
ekonomik. Dy nga pikat më të dobëta të Shqipërisë janë
informacioni i pamjaftueshëm e i gabuar dhe shpërndarja jo e mirë
e tij. Në këtë drejtim, ka mjaft për t’u bërë për përmirësimin e sistemit
të informacionit, për zgjerimin e rrethit të përdoruesve të këtij
informacioni, për rritjen e cilësisë dhe aksesin në të, e kështu me
radhë. Përgjegjësia bie mbi të gjitha ato institucione që prodhojnë,
mbledhin, përdorin dhe publikojnë informacionin, si për shembull
INSTAT, ministritë, Banka e Shqipërisë etj..  Transparenca është
në një nivel disi më të lartë, megjithatë edhe në këtë drejtim ka
vend për përmirësime.

e)       Sipas teorisë së “trilemës së pamundur”,  për një vend nuk
mund të ketë lëvizje të lirë të kapitaleve, nëse ai ndjek një politikë
monetare të pavarur  dhe ruan një kurs këmbimi fiks. Ndonëse të
dy tipet e regjimeve të kursit të këmbimit paraqesin mangësitë e
tyre lidhur me lëvizjen e kapitaleve, faktet tregojnë se regjimi i
luhatshëm i kursit të këmbimit është më pak i cënueshëm se regjimi
i kursit të fiksuar. Huamarrësit e brendshëm të një vendi, që zbaton
për një kohë të gjatë një regjim të kursit fiks të këmbimit mund të
ndihen të sigurt, por nëpërmjet huamarrjes, ata marrin mbi vete
më tepër rrezik sesa duhet. Regjimi i kursit të luhatshëm të këmbimit
që aplikohet në Shqipëri dhe perspektiva e ruajtjes së këtij regjimi
në të ardhmen e bëjnë më të lehtë kalimin në një llogari të hapur të
kapitalit.

5) HAPAT E SUGJERUAR PËR LIBERALIZIMIN E LLOGARISË
KAPITALE NË SHQIPËRI

Pavarësisht nga qëndrimi përkrahës ose jo që mbajnë ndaj
liberalizimit të llogarisë kapitale, shumë ekonomistë bien dakord
në një pikë të përbashkët:në rëndësinë e fazimit (ndarjes në faza)
të liberalizimit të llogarisë kapitale. Fazimi nënkupton renditjen dhe
kombinimin gradual të reformave strukturore e makroekonomike,
për të mundësuar lëvizjen e lirë të kapitaleve. Nga njëra anë, siç e
shpjeguam më lart,  një vend duhet  të ndërmarrë reforma në drejtim
të përmirësimit të gjendjes së përgjithshme dhe të lehtësimit të
procesit të liberalizimit. Kontrolli mbi lëvizjen e kapitaleve nuk mund
të zëvendësojë politikat e shëndosha makroekonomike, strukturore
dhe financiare. Për rrjedhojë, para se të fillojmë të heqim dorë nga
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kontrollet, duhet të identifikojmë mangësitë e politikave të tjera, të
cilat synohen të korrigjohen nga mbajtja e këtyre  kontrolleve. Në
zgjedhjen e ritmit, të momentit të fillimit të heqjes së kontrolleve
dhe në përcaktimin e fazave  të liberalizimit duhet të mbahet
parasysh situata politike dhe rajonale. Po kështu, duhet të kihet
parasysh edhe angazhimi i autoriteteve në procesin e liberalizimit
si edhe interesi i tyre për reformat. Mund të ndodhë që, konsideratat
politike të  pengojnë zbatimin e një programi optimal reformash në
sektorin financiar. Për rrjedhojë, është mëse e domosdoshme që
autoritetet të karakterizohen nga fryma e bashkëpunimit dhe të
jenë të kujdesshme dhe transparente në projektimin dhe në
zbatimin e reformave.

Përmirësimi dhe forcimi i mbikëqyrjes bankare është shumë i
rëndësishëm kur bëhet fjalë për liberalizimin e llogarisë kapitale.
Ristrukturimi i plotë i bankave mund të kërkojë shumë kohë.
Megjithatë, rekomandohet që të kalohet në liberalizim pasi të jetë
ngritur kuadri i nevojshëm rregullator. Në këtë drejtim, praktikat
kontabël marrin një rëndësi të veçantë. Disa prej praktikave ku
duhet përqëndruar vëmendja lidhen me vlerësimin e mjeteve, me
klasifikimin, me provigjonimin dhe me amortizimin e kredive etj..

Nisur nga eksperienca e vendeve të tjera, nga teoria ekonomike
dhe nga “receta” mbi liberalizimin e llogarisë kapitale të përshkruar
në Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit, të nënshkruar nga Kroacia
(duke patur parasysh që marrëveshja e stabilizim asocimit, e cila
do të nënshkruhet nga Shqipëria do të ketë pak a shumë të njëjtën
përmbajtje), ne kemi dalë me një kuadër të përgjithshëm për
liberalizimin dhe me disa sugjerime lidhur me procese të tjera, të
cilat mund të ndikojnë pozitivisht në këtë drejtim.

Sqarojmë se më poshtë, me kontroll ose me liberalizim të llogarisë
kapitale, do të nënkuptohet lëvizja e kapitaleve nga brenda-jashtë
vendit ose kontrolli i kapitaleve që dalin jashtë, meqenëse, siç e
shpjeguam më sipër, Shqipëria nuk ushtron kontroll mbi kapitalin
që hyn në vend.

Propozimi ynë, së pari, është që tatimi mbi fitimin nga bonot e thesarit
që paguajnë jorezidentët, të ulet nga 15 në 10 për qind. Me këtë
ndryshim, nuk do të ketë diskriminim ndaj jorezidentëve dhe praktikat
jodiskriminuese janë shumë të rëndësishme në fushën e liberalizimit.
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Si rregull, një vend nis liberalizimin e lëvizjes së kapitaleve nga
brenda-jashtë me heqjen e kontrollit mbi investimet direkte jashtë
vendit. Ne sugjerojmë që Shqipëria të heqë gradualisht kontrollin
mbi investimet direkte jashtë vendit. Në kushtet aktuale të
ekonomisë dhe të biznesit në Shqipëri, jemi të mendimit që rreziku
i rrjedhjes të kapitalit, me liberalizimin e investimeve direkte jashtë
vendit, është i ulët. Ndërkohë që  ekonomia shqiptare bëhet më
konkurruese, investitorët vendas do të jenë më të gatshëm dhe
më të prirur për të shfrytëzuar mundësitë e investimit në vend sesa
për të eksportuar kapital jashtë. Prandaj, është mëse e arsyeshme
të këmbëngulim në rëndësinë e përmirësimit të klimës së
përgjithshme të investimeve në Shqipëri. Kontrolli mbi investimet
jashtë mund të hiqet duke ulur gradualisht shumën tavan për
transfertat jashtë vendit  (për investime) dhe, më pas, duke e
eliminuar përfundimisht këtë tavan. Ky proces mund të zgjasë disa
vjet, por jo më shumë se 3 apo 4 vjet. Një nga mënyrat për
monitorimin e  investimeve direkte jashtë vendit mund të realizohet
nëpërmjet Ministrisë së Financave. Kështu, Ministria e Financave
mund të lëshojë  fillimisht një autorizim për investime direkte jashtë
vendit, për rezidentët që paraqesin dokumentacionin përkatës, i
cili vërteton shlyerjen e detyrimeve tatimore dhe realizimin e fitimit
për një periudhë kohe të caktuar. Kjo mund të jetë një provë për
kapitale “të pastra” dhe të kontrolluara. Pas njëfarë kohe, mund të
hiqet kërkesa për autorizim nga Ministria e Financave  dhe
rezidentët mund të lejohen të investojnë lirisht, ndërkohë që për
qëllime statistikore, duhet të vazhdojnë të raportojnë mbi kapitalet
e eksportuara.

Ka disa procedura, të cilat mund të lehtësojnë investimet direkte
nga ana e rezidentëve shqiptarë jashtë vendit. Njëra lidhet me
procedurat e vizave. Është tashmë fakt, që  vizat për hyrje dhe
sidomos për dalje dhe nga Shqipëria përbëjnë  një pengesë  për
investitorët. Ka patur raste kur jorezidentë kanë hasur vështirësi
në marrjen e një vize shqiptare, për të mos folur për procedurat e
gjata dhe të mundimshme, në të cilat  duhet të kalojnë rezidentët
shqiptarë  për të marrë nga një vizë hyrjeje për secilin vend të
huaj, që duan të vizitojnë. Ne besojmë se, nëse lëvizja e njerëzve
nga brenda - jashtë vendit e anasjelltas do të ishte më pak e
ndërlikuar, investitorët e huaj ose vendas do të mund të vlerësonin
më  mirë mundësitë e investimeve në vend ose jashtë. Ne
inkurajojmë autoritetet e huaja dhe ato në vend që t’i kushtojnë
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vëmendje të veçantë kësaj çështeje në një të ardhme sa më të
afërt.

Gjatë fazave të para të procesit të liberalizimit, duhet të nisim të
shohim nga afër  mundësinë e  lëshimit të kredive tregtare me afat
maturimi mbi një vit për jorezidentët, së bashku me huatë financiare
me të njëjtin afat maturimi. Maturitetet e këtyre llojeve të kredive
konsiderohen zakonisht si mbrojtje ndaj krizave. Liberalizimi i
investimeve direkte jashtë vendit dhe i huave tregtare e financiare
mund të shoqërohet me :

- Rishikimin e kuadrit ligjor financiar.
- Përmirësimin e statistikave dhe të procedurave standarde

të  Kontabilitetit.
- Forcimin e marrëveshjeve të përgjithshme për likuiditetin

dhe operacionet monetare shoqëruese, si dhe të atyre
lidhur me kursin e këmbimit.

Në fazën e fundit të liberalizimit, ne propozojmë liberalizimin e
portofolit të investimeve si dhe atë të kredive e huave financiare
me afat maturimi deri në një vit. Heqja e kontrolleve mbi këto
transferta kapitale rekomandohet pasi të jenë përmbushur kërkesat
e mëposhtme:

- Forcimi i kuadrit ligjor, i mbikëqyrjes dhe i administrimit të
rrezikut.

- Reformat në sektorin dhe në korporatat financiare.
- Zhvillimi i tregjeve të kapitalit, përfshirë fondet e

pensioneve.

Të gjitha rekomandimet e mësipërme bazohen në renditjen e fazave
të liberalizimit, të pranuara gjerësisht nga specialistët e ekonomisë.
Mund të themi se, kur bëhet fjalë për liberalizimin e llogarisë
kapitale, dhe konkretisht, kur diskutohet për politikat
makroekonomike, fiskale dhe monetare që zgjedhin vende të
veçanta, nuk ka recetë të gatshme që të mund të japë rezultatet e
dëshiruara në çdo kohë e për çdo vend. Për këtë arsye, është
mëse e nevojshme të bëhet një analizë e thellë ekonomike, e cila
duhet të evidentojë kushtet specifike të një vendi, lidhjen midis
sektorëve të ndryshëm të ekonomisë, ndjeshmërinë e secilit sektor
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ndaj zhvillimeve të jashtme etj.. Kjo analizë nuk duhet të bëhet
vetëm në fillim të procesit të liberalizimit, por në secilën fazë të tij,
përderisa kushtet e brendshme e të jashtme janë subjekt
ndryshimesh të vazhdueshme e shpeshherë të paparashikueshme.
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Tashmë që kanë kaluar gati 13 vjet nga fillimi i tranzicionit, sistemi
bankar në Shqipëri ka shënuar zhvillime pozitive të rëndësishme
në drejtim të parametrave kryesorë si: shtimit të konsiderueshëm
të numrit të bankave dhe degëve të tyre, rritjes së numrit dhe cilësisë
së shërbimeve bankare, ofrimit të mundësive të përdorimit të
mjeteve bashkëkohore të pagesave, uljes së kostos së veprimeve
bankare etj., duke ofruar në këtë mënyrë mundësitë reale për
zbutjen e veprimeve me lekë në dorë.

Por, ekonomia shqiptare, vazhdon të vuajë problemin shqetësues
të qarkullimit të “cash”-it ose të parasë në dorë apo jashtë bankave
në vlera dhe në përqindje të konsiderueshme, krahasuar me
ekonomitë e zhvilluara dhe me ato të rajonit.

Të gjithë aktorët e pranishëm në tryezën e sotme, si institucionet
dhe autoritetet publike, komuniteti i biznesit dhe sistemi bankar,
gjykoj se ndajmë të njëjtin shqetësim për përmasat e “cash”-it në
ekonomi dhe çka është më e rëndësishme dëshirën dhe angazhimet
për rritjen e qarkullimit të parasë nëpërmjet sistemit bankar.

Tashmë janë hedhur hapat e parë dhe Banka e Shqipërisë e
konsideron të suksesshëm faktin që më në fund të gjithë jemi të
ndërgjegjësuar për domosdoshmërinë e reduktimit të “cash”-it.
Media dhe publiku duket se janë partnerët tanë në këtë proces,
çka na rrit besimin për zhvillimin e një sistemi pagesash afër
standardeve ndërkombëtare dhe evropiane ku kërkojmë të
integrohemi.

Është shumë i rëndësishëm fakti që në këtë takim jemi mbledhur
të gjithë “regjizorët”, pra autoritetet—Banka e Shqipërisë, Ministria
e Ekonomisë dhe ajo e Financave, dhe “aktorët” —bankat e nivelit
të dytë, biznesi dhe organet fiskale, për kristalizimin e një plani të
përbashkët masash të bashkërenduara për të reduktuar “cash”-in
në ekonomi.

FJALA E HAPJES NË SEMINARIN “ZËVENDËSIMI I
CASH-IT ME MJETE ALTERNATIVE PAGESE:
AVANTAZHET DHE PROBLEMET”
TIRANË, 10 NËNTOR 2003
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Jam shumë i bindur që të gjithë, përjashtuar shmangësit dhe
shkelësit e ligjit, do të jemi përfitues nëse i drejtohemi sporteleve
të bankave:

• Banka e Shqipërisë është e interesuar që paraja të kalojë
në kanalet bankare në mënyrë që politikat e saj e
veçanërisht ajo monetare të jenë më efikase.

• Bankat e nivelit të dytë do të përfitojnë më shumë klientë
dhe transaksione, pra më shumë të ardhura dhe fitime të
realizuara.

• Biznesi privat, do të përfitonte mbështetjen financiare me
kredi dhe konsulencën e bankave të cilat pritet të ulin kostot
dhe të rrisnin sigurinë e transaksioneve të ndryshme
financiare.

• Organet fiskale, tatimet dhe doganat, sigurisht që do të
rrisnin performancën e të ardhurave të siguruara dhe
shërbimeve ndaj biznesit nëse tatimpaguesit do t’i
drejtoheshin bankave, duke ulur mundësinë e korrupsionit.

• Qeveria do të ishte më efikase në ndërmarrjen e poltikave
buxhetore afatmesme për zhvillimin ekonomik të vendit
dhe për rritjen ekonomike.

• Publiku, do të përfitonte shërbime më cilësore të pagesave
te entet publike, Albtelekom, KESH, Ujësjellës dhe pagesa
pagash e pensionesh, në mënyrë më të qytetëruar e
bashkëkohore, pa pritur rradhë të gjata e pa humbur kohë

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë,
Shkëlqim Cani gjatë prezantimit të tij në
Seminarin  “Zëvedësimi i cash-it me mjete

alternative pagese: Avantazhet dhe
problemet”  Tiranë, më 10 nëntor 2003.
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në sportele. Dhe çka është më e rëndësishme, klientët do
të përfitonin të ardhura nga interesat bankarë dhe lehtësim
të procedurave të kreditimit në procesin e vendimmarjes
së bankave.

Ndaj, le të hedhim në tryezën e diskutimeve të gjitha argumentet,
vërejtjet dhe propozimet konkrete për zgjidhjen e këtij problemi.
Në të njëjtën kohë, le të jemi transparentë, të përgjegjshëm, aktivë
dhe praktikë në zgjidhjen e pengesave ligjore, administrative dhe
logjistike për kalimin e parasë në kanalet bankare.
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Në prag të festave të fundvitit, të gjithë jemi dëshmitarë të rritjes
së çmimeve, që vjen si pasojë e rritjes së kërkesës së përgjithshme.
Kjo është ekonomia e tregut mund të mendojë dikush. Kjo është e
drejta e secilit për të fituar që, nga ana tjetër, shoqërohet me të
drejtën e secilit për të mos u “viktimizuar” nga pozicioni i tij prej
njeriu në “nevojë”. Si duhet kuptuar kjo? Që të mos blemë fare?
Të mos blemë të gjitha që duam? Të mos blemë tek disa tregtarë
apo tek disa ofrues të shërbimeve të caktuara? Këto mund të jenë
zgjidhje të momentit, për një herë të vetme ose të një personi të
veçuar. Ajo që jemi mbledhur të diskutojmë është një zgjidhje që i
takon situatës së përgjithshme, të gjithëve ne. Zgjidhje të tilla i
ofrojnë institucionet, por duhen mbështetur nga publiku. Që të
mbështeten, duhen kuptuar dhe si çdo gjë tjetër që duhet kuptuar,
edhe argumenti ynë, duhet më parë të bëhet objekt i një ose më
shumë bisedave.

Do të ishte absurde që tregtarët, prodhuesit, biznesmenët ata që
ofrojnë shërbime të ndryshme, të mos mendojnë të pasurohen
gjithnjë e më shumë. Do të ishte absurde gjithashtu, që një shtresë
e caktuar njerëzish të mendojnë se vetëm shteti dhe shoqëria duhet
të interesohen për zgjidhjen e problemeve të tyre ekonomike.

Mendoj se është e drejtë të synohet drejt një fitimi të mbështetur
në një logjikë të shëndoshë ekonomike, e cila si çdo logjikë tjetër
është përpunuar dhe ka kaluar në mjaft përvoja të vendeve të
ndryshme. Asgjë që po ndodh sot në vendin tonë, nuk është një
fenomen krejtësisht i panjohur. Masa e dëmit që ai shkakton dhe
gjurmët që lë në ekonominë e secilit dhe në atë të vendit në
përgjithësi, është krejtësisht shqiptare.

TRADITA SHQIPTARE E FESTIMIT

E para, që ka të bëjë me traditën tonë të dikurshme. Me disa
përjashtime të vogla në këtë sallë, të gjithë kujtojmë se ç’ndodhte

FJALA  NË HAPJEN E FUSHATËS KUNDËR RRITJES
SPEKULATIVE TË ÇMIMEVE NË PRAG TË FESTAVE TË
FUNDVITIT,  20 NËNTOR 2003
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me ne dhe me prindërit tanë në prag të festave të Vitit të Ri. Rradhë
të pafundme për të blerë të paktën frutat e stinës, rradhë për të
blerë pijet e numëruara në lloje, rradhë edhe në furrat e pjekjes
apo për shërbimet e pakta që ofroheshin (ëmbëlsira me porosi në
një punishte të vetme pastash që kishte Tirana). Dhe në përfundim
të këtij stërmundimi, të gjitha shtëpitë, në mënyrë pak a shumë të
njëjtë, kishin të njëjtat rezerva të të njëjtave produkte për disa ditë
me rradhë edhe pas Festës. Tregu në përgjithësi mbetej vetëm
me zarzavatet e stinës, të cilat ishin prodhimet e vetme të
paracionuara. Të ardhur nga një situatë e tillë, me të drejtë të gjithë
ne, në momentin e parë, patëm një dëshirë të konsumimit mbi
masë. Gjë që shpuri në vazhdimësi të blerjeve me tepricë para
festave, në vazhdimësi të grumbullimit të të gjitha blerjeve në të
njëjtën kohë e në vazhdimësi të blerjeve të të gjithëve njëkohësisht.
Por, të gjithë harruam se në një ekonomi tregu, për të cilën ne vetë
flasim pa pushim, çdo veprim ka pasojën e tij, që në rastin tonë
përkthehet në: kërkesë më e rritur do të thotë çmime më të larta.
Kështu, secili mund të blejë sa i nevojitet për ditët e festave, se
përsëri në treg do të vazhdojë të gjejë të gjitha që i duhen edhe të
nesërmen edhe të pasnesermen, edhe të gjitha ditët e tjera. Nga
ana tjetër, nuk ka pse çdo artikull të blihet në momentin e fundit.
Pijet për shembull, dhe plot produkte të tjera, që mund të rrinë
njësoj si në dyqan edhe shtëpi nuk ka pse të mos blihen disa ditë
me parë. Vetëm trafikun e ngarkuar që krijohet në rrugët e qytetit,
që shpien në tregjet e shumicës apo në pika të tjera të tregtimit të
sendeve ushqimore të kujtosh, dhe është e mjaftueshme që mos
të të bjerë ndër mend për blerje festash! Kjo është ajo që secili prej
nesh ka në dorë të bëjë për të ndihmuar veten dhe të tjerët në këtë
rast.

MUNDËSIA PËR TË FESTUAR

E dyta, ka të bëjë me mundësitë për të festuar. Nga një pyetësor i
ditëve të fundit, i bërë nga Banka e Shqipërisë, rezulton se rritja
më e madhe e çmimeve vihet re në artikujt ushqimorë dhe në
konsumin ushqimor jashtë shtëpisë. Nuk shihet për shembull, e
njëjta rritje çmimesh në sendet e çmuara, në ato të kozmetikës, në
parfumeri, në biletat e udhëtimit, në artikujt sportivë, në bileta
kinemaje, teatri, koncertesh etj.. Shumica e këtyre bizneseve është
po aq private dhe e interesuar për fitim sa edhe tregtarët e artikujve
ushqimorë, restorantet, hotelet, baret etj.. Po kështu, nuk rriten
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dhe çmimet e librave, të albumeve, të cilat në botën e sotme të
civilizuar shumë shpesh shërbejnë si dhurata simbolike të festave
të fundvitit.

SJELLJA E BIZNESIT

Një konkluzion tjetër që ka dalë nga pyetësori me qytetarët e
Tiranës, rezulton se spekulimi bëhet nga tregtarët e shumicës.   Tani
për tani, dua të ndalem në një pikë tjetër që ka të bëjë me mënyrën
se si mendon vetë biznesi në lidhje me këtë çështje. Duke iu kthyer
arsyetimeve të fillimit të bisedës sonë, dëshiroj të theksoj se edhe
pa rritje të qëllimshme çmimesh në pragfesta, përsëri fitohet.
Mendoj se asnjerit të pranishëm këtu, nuk i shkon ndër mend që
administruesit e bizneseve të tjera, që nuk i rrisin çmimet dhe që
ne sapo i përmendëm më sipër, dalin të humbur në këtë sezon “të
artë” për të tjerët.

E pra, ja që fitohet edhe pa “spekuluar” të themi me rritjen e
kërkesës për produkte të caktuara. Dhe fitohet duke patur një
mendim më të qartë ekonomik; duke punuar jo vetëm për momentin
por edhe për të ardhmen; duke punuar jo vetëm për fitime materiale,
por edhe për një emër të mirë; duke investuar kështu për të
ardhmen e biznesit apo të tregtisë.

PO SHTETI Ç’ROL LUAN?

Si çështje të fundit kam menduar të trajtojmë rolin e shtetit dhe
ndoshta disa çështje që kanë të bëjnë me edukimin tonë. Të gjithë
ishim mësuar që shteti të kontrollonte rregullimin e përgjithshëm
të  tregut në masën që ai mundej. Se sa ky rregullim përputhej me
kërkesën tonë dhe sa e plotësonte atë, tashmë është një argument
tejet i konsumuar për të cilin nuk ia vlen të shpenzohen minutat e
këtij takimi. Në momentin që flasim, shteti ka po ashtu një sërë
detyrimesh të cilat, për të qenë të sinqertë, nuk është se gjithmonë
i ka përmbushur maksimalisht. Kjo për shumë arsye, të cilat
gjithashtu, nuk janë qëllim i këtij takimi.

Pavarësisht sa më sipër, që shteti të realizojë rolin e tij klasik në
një ekonomi tregu, përveç të tjerash i duhet në një masë jo të
vogël bashkëpunimi i të gjithëve ne. Që ky bashkëpunim të
funksionojë në të gjitha hallkat – tregtarë – biznes – prodhues –
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konsumatorë – duhet që secili të ketë të qartë, se të jetuarit në
komunitet ka detyrimet e veta të pashkruara, të cilat, në një masë
të caktuar, nuk mund t’i imponojë asnjë shtet. Derisa të gjithë së
bashku, kemi marrë  përsipër të jetojmë në një ekonomi tregu dhe
të ndërtojmë një shoqëri të ekonomisë së përparuar duhet që,
gjithashtu së bashku të pranojmë pjesën tonë të “fajit” në
vështirësitë që i kemi shkaktuar njeri-tjetrit dhe të respektojmë
ndershmërisht rregullat e lojës.
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LEKSIONE TË MBAJTURA NGA
GUVERNATORI
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Në takimin tonë të sotëm mendova që të bisedoj me ju disa realitete
të thjeshta ekonomike, të cilat përveçse ju i hasni rëndom në jetën
tuaj të përditshme, shpesh ju qëllon që të jeni dhe protagonistë të
tyre. Më konkretisht, do të doja të sillja tek ju një përfytyrim më real
të bankingut qendror dhe atij tregtar në Shqipëri, të rregullave të
lojës që duhet të respektojë sistemi bankar, për të vazhduar më tej
me çështje madhore ekonomike, për të cilat ju shpesh dëgjoni të
flitet në ekranet televizive.

SISTEMI BANKAR

Në praktikën e përditshme, individët me termin bankë nënkuptojnë
të gjitha institucionet që mbajnë këtë emër të shkruar diku në vitrinë
dhe, në përgjithësi, ata nuk duan të dinë nëse kanë të bëjnë me
një bankë tregtare të tipit universal, apo me një bankë investimesh
apo diçka tjetër, me një bankë qendrore për shembull.

Ndoshta është momenti që të bëjmë disa saktësime. Le të japim
në fillim një përshkrim të shkurtër të të ashtuquajtuarës bankë
qendrore. Historikisht, emri bankë qendrore ju vu atyre
institucioneve financiare që në një mënyrë apo në një tjetër gëzuan
atributin që të emetonin monedhën e atij shteti ku ato operonin.
Me kalimin e viteve, këto institucione erdhën duke u perfeksionuar.
Pikë së pari, ato kuptuan se vlera e kësaj paraje që shtypet dhe
nxirret në qarkullim nga arkat e tyre, duhet ruajtur me çdo kusht,
përndryshe ato duhet të rishtypin pambarimisht monedha të reja.

Në këtë rast, besueshmëria mbi paranë dhe vetë institucionin e
tyre do të binte vazhdimisht. Pra, përveç rolit të arkës së shtetit
dhe emetuesit të monedhës, aktiviteti i tyre u pasurua me elemente

“TRANSPARENCA NËPËRMJET  KOMUNIKIMIT MASIV
ME PUBLIKUN, SISTEMI BANKAR, BANKA E SHQIPËRISË,
POLITIKA MONETARE, PAVARËSIA,
INFLACIONI ETJ.”1, SARANDË, SHKURT 2003.

1 Takimi me biznesmenë dhe nxënës të shkollave të qytetit, Sarandë, shkurt 2003
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të reja, si të ruhet vlera e monedhës, tërësia e të cilave njihet si
hartim dhe zbatim i politikës monetare të vendit. Në kohët moderne,
ky funksion i bankave qendrore, në mënyrë të vazhdueshme ka
fituar terren, dhe sot nocioni bankë qendrore është i pandashëm
nga nocioni politikë monetare.

Edhe në rastin e Bankës së Shqipërisë, me pak fjalë do të thosha
se kemi të bëjmë me një rast tipik të ekpseriencës ndërkombëtare
në fushën e bankingut qendror. Banka e Shqipërisë është bankë e
Shtetit Shqiptar, e cila në përputhje me bazën ligjore në fuqi, ka
për detyrë:

• Hartimin dhe zbatimin e politikës monetare të vendit.
• Hartimin dhe zbatimin e politikës valutore të vendit.
• Hartimin e rregullave për lëvizjen e fondeve valutore, si

brenda vendit ashtu dhe jashtë kufijve të tij.
• Krijimin dhe mbikëqyrjen e sistemit bankar.
• Emetimin e monedhës dhe të kartëmonedhës.
• Këshillimin e qeverisë dhe sigurimin e një niveli të

kualifikuar ekspertize në hartimin dhe në zbatimin e të gjitha
politikave të tjera ekonomike dhe financiare të vendit.

Nga ana tjetër, bankat tregtare, janë institucione financiare të cilat,
në themelin e tyre kanë një “privilegj” të madh, atë të të grumbulluarit
të depozitave. Nisur thjesht nga ky fakt, kuptohet se bëhet fjalë
për atë grup bankash ku normalisht qytetarët vendosin kursimet e
tyre në formë depozitash.

Në Shqipëri, mund të thuhet se praktikisht industria financiare, me
përjashtime të vogla pak a shumë vazhdon të identifikohet me
sistemin bankar.

Të gjitha bankat e licencuara deri më sot, 15 të tilla, janë të tipit
universal. Ato ofrojnë shërbimet e mëposhtme: pranojnë depozita,
japin kredi, ofrojnë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve,
emetojnë, pranojnë dhe administrojnë mjete të pagesave,
ndërmjetësojnë në transaksionet monetare, ofrojnë shërbimin e
kasave të sigurimit, ofrojnë garanci bankare dhe garanci të tjera,
shërbejnë si agjentë ose këshilltarë financiarë, ushtrojnë veprimtari
të tjera bankare dhe financiare.



215

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

Pasi krijuam një lloj përshtypjeje mbi të dy tipet e institucioneve,
atëherë mund të ngrinim dy pyetje të tjera:

• ç’lidhje ka midis këtyre dy llojeve të ndryshme të
institucioneve financiare dhe;

• fakti që bankat tregtare grumbullojnë depozita nga të tretët,
përfshirë popullsinë, nënkupton një mbikëqyrje të
përdorimit të këtyre fondeve financiare në mënyrë të
përshtatshme apo jo?

Po e filloj nga kjo e dyta. Është e vërtetë që bankat tregtare
mobilizojnë shuma të mëdha fondesh financiare në formën e
depozitave bankare. Kështu, bankës tregtare i jepet privilegji që të
administrojë paratë e të tretëve, duke siguruar fitim si për vete
ashtu dhe për pronarët e vërtetë të këtyre fondeve. Në jetën reale
gjërat janë pak më ndryshe. Eksperienca të shumta, të vjetra dhe
të reja, kanë treguar se disa banka nuk kanë qenë të afta të
orientohen drejt në ekonominë e tregut e, për rrjedhim, ato kanë
falimentuar, duke bërë që dhe kursimet e vendosura në formë
depozitash, të humbasin në mënyrë masive. Rasti më tipik është
ai i krizës së rëndë që goditi Shtetin Amerikan gjatë viteve ’30, ku
një nga simptomat më të dukshme ishte falimentimi masiv i bankave
tregtare.

Në këtë mënyrë, vijmë në një pikë që më duket se  nuk ka nevojë
për komente shtesë: Po bankat tregtare duhet t’i nënshtrohen një
kuadri të rreptë mbikëqyrës nga autoritetet përkatëse, që në
shumicën e rasteve korrespondon me bankën qendrore.

Më konkretisht, i takon bankës qendrore të verifikojë periodikisht,
nëse çdo bankë anëtare e sistemit, është duke respektuar rregullat
e lojës apo jo? I takon asaj që të vlerësojë shkallën me të cilën çdo
bankë tregtare është e ekspozuar ndaj rreziqeve të ndryshme,
mënyrën si administrohen bankat, rezultatet financiare të tyre etj..

I gjithë ky proces njihet me emrin “mbikëqyrje bankare” dhe në
rastin e vendit tonë ai është bashkëmoshatar me vetë sistemin
bankar. Megjithatë, duhet të theksoj se me kalimin e viteve aftësia
mbikëqyrëse e Bankës së Shqipërisë është rritur ndjeshëm dhe
afrohet dita-ditës me standardet ndërkombëtare.



216

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

Në përmbushjen e këtij funksioni kaq të rëndësishëm, Banka e
Shqipërisë është përpjekur të ndërtojë një kuadër sa më të plotë
të një mbikëqyrjeje të kujdesshme bankare, duke synuar në:

1. Krijimin e një sistemi bankar eficient dhe konkurrues.
2. Ruajtjen e besimit të publikut ndaj aktivitetit bankar.
3. Mbrojtjen e fondeve të depozituara në bankë, që në rast

falimentimi të minimizojë humbjet e tyre.
4. Sigurimin e zbatimit të ligjeve dhe të rregulloreve të sistemit

bankar.

Mbikëqyrja bankare fillon me licencimin e bankave, që bëhet në
zbatim të kërkesave të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”
dhe të rregullores “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari
bankare në Republikën e Shqipërisë”.

Aplikantët paraqesin idenë e tyre për krijimin e një banke, të
argumentuar në kërkesën dhe në dokumentacionin e nevojshëm,
në Bankën e Shqipërisë.

Kërkesat për aplikimin e marrjes së licencës ndryshojnë nga njeri
vend në tjetrin, megjithatë qëllimi kryesor i tyre ka të bëjë me
kufizimin e mundësisë që individët jo të ndershëm ose pa
eksperiencë të krijojnë ose të marrin pjesë si bashkëaksionerë në
një bankë.

Për të vlerësuar aktivitetin e ardhshëm të bankës nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur, Banka e Shqipërisë mbështetet në:

• Kushtet ekonomike dhe konkurruese në zonën ku do të
përqëndrojë aktivitetin banka.

• Shumën e mjeteve fikse të investuara në bankë dhe nevojat
për kapital shtesë në të ardhmen.

• Planin operacional të bankës ose biznesplanin e saj të
propozuar, i cili do të shërbejë për të argumentuar
strategjinë e krijuesve dhe të themeluesve të bankës për
të marrë pjesë me sukses në treg.

• Kualifikimin e administratorëve të propozuar të bankës, i
cili është një faktor i rëndësishëm që banka të ketë sukses.
Në rradhë të parë, figura morale dhe integriteti i tyre dhe
pastaj aftësia, eksperienca bankare e financiare e tyre.
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• Burimin e kapitalit të përdorur për të filluar aktivitetin bankar
dhe strukturën e tij. Në qoftë se nuk krijon bindjen se kapitali
rrjedh nga një veprimtari e ligjshme dhe e dokumentuar
qartë, kjo do të ishte një arsye për të rekomanduar
refuzimin e kërkesës.

Dokumentacioni që kërkohet prej aplikuesve është i lidhur me
faktorët që ndihmojnë në vlerësimin e kërkesës së bërë apo të
iniciativës së marrë. Për të vlerësuar burimin e krijimit të kapitalit
të bankës së propozuar, kërkohet informacion mbi themeluesit e
bankës, mbi bizneset, mbi gjendjen financiare dhe mbi karakterin
e tyre moral. Aplikantët paraqesin me dokumente të vërtetuara,
gjendjen financiare të bizneseve të tyre, të ardhurat e tjera, të cilat
janë burimi i fondeve që shërbejnë për të themeluar bankën.

Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë të hapur për çdo kërkesë
të paraqitur për të marrë licencën për të kryer aktivitet bankar, e
cila ka plotësuar standardet minimum të vendosura prej saj. Banka
e Shqipërisë ka ndjekur dhe ndjek parimin, se është konkurrenca
e lirë në treg që do të vendosë për bizneset që do të mbijetojnë
apo do të mbyllen.

Banka e Shqipërisë është përpjekur që në kuadrin e saj rregullator
dhe mbikëqyrës të zbatojë standardet ndërkombëtare dhe të ofrojë
ndihmën e bashkëpunimin e saj për rastet e kërkesave të
paraqitura.

BANKA QENDRORE, POLITIKA MONETARE DHE INFLACIONI.

Besoj se nga pjesa e parë kuptuat që një dallim thelbësor midis
bankës qendrore dhe asaj tregtare qëndron në faktin që e para
është autoritet licencues dhe mbikëqyrës i së dytës. Megjithatë,
misioni i një banke qendrore, përfshirë dhe Bankën e Shqipërisë
është më i madh. Aktualisht, imazhi i bankave qendrore, sa vjen e
po identifikohet me një aftësi tjetër të saj, me funksionin që ajo ka
për të hartuar dhe për të zbatuar politikën monetare të vendit. Një
gjë të tillë kryen dhe Banka e Shqipërisë, e cila në përputhje me
dokumentet ligjore më të larta të shtetit, duhet të hartojë dhe të
zbatojë politikën monetare të vendit.
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Diku në një libër mbi teorinë ekonomike të zotit Mishkin, jepet një
shembull shumë i thjeshtë dhe shumë i kuptueshëm, që na ndihmon
shumë për të kuptuar thelbin e politikës monetare. Për të qenë më
konkret, besoj se ju ka rënë rasti të shikoni momentin e lëshimit të
një anijeje të hapësirës të tipit shuttle, moment të cilin do ta shtjelloj
pak për të bërë analogji me politikën monetare.

1 – Të dyja rastet e mësipërme kanë një qëllim final: në rastin e
anijes hapësinore, objektivi final është bashkimi i anijes me
stacionin e hapësirës, ndërkohë që në rastin e politikës monetare
qëllimi final ka të bëjë me mbajtjen e inflacionit të ulët. Në të dyja
rastet qëllimi final, të cilin tani e tutje do ta quajmë objektiv final,
nuk mund të arrihet me shkop magjik.

2 – Në rastin e anijes hapësinore fillimisht shërbejnë dy motorë
shumë të fuqishëm, të cilët janë të aftë të shkëpusin anijen nga
toka dhe ta nxjerrin atë jashtë ndikimit të gravitetit. Po kështu, në
rastin e politikës monetare, na duhen një ose disa variabla ekonomikë,
me anë të manipulimit të të cilëve arrijmë të ndikojmë një tregues
tjetër ekonomik, që është një hap i ndërmjetëm në rrugën e gjatë dhe
të vështirë për kontrollin e inflacionit. I gjithë ky proces, në teorinë
ekonomike njihet si objektiv operacional i politikës monetare.

3 – Shkëputja nga atmosfera e Tokës është një hap i rëndësishëm
për plotësimin me sukses të misionit të anijes hapësinore, por
gjithësesi ai përsëri mbetet një hap i ndërmjetëm. Për këtë arsye,
konstruktorët kanë menduar një zgjidhje tjetër: ekzistencën e dy
motorëve të tjerë me fuqi më të vogël, të cilët do ta orientojnë
lëvizjen e anijes drejt stacionit të hapësirës. Po kështu, dhe në
rastin e politikës monetare hap i fundit mbetet manipulimi i variablit
të ndërmjetëm, ndryshimi i të cilit është testuar se në një kohë të
mëvonshme ndikon atë që thamë në fillim: mbajtjen e inflacionit
në nivele të ulëta. I gjithë ky proces, në teorinë ekonomike njihet si
objektiv i ndërmjetëm i politikës monetare.

Duke iu kthyer rastit tonë konkret, politika monetare e Bankës së
Shqipërisë, për herë të parë u ideua dhe u zbatua në mesin e vitit
1992, kur, si pjesë e marrëveshjes së mbështetjes të FMN-së për
Shqipërinë, u prezantuan për herë të parë disa vendime, të cilat
synonin vendosjen e kontrollit mbi ofertën e parasë nëpërmjet
përdorimit të instrumenteve të drejtpërdrejta të kontrollit monetar.
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Që në ligjin e parë të Bankës së Shqipërisë përmendet “ruajtja e vlerës
së brendshme dhe të jashtme të monedhës kombëtare2”, si rrjedhim
i së cilës do të ishte sigurimi i stabilitetit të çmimeve të konsumit.

Në rrjedhën e viteve, objektivi final i politikës monetare të Bankës
së Shqipërisë u rafinua më tej, duke tentuar gjithnjë e më shumë
drejt një përcaktimi të qartë të stabilitetit të çmimeve si objektiv
final të politikës monetare. Më konkretisht, në ligjin në fuqi që
rregullon aktivitetin e Bankës së Shqipërisë, citohet se “arritja dhe
ruajtja e stabilitetit të çmimeve3”, është objektivi kryesor i Bankës
së Shqipërisë ndërkohë që, të gjithë objektivat e tjerë rrjedhin prej
këtij objektivi.

Figura në vijim jep një pasqyrë të saktë se si Banka e Shqipërisë
arrin të mbajë politikën e saj monetare.

Siç e tregon dhe figura 1, instrument parësor i politikës monetare
të Bankës së Shqipërisë është norma fikse e përqindjeve të repos,
e cila në varësi të sinjalit që do të çojë në treg Banka e Shqipërisë,
ofrohet ose në ankande ku shuma e pranuar është e pakufizuar4

kundrejt çmimit të fiksuar, ose në ankande ku shuma e pranuar
është fikse5 dhe çmimi i shpallur është nivel kufi.
2 Ligji nr. 7559, datë 22.4.1992 “Për Bankën e Shqipërisë”, neni 3, paragrafi 1.
3 Ligji nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, neni 3, pika 1.
4 Në këtë rast, mund të thuhet se tregut i jepet sinjali i një politike monetare neutrale,
ashtu siç po ndodh aktualisht që prej pranverës së fundit.
5 Fillimisht, ankandet e repove konsistonin në pranimin e shumave të shpallura që
më parë kundrejt një çmimi tavan, gjithashtu, të shpallur. Me anë të këtij veprimi,
tregut i jepej një sinjal i qartë për të ulur më tej përqindjet e interesit.
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Pavarësisht formës së ankandit qëllim i vetëm është kontrolli i
likuiditetit në sistem, duke synuar mbajtjen e tij në nivele optimale,
në mënyrë që të sigurohet eficiencë maksimale e mekanizmit të
transmisionit.

Nga ana tjetër, siç mund të merret me mend, përqindja fikse e
repove, shërben dhe si referencë për përqindjet e tjera, kryesisht
e kam fjalën për lehtësitë kredituese që Banka e Shqipërisë i ofron
sistemit bankar.

Pas përshkrimit që i bëmë rrugës që ndjek Banka e Shqipërisë për
kontrollin e inflacionit, mendoj se dikush prej jush mund ngrejë
pyetjen: po pse kaq shumë kujdes për këtë të ashtuquajtur
inflacion? Çfarë është dhe pse duhet të shqetësohemi kaq shumë
prej tij? Bie fjala se si do ta masim dhe kujt duhet t’ia “faturojmë”
atë. Si shpjegohet që ekonomi me të njëjtat përmasa – ajo
amerikane dhe ajo ruse, për shembull – kanë shkallë të ndryshme
imunizimi ndaj inflacionit? Pse thuhet që në ekonomitë e brishta
shpeshherë inflacioni është pjesë e “mëkateve” të politikanëve?
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Nuk është nevoja të jesh një studjues i teorisë ekonomike për të
kuptuar se çfarë është inflacioni dhe për më tepër çfarë është i
aftë të shkaktojë. Po kështu, është e vërtetë se edhe shkaqet që e
prodhojnë atë njihen përgjithësisht. Realisht, ajo çka kuptohet
rëndom ka të bëjë me faktin se ku ka shumë para ka rritje çmimesh,
se ku të mirat materiale dhe shërbimet e ofruara janë të pakta,
përsëri do të ballafaqohemi me rritje çmimesh rritje, e cila në fund
të fundit, për të dyja rastet e cituara do të thotë që ka inflacion.

Inflacioni, nga një këndvështrim i përgjithshëm, është thjesht një
“superprodhim” i parasë, i cili në njërën anë në mënyrë të dukshme
rrit çmimet e mallrave dhe në anën tjetër ul fuqinë blerëse të parasë.
Megjithatë, për ta popullarizuar do të thonim se inflacioni ndodh
atëhere kur niveli i përgjithshëm i çmimeve dhe i kostove në
ekonomi rritet, domethënë kur rritet çmimi i bukës, i naftës, i
veturave etj., ose kur rritet niveli i pagave, çmimi i tokës etj.. Është
normale që rritja e çmimeve të mos jetë në të njëjtin nivel në të
gjithë mallrat e përmendur më sipër dhe po ashtu dhe koha në të
cilën evidentohet rritje çmimesh të mos jetë e njëjtë për dy mallra
të ndryshëm. Në këtë kuptim, me periudha inflacioniste do të
përkufizojmë ato periudha kohe kur niveli i çmimeve të konsumit –
i matur nga ndryshimi i një indeksi të çmimeve të konsumit – rritet
në përgjithësi. Kështu, sa herë që në gazeta apo në media në
përgjithësi, njoftohet se “inflacioni ka rënë” apo “pritjet inflacioniste
në ekonomi janë rritur”, shkruesit kanë pasur parasysh lëvizjet në
një indeks çmimesh, i cili në pjesën më të madhe të vendeve është
identifikuar si indeksi i çmimeve të konsumit ose shkurt IÇK (në
anglisht CPI – consumer price index).

IÇK nuk është gjë tjetër veçse një matje e çmimeve të një shporte
mallrash konsumi dhe shërbimesh. Zakonisht në grupet më të
mëdha që përfshihen në një shportë të IÇK-së janë artikujt
ushqimorë, veshjet, blerja dhe mirëmbajtja e shtëpive, karburantet,
transporti dhe kujdesi mjeksor. Deri në këtë moment, duket se gjërat
janë të thjeshta, por problemi fillon të vështirësohet kur cakton
peshën që secili nga këto grupe do të zërë ndaj totalit. E thënë më
qartë, duhet vendosur se sa do të rritet niveli i përgjithshëm i
çmimeve në qoftë se çmimet e grupit ushqimor do të rriten me 10
për qind. Në praktikë, përcaktimi i peshave bazohet në rëndësinë
ekonomike që ka çdo grup, rëndësi e cila matet nga ajo pjesë e
shpenzimeve – ndaj totalit – që konsumatorët harxhojnë për atë
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grup të caktuar mallrash. Më konkretisht, në qoftë se konsumatorët
vetëm 15 për qind të buxhetit të tyre e dedikojnë për shpenzime të
veshmbathjes, atëhere pesha që ky grup do të zërë në shportë do
të jetë 15 për qind.

Siç vihet re, janë konsumatorët që me mënyrën se si shpenzojnë
përcaktojnë dhe “fytyrën” e inflacionit. Është për këtë arsye, që
indekset e ndërtuara në vende të ndryshme kanë pika të
përbashkëta, të cilat më së shumti kanë të bëjnë me praninë e të
njëjtave grupe mallrash si dhe me përafrinë e peshave që këto
grupe zënë ndaj totalit. Këto ngjashmëri, janë më të dukshme kur
krahasohen ekonomi me struktura dhe me shkallë zhvillimi të
ngjashme, si për shembull kur krahasohet ekonomia franceze me
atë gjermane.

Sa lloje inflacioni do të mund të indentifikonim? Në realitetin e
përditshëm na bie rasti të dëgjojmë dhe njoftime të lidhura me
tregues të ekonomisë, ku pa dyshim bën pjesë dhe inflacioni. Ajo
që duhet të na bëjë përshtypje në shikim të parë është shifra e
publikuar; është e lartë apo e ulët; është në nivel vjetor apo mujor
etj.. Është një e vërtetë e madhe që ka shoqëruar dhe do të
shoqërojë zhvillimin e historisë njerëzore: çmimet e mallrave dhe
të konsumit tentojnë gjithnjë të rriten dhe çështja qëndron në faktin
se sa do të jetë kjo rritje dhe për më tepër sa i aftë do të jesh për të
mbajtur rritjen e çmimeve të konsumit në hapin që ti dëshiron. Si
shprehje e koncentruar e gjithë kësaj do të ishte mirë të përmendej
thënia e Jimmy Ë. Marsh: “inflacioni mund të ndalet siç pretendojnë
ekonomistët, por sa herë që ne shkojmë për të psonisur, duket se
ai është liruar para kohe me kusht”.

Në praktikë, ashtu si sëmundjet, edhe inflacioni shfaqet me nivele
të ndryshme të prekjes, megjithatë, studiuesit, sidomos kur bëhet
fjalë për ta dalluar atë nga ana sasiore, kanë arritur të identifikojnë
katër lloje: inflacion i ulët, inflacion i moderuar, inflacion galopant
dhe hiperinflacion.

Në literaturën e sotme inflacioni i ulët nënkupton një normë pozitive
inflacioni që luhatet në intervalin 0 - 4 për qind në bazë vjetore. Që
në momentin e parë, çdokush mund të mendojë se bëhet fjalë për
një normë inflacioni që është tipike për vendet e zhvilluara.
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Inflacioni i moderuar përpara një dekade nënkuptonte një inflacion
njëshifror, i cili në ekstremin e sipërm të tij kishte një normë vjetore
në masën 10 për qind. Aktualisht, bëhet fjalë për një normë vjetore
inflacioni që luhatet në intervalin 5 - 10 për qind, dhe që më së
shumti është tipik për një pjesë të ekonomive në zhvillim dhe të
atyre në tranzicion. Nga një këndvështrim pak më teknik, ky lloj
inflacioni është i pranishëm në ato periudha kur “terapitë” e
përdorura në periudha krizash kanë filluar të japin efektin e tyre.
Megjithatë, në disa raste, sidomos, kur pas periudhash relativisht
të gjata të një inflacioni të ulët vihet re një përshpejtim konstant i
inflacionit, duke e çuar atë një klasë më lartë, do të thonim se kanë
filluar të bien këmbanat e alarmit.

Inflacioni quhet galopant atëhere kur çmimet në bazë vjetore rriten
me përqindje me dy ose tre shifra. Në këtë situatë, janë ndodhur
shumica e vendeve në tranzicion në fillimin e viteve ’90, pas
shthurjes së bllokut të madh komunist në Evropë. Në ambiente
ekonomike ku çmimet dyfishohen ose trefishohen në harkun kohor
të një viti, problemet janë të shumta dhe jeta e individëve, e firmave,
e agjentëve ekonomikë, në përgjithësi, bëhet shumë e vështirë.
Ky inflacion shoqërohet me prishje të stabilitetit makroekonomik
duke çuar në rënien e prodhimit, në përkeqësimin e pozicionit
valutor, në shkatërrimin e kursimeve, në dollarizimin e ekonomisë,
e plot fenomene të tjera negative.

Ndërkohë që ekonomia edhe mund të mbijetojë nga një inflacion
galopant, nuk ka dyshim se hiperinflacioni për të është një kancer
i vërtetë. Përveç të kaluarës së largët kur Gjermania u godit nga
një hiperinflacion i egër – vitet 1922 - 24 – një periudhë të gjatë
dhe të vështirë hiperinflacioni përjetuan dhe shumica e ish-
Republikave të Bashkimit Sovjetik në fillimin e viteve ’90.

Kujt duhet t’i kërkojmë llogari për inflacionin? Thamë që bankat
qendrore në qendër të aktivitetit të tyre kanë ruajtjen e stabilitetit
të çmimeve. Po ashtu, sqaruam se inflacioni është “mëkat” i
politikës monetare për aq kohë sa ekspansioni monetar nuk
imponohet prej zbatimit të politikave fiskale të papërgjegjshme.
Në këto kushte, lidhja para – inflacion është shumë e fortë dhe
merr formën e një spiraleje në të cilën një element shtyn tjetrin dhe
anasjelltas.
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Duke u kthyer edhe një herë në botën reale, do të donim të sqaronim
se jeta e bankierëve qendrorë po bëhet gjithnjë e më e vështirë. I
gjithë opinoni i mban sytë tek ata; cila do të jetë lëvizja e tyre e
ardhshme; nëse interesi do të rritet siç pritej nga tregjet apo jo;
nëse veprimi i marrë ishte në kohën e duhur apo, nëse mesazhi
do të përcillet me shpejtësinë e duhur apo jo etj.. Për të qenë më
të sinqertë, presioni publik mbi ta është më i fortë në vendet e
zhvilluara, por realisht jeta e tyre është më e koklavitur në vendet
e pazhvilluara.

Përse kështu? Sigurisht përgjigja e kësaj pyetjeje është një e vetme,
pavarësia e bankës qendrore, e cila është vërtet reale në një
demokraci perëndimore dhe është gjithnjë nën kërcënim dhe
shpesh edhe formalisht jo e plotë në vendet në zhvillim. Nga
vrojtime të shumta ka rezultuar se bankat qendrore me shkallë të
lartë pavarësie kanë arritjet më të mira në sfidën me inflacionin
ashtu siç është evidentuar e kundërta në shumicën e vendeve ku
shkalla e pavarësisë së bankave qendrore lë për të dëshiruar.

Sot, gjithnjë e më tepër po vërtetohet se sigurimi i stabilitetit të
çmimeve është kontributi më i çmuar që një bankë qendrore mund
të japë për zhvillimin ekonomik afatgjatë të vendit. Duke u nisur
nga kjo, ndjekja e këtij objektivi shpesh kërcënohet nga interesa
afatshkurtër siç janë rritje shumë e shpejtë ekonomike, punësim i
lartë etj., të cilat sigurohen “duke falur” disa përqindje nga inflacioni
ose duke toleruar një inflacion të lartë. Por, përfitimi afatshkurtër
është edhe dritëshkurtër. Ai kthehet në një bumerang për
ekonominë, për  stabilitetin dhe për zhvillimin e saj në periudhë
afatgjatë. Për këtë arsye, ky objektiv i besohet bankave qendrore,
të cilat, ndryshe nga qeveritë apo nga politikanët, nuk kanë arsye
të priren nga përfitimet apo nga interesat afatshkurtër.

T’i njohësh me ligj bankës qendrore të drejtën të ketë si objektiv
stabilitetin e çmimeve nuk do të thotë që banka do ta realizojë atë.
Banka qendrore nuk mund të bëjë asgjë pa patur pavarësi të plotë
nga ekzekutivi për ta ndjekur këtë objektiv dhe me instrumentet që
ajo vetë vendos për t’i përdorur për zbatimin e politikës monetare.
Nëse, me ligj, bankës qendrore i njihet si objektiv qendror stabiliteti
i çmimeve, por nga ana tjetër ligji parashikon që banka qendrore
në çdo kohë është e detyruar të kreditojë drejtpërdrejt qeverinë
me çdo lloj shume, atëherë banka qendrore nuk do të jetë në
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gjendje ta realizojë këtë objektiv. Në këtë mënyrë, suksesi i bankës
qendrore në realizimin e detyrave të saj varet nga shkalla e
pavarësisë që ajo gëzon.

Pavarësisht kësaj a duhet që një bankë qendrore të fajësohet për
çdo lëvizje të çmimeve të konsumit qoftë kjo edhe shumë e
dukshme. A duhet të përgjigjet Banka e Shqipërisë pse çmimet e
frutave dhe të perimeve në Shqipëri pësojnë luhatje të mëdha në
stinë të ndryshme të vitit? A mund të konsiderohen rrjedhoja të
politikës monetare efektet negative që gjeneron kriza në vendin
fqinj, ajo energjitike etj..

Jo, në asnjë mënyrë jo. Bankat qendrore përgjigjen dhe japin llogari
për atë pjesë të inflacionit, i cili është derivat i një komponenti të
qëndrueshëm, që është gjithmonë i pranishëm, ecuria e të cilit në
mënyrë të vazhdueshme udhëhiqet nga kërkesa, ndërkohë që
ekzistojnë kapërcime të përkohshme në çmimet relative, zhvillime
këto që më së shumti ndodhin si pasojë e ndërveprimit të ofertës.
Elementi i përhershëm, zakonisht quhet inflacioni bazë ose
inflacioni qendror, dhe ai gjykohet të jetë një kontribut i drejtpërdrejtë
i politikës monetare. Ndërkohë, influenca e zhvillimeve në çmimet
relative në përgjithësi konsiderohet si “çrregullim” i përkohshëm, i
cili nga këndvështrimi i politikës monetare duhet të injorohet si
përsa i takon vendimmarrjes ashtu dhe analizës së vendimeve të
marra në të shkuarën.

Ekziston ideja e përgjithshme se kushdo është i aftë të shpjegojë
se çfarë pësojnë xhepat tanë kur inflacioni fillon ngjitjen. Në të
vërtetë, kam përshtypjen se individët e thjeshtë nuk kuptojnë vetëm
një gjë, faktin që vetëm politikanët mund të dalin pa u lagur prej tij.
Po të tjerët? Katastrofë e vërtetë. Ato pak para që me mundim
vihen mënjanë fluturojnë për një ditë ose në raste të rralla nuk të
del dhe rroga e gjithë muajit për të blerë një bukë të vetme.

Dikush e përshkruan inflacion se ai nuk është gjë tjetër veçse
tentativa juaj për të kursyer me qëllimin e vetëm për të blerë diçka,
të cilën fatkeqësisht me kalimin e kohës nuk arrini ta blini kurrë.

Teoria makroekonomike servir një varg fatkeqësish të tjera “autor”
i të cilave është vetëm “zoti” inflacion. Disa nga ato janë më të
vështira për t’u asimiluar ndërkohë që, ajo që thamë më sipër
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lehtësisht dhe realisht është kuptuar dhe do të vazhdojë të kuptohet
edhe në të ardhmen.

PAVARËSIA E BANKËS SË SHQIPËRISË

Tashmë të gjithë e dinë se objektivi i Bankës së Shqipërisë është
arritja dhe ruatja e stabilitetit të çmimeve ose e thënë më
konkretisht, mbajtja e normave të ulëta pozitive të inflacionit. Politika
monetare që harton dhe zbaton Banka e Shqipërisë është në
funksion të këtij objektivi. Në fakt, një objektiv i tillë ndiqet nga
shumë banka qendrore në botë. Pavarësia e bankës qendrore varet
nga shumë faktorë. Në rastin e Shqipërisë vlerësohet se banka
qendrore gëzon një pavarësi të lartë ligjore. Por, pavarësia reale e
saj është mjaft e ulët. Ka një sërë faktorësh që çojnë në reduktimin
e pavarësisë reale:

PAQËNDRUESHMËRIA POLITIKE.

Besohet se paqëndrueshmëria politike ka ndikim në pavarësinë e
bankës qendrore. Mosrespektimi i rregullave të lojës politike dhe i
kalimit të pushteteve sjell edhe ndikime të fuqishme të
paqëndrueshmërisë politike në pavarësinë e bankës qendrore.

Në Shqipëri, të dyja situatat e përshkruara më sipër kanë ekzistuar
dhe kanë patur ndikimet e veta në pavarësinë e Bankës së
Shqipërisë. Pak a shumë, mund të thuhet që është vërejtur
paqëndrueshmëri politike si pasojë e mbajtjes së katër zgjedhjeve
dhe dy referendumeve për Kushtetutën në një interval kohor prej 8
vjetësh (normalisht duhet të kishim dy zgjedhje).

Po kështu, në momentet kur forcat politike në pushtet kanë ndjerë
se do të largoheshin prej tij nga zgjedhjet e parakohshme, temë e
ditës së tyre ka qenë “respektimi i institucioneve dhe i teknokratëve”,
përfshi Bankën e Shqipërisë. Në tërësi, paqëndrueshmëria politike
ka ndikuar në drejtim të reduktimit të pavarësisë së bankës.
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ZHVILLIMI I TREGUT FINANCIAR.

Në rastin e Shqipërisë, mund të thuhet me siguri të plotë se
pavarësia e bankës qendrore dëmtohet dhe nga shkalla e ulët e
ndërmjetësimit financiar dhe nga mungesa e tregjeve të kapitalit.
Kjo bën që në ekonominë e vendit pesha e sektorit financiar të
mos jetë e konsiderueshme dhe për pasojë edhe veprimet e
vendimet e bankës qendrore, të mos japin efektin maksimal të
tyre. Kjo e vë në pozitë inferiore në raport me qeverinë.

BORXHI I BRENDSHËM.

Ekzistenca e një borxhi të madh të brendshëm të qeverisë, bën që
klasa politike të mos jetë e interesuar për një bankë qendrore të
pavarur. Në Shqipëri, ekziston një borxh i brendshëm relativisht i
lartë që, gjithashtu, kufizon pavarësinë reale të bankës qendrore.

OPERACIONET NË TREGUN E HAPUR.

Një bankë qendrore ka pavarësi më të lartë nëse ajo ka hapësirat
e nevojshme dhe aftësinë për të ndërhyrë në masë të mjaftueshme
në tregun e hapur kur një gjë e tillë nevojitet. Por, kjo aftësi kufizohet
ndjeshëm, dhe për pasojë dhe pavarësia e bankës, nëse detyrimet
e qeverisë nuk janë të tregtueshme. Praktikisht, në Shqipëri, bonot
e thesarit të emetuara nga qeveria (Ministria e Financave), u kthyen
shumë shpejt në një instrument jo të tregtueshëm. Nga ana tjetër,
qeveria ka kërkuar që bankat të riinvestonin portofolin që maturohej.

Kjo i ballafaqoi bankat me një investim jolikuid duke i vënë
shpeshherë përballë mungesës së likuiditetit. Në këto kushte, për
të shmangur shfaqjen e problemeve të likuiditetit në sistemin
bankar, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë duke ofruar repo ose duke
blerë letrat me vlerë nga portofoli i bankave të nivelit të dytë.

Rasti më ekstrem është ai i katër obligacioneve shtetërore të
emetuara kundrejt detyrimeve të papaguara të kooperativave
bujqësore. Këto obligacione, me urdhër administrativ u transferuan
në një tjetër bankë shtetërore që kishte pozicion të favorshëm
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likuiditeti. Por, edhe kjo bankë, shumë shpejt u detyrua t’i nxjerrë
këto obligacione në treg sekondar, të cilat, pas tentativave të
pasuksesshme për t’i shitur, u blenë nga Banka e Shqipërisë.

FUNKSIONI I KËSHILLTARIT.

Në disa vende, detyrë zyrtare e guvernatorit është edhe funksioni
i këshilltarit ekonomik të qeverisë. Ky funksion e lejon atë që t’i
drejtohet periodikisht parlamentit ose kabinetit për çështje të tilla
si politikat në tregjet e punës dhe ato fiskale. Në Shqipëri, Banka e
Shqipërisë nuk merr pjesë aktive në hartimin apo në dhënien e
këshillave për politikat jashtë fushës monetare e valutore.
Megjithatë, një hap i bërë në këtë drejtim është pjesëmarrja e
Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë në Komitetin e Politikave
Ekonomike që drejtohet nga Kryeministri.

OPOZITA E PUBLIKUT NDAJ INFLACIONIT.

Një tjetër përcaktues i rëndësishëm i pavarësisë është mbështetja
e publikut për objektivin e stabilitetit të çmimeve. Besohet se nëse
publiku është i prirur të kundërshtojë inflacionin, atëherë banka
qendrore ka më tepër autoritet, vendimet e saj kanë më shumë
shanse të kenë mbështetje të gjerë dhe për pasojë rritet shkalla e
pavarësisë së saj.

A ka në Shqipëri opozitë ndaj inflacionit të lartë? Jo, as në publikun
e gjerë, as në rrethet financiare. Por, sidomos negativ në këtë
drejtim është mentaliteti i popullsisë, e cila e drobitur ekonomikisht,
ka humbur çdo lloj ndjenje “për sakrifikimin e mirëqenies së saj”
në këmbim të një zhvillimi ekonomik në të ardhmen. Mund të themi
fare hapur se angazhimi i autoriteteve shqiptare në të shkuarën,
por edhe sot, për të ruajtur ekuilibrat makroekonomikë dhe për të
siguruar një normë të ulët inflacioni, më shumë është arritur nën
nevojën për të siguruar marrëveshje me institucionet
ndërkombëtare, kryesisht FMN, dhe për të përfituar financimet e
nevojshme prej tyre.
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PERSONALITETI DHE REPUTACIONI I DREJTUESVE TË BANKËS
QENDRORE DHE QEVERISË.

Pavarësia reale e një banke qendrore është edhe produkt i politikës
së përditshme, i ndërveprimeve institucionale dhe personale të
drejtuesve të saj dhe të qeverisë, ose në kuadër më të ngushtë, të
Ministrisë së Financave që ndikojnë në njërin ose tjetrin drejtim.
Tradita dhe personaliteti i guvernatorit mund të ndikojnë ndjeshëm
në sjelljen e bankës qendrore. Nga përvojat e punës në Bankën e
Shqipërisë, është vërejtur që vërtet personaliteti i drejtuesve të
këtij institucioni dhe i ministrave të financave kanë patur ndikim në
sjelljen e institucioneve. Nëse Banka ka tentuar të respektojë
pavarësinë e vet, kjo fare mirë mund të zbulohet po të ndiqet gjuha
e përdorur në dokumentet dhe në korrespondencën e institucioneve
apo në prezantimet publike të drejtuesit të institucionit.

Nëse personaliteti i guvernatorit ka qenë më i fortë sesa ai i ministrit
të financave (apo çdo anëtari tjetër të qeverisë) gjuha e përdorur
në dokumente ka qenë më e ftohtë, e prerë dhe e qartë. Në të
kundërt, është përdorur një e shkruar lakonike me shumë terma
mirësjelljeje në mes.

Një tjetër faktor i vërejtur në Shqipëri, që ka ndikuar në këtë
personalitet, është edhe mbështetja që kanë patur këta drejtues
nga forca politike në pushtet. Nëse forca politike në pushtet ka
mbështetur fuqishëm ministrin e financave është vërejtur një sjellje
“më e përulur” e guvernatorit dhe anasjelltas. Tepër i rëndësishëm
bëhet ky faktor (personaliteti i guvernatorit) në rastin e Shqipërisë,
ku ekzekutivi, edhe pse është miratuar ligji që sanksionon
pavarësinë e bankës qendrore, në mënyrë të vazhdueshme bën
përpjekje apo ushtron presion për të kufizuar në praktikë këtë
pavarësi.

CILËSIA E DEPARTAMENTIT TË KËRKIMEVE TË BANKËS
QENDRORE.

Cilësia e Departamentit të Kërkimeve të bankës qendrore i jep
mundësi bankës që të krijojë qëndrimin e vet të pavarur në raport
me institucionet e tjera ekonomike të kërkimit, brenda sektorit publik
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dhe të rrisë peshën e saj në raport me qeverinë e sidomos me
ministrinë e financave.

Në përfundim, duhet theksuar që për sa kohë ekziston me ligj
detyrimi që Banka e Shqipërisë të kreditojë drejtpërdrejt Qeverinë,
pavarësia e saj asnjëherë nuk do të jetë e plotë, përkundrazi do të
jetë vazhdimisht nën kërcënim. Për më tepër, nisur nga objektivi
strategjik që ka shpallur Banka e Shqipërisë për të pasur si model
institucional Bankën Qendrore Evropiane, shumë shpejt ajo duhet
të plotësojë kushtin që kanë bankat qendrore të Bashkimit Evropian:
kreditim zero për qeverinë.
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HYRJE

Politika monetare e një banke qendrore materializohet nëpërmjet
instrumenteve të saj. Në mënyrë që një bankë qendrore të jetë e
suksesshme në plotësimin e objektivave të saj, para së gjithash
ajo duhet të disponojë një mjet efikas, nëpërmjet të cilit të mund të
materializojë vendimet e saj, që merren nga bordet apo nga organet
e tjera vendimmarrëse. Në këtë mënyrë, në praktikën e përditshme
të punës sonë krijohet një shprehje, e cila rëndom njihet si politika
dhe instrumentet monetare, një shprehje kjo që mishëron simbiozën
e këtyre dy elementeve kyçe të bankigut qendror.

Instrument monetar, nuk është gjë tjetër vetëm se një veprim
konkret i bankës qendrore, me anë të të cilit pretendohet të arrihet
një synim i paracaktuar i politikës ekonomike.

Për të qenë pak më konkret, dëshiroj të marr një shembull, në
qendër të të cilit është një ekonomi e brishtë, me një sistem bankar
apatik, me tregje të pazhvilluara mirë ku ndërmjetësimi financiar
është ende i ulët, me një deficit të lartë buxhetor etj.. Supozojmë
për një moment se inflacioni në këtë ekonomi është duke u rritur
vazhdimisht, si pasojë e politikës monetare ekspansionte, e cila
në përgjigje të kërkesave të mëdha për likuiditet nga ana e qeverisë
dhe e agjentëve ekonomikë për kredi, rrit vazhdimisht ofertën e
parasë.

Rritja e ofertës së parasë, nënkupton që banka qendrore nuk bën
gjë tjetër veçse rrit sasinë e parave cash në qarkullim, duke bërë
që likuiditeti në duart e konsumatorëve të jetë gjithnjë në rritje,
duke ushtruar në këtë mënyrë një trysni të fortë për rritjen e nivelit
të përgjithshëm të çmimeve në ekonomi.

I gjendur në këtë situatë, këshilli drejtues i bankës qendrore, merr
vendim për të vënë inflacionin nën kontroll, vendim ky që nënkupton

“INSTRUMENTET E POLITIKËS MONETARE. SI TË
ZGJEDHIM DHE KUADRI OPERACIONAL”,
UNIVERSITETI BUJQËSOR, KAMËZ, SHKURT 2003
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se banka qendrore ka synimin që për një periudhë kohe të caktuar,
të themi për 1 vit, ta ulë inflacionin nga niveli i rritur x në nivelin më
të ulët y. Alternativat që i vihen para bankës në këtë moment janë
disa. Çështja kryesore është si ta kontrollojmë rritjen e shfrenuar
të ofertës së parasë në mënyrë që ajo të jetë në harmoni me nivelin
e programuar të inflacionit y.

Në këtë rast, banka qendrore mund të ketë dy mundësi për të
arritur rezultatin e dëshiruar, me instrumente të kontrollit direkt (të
drejtpërdrejtë) dhe me instrumente indirekte (të tërthorta). Ajo mund
t’i imponojë sistemit bankar kufizime të drejtpërdrejta, si për
shembull të vendosë kufij në kapacitetet kredituese të bankave
tregtare, të aplikojë nivele të larta të mobilizimit të një pjese të
depozitave nga bankat tregtare në arkat e saj, mund të imponojë
nivele dysheme interesi për depozitat e pranuara nga sistemi
bankar etj.. Të gjitha këto raste, në literaturë njihen si kontroll i
tregut të parasë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose ndryshe haset
edhe termi instrumente monetare të drejtpërdrejta.

Në rastin tjetër, banka qendrore vendos që t’i imponojë tregut
monetar vendimet e saj në një mënyrë më të tërthortë. Siç mund
ta dini, bankat qendrore kanë aftësinë që të hyjnë në marrëdhënie
financiare me bankat e nivelit të dytë. Më konkretisht, kjo do të
thotë që banka qendrore mund të kreditojë bankën a kur ajo ka
nevojë për likuiditet ndërkohë që nga banka b, e cila ka tepricë
likuiditeti mund ta tërheqë atë në formën e depozitës.
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Të dy krahët e kësaj marrëdhënieje financiare bankë qendrore –
bankë tregtare, kryhen kundrejt një çmimi, i cili në literaturë njihet
me emrin përqindja e interesit me të cilën banka qendrore ofron
likuiditet ose ndryshe përqindja bazë e interesit në ekonomi.

Në të gjitha rastet kur banka dëshiron të pakësojë ofertën e parasë,
atëherë ajo rrit përqindjen bazë në ekonomi, e për rrjedhim çmimi
i parasë bëhet më i lartë. Kjo bën që investitorët dhe agjentët
ekonomikë, në përgjithësi, të ulin kërkesat e tyre për para, duke
ndikuar në këtë mënyrë kërkesën agregate e për rrjedhim, edhe
presionet inflacioniste në ekonomi. Në të vërtetë, kjo nuk ndodh
në një mënyrë të menjëhershme dhe kaq perfekte. Siç dihet,
marrëdhënie të ndërsjella të huazimit të parave nuk krijohen vetëm
në marrëdhëniet bankë qendrore – bankë tregtare. Vetë tregu
financiar është më i madh si nocion dhe ai nuk nënkupton vetëm
tregun e parasë. Ekziston edhe një treg tjetër, që quhet tregu i
kapitaleve ku para të lira investohen për të rikapitalizuar koorporatat
dhe bizneset e ndryshme. Po kështu, ekziston dhe një treg tjetër,
ai i letrave me vlerë ku agjentë ekonomikë në nevojë plotësojnë
nëpërmjet huamarrjes nevojat e tyre për likuiditet. Përveç tregut
financiar ekzistojnë edhe tregje të tjera si ai ku valuta kombëtare
shkëmbehet me valutat e huaja ose si ai ku shiten dhe blihen pasuri
të paluajtshme etj..

Qëllimi im nuk është që të shpjegoj se cilët janë dhe si funksionojnë
tregjet. Ndoshta këtë mund ta bëjmë një herë tjetër. Ajo që unë e
shoh me interes për momentin ka të bëjë me faktin se ashtu si në
rastin e marrëdhënies bankë qendrore – bankë tregtare edhe në
këto tregje ekziston një çmim për çdo transaksion, i cili edhe ky, në
literaturë njihet si përqindje interesi. E rëndësishme është të
theksojmë se edhe këto përqindje interesi, që siç e shpjeguam më
sipër përbëjnë çmimin me të cilin tregtohet, ndikohen nga ndryshimi
i përqindjes bazë në ekonomi, ndonëse me një periudhë vonesë.
Ky proces transmetimi i efektit të ndryshimit të përqindjes bazë në
përqindjet e tjera që mbizotërojnë në segmentet e tjera të tregut
financiar si dhe në tregjet, në përgjithësi, njihet si procesi i
transmisionit monetar (shih figurën 1 – rasti i ekonomive të
zhvilluara dhe figurën 2 – rasti i Shqipërisë), i cili në praktikën e
përditshme përbën thelbin e mekanizmit që shpjegon efektivitetin
e politikës monetare në një ekonomi të caktuar.
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I gjithë ky proces i kontrollit të tregjeve nëpërmjet manipulimit të
përqindjes bazë në ekonomi njihet si kontroll i tregjeve në mënyrë
të tërthortë ose ndryshe haset me termin përdorim i instrumenteve
të tërthorta të kontrollit të parasë.

Të dyja rastet e kontrollit monetar kanë një synim: kontrollin e
ofertës së parasë, por siç e vutë re, mënyra se si arrihet ky kontroll
është i ndryshëm. Zgjedhja e njërës alternativë apo e alternativës
tjetër ndryshon nga njeri vend në tjetrin.

Në qoftë se i referohemi shembullit tonë për ekonominë që
përshkruam më sipër, besoj se e kuptoni që për arsyet e
përmendura gjatë shpjegimit të secilit prej dy rasteve, banka
qendrore do të ishte e predispozuar të zgjidhte instrumentet e
kontrollit të drejtpërdrejtë të parasë, ndërkohë që do të kishte shumë
pak shanse për të qenë e suksesshme në rast se do të tentonte
me anë të kontrollit të ofertës së parasë nëpërmjet tregut të parasë.
Megjithatë, në praktikë procesi seleksionues për ekonomi si ajo
që ne morëm shembull është më i vështirë.

Rasti i dytë është tipik për ekonomitë e zhvilluara aty ku dhe efekti
ishte maksimal. Kjo, për shkakun e thjeshtë se mobiliteti dhe
zhvillimi i tregjeve është i madh e për rrjedhim, një reagim i bankës
qendrore perceptohet menjëherë prej tyre dhe reflektohet me po
atë shpejtësi.
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Nga ana tjetër, dua të them se edhe një grup bankash qendrore të
vendeve në tranzicion, midis të cilëve bën pjesë edhe Banka e
Shqipërisë, kanë përshtatur këtë sistem të kontrollit të parasë,
domethënë kontrollin monetar nëpërmjet instrumenteve të tregut.
Ndryshe nga ekonomitë e zhvilluara, kontrolli monetar në ekonomitë
tona nuk është i përsosur, e kjo para së gjithash, për vetë shkallën
e zhvillimit të sistemit bankar, të tregut financiar, të infrastrukturës
bankare etj..

Megjithatë stadi aktual i kontrollit monetar nëpërmjet tregut, përbën
një arritje për këto ekonomi, aq më tepër po të kemi parasysh se
10 vjet më parë, pothuajse shumica e tyre operonte me instrumente
të drejtpërdrejta të kontrollit monetar. Ky zhvillim, në vetvete tregon
se edhe pse disi në mënyrë të ngadaltë, tregjet në vendet tona po
zhvillohen dhe gjithnjë e më shumë po krijojnë hapësira për
perfeksionimin e transmetimit të vendimeve monetare në ekonomi.

EVOLUIMI I INSTRUMENTEVE TE POLITIKËS MONETARE.

Aktualisht, politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka hyrë në
një fazë të re interesante të zhvillimit të saj, që nga momenti
(tremujori i tretë i vitit 2000) kur u hoq dorë në mënyrë përfundimtare
nga aplikimi i instrumenteve të drejtpërdrejta të kontrollit monetar.
Për një kohë relativisht të gjatë, rreth 8 vjet, zbatimi i politikës
monetare iu besua dy instrumenteve kryesore, të cilat në vetvete
ishin thjesht dy vendime administrative të Bankës së Shqipërisë,
të cilat konsistonin në rritjen e kufizuar të tepricës së kredisë nga
ana e bankave tregtare si dhe në detyrimin që kishin bankat me
kapital shtetëror, për të respektuar nivelin minimal të normës së
interesit për depozitat me afat në lekë, të shpallur nga ana e Bankës
së Shqipërisë.

KUFIRI I KREDISË

Sistemi bankar i pazhvilluar dhe mosprania e një tregu formal të
zhvilluar të kredisë, i imponuan Bankës së Shqipërisë,
domosdoshmërinë, që duke filluar nga mesi i vitit 1992, të
kontrollonte sasinë e kredisë të dhënë sektorit joqeveritar,
nëpërmjet aplikimit të kufijve të kreditit në mënyrë të veçantë për
çdo bankë të sistemit bankar. Për të siguruar një lloj fleksibiliteti si
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dhe për të inkurajuar bankat që të fillonin forma të thjeshta të
transaksioneve ndërbankare, u pa e arsyeshme që kufijtë të ishin
të tregtueshëm midis bankave.

Gjithësesi, duhet thënë se problemet e hasura ishin të shumta,
sidomos ato që kishin të bënin me raportimin dhe me mbikëqyrjen
e respektimit të kufijve të akorduar. Kredia e re për sektorin privat1

filloi të rritet me ritme të shpejta, dhe në fund të vitit 1993, ajo zinte
rreth 11 për qind të totalit të kredisë krahasuar me 4 për qind që
ishte një vit më parë. Për shumë arsye objektive dhe subjektive,
respektimi i këtyre kufijve, në shumë raste, u bë e pamundur të
arrihej, duke ulur kështu, eficiencën e këtij instrumenti.

Megjithatë, shtimi i huamarrjes në sektorin informal të ekonomisë,
uli gradualisht kërkesën për kredi ndaj sistemit bankar, ndërkohë
që, duke filluar nga muaji maj i vitit 1995, sistemit bankar iu shtua
dhe një alternativë tjetër investimi, bonot e thesarit. Në këtë mënyrë,
roli i kufirit të kredisë ra ndjeshëm dhe sidomos pas krizës së vitit
1997, kur si për shkaqe të normave të mbikëqyrjes bankare ashtu
dhe për arsye të skepticizmit që karakterizon sistemin bankar ndaj
biznesit privat në përgjithësi, ky instrument filloi të humbasë
kuptimin e tij derisa në vitin 1999, u hoq dorë përfundimisht nga
aplikimi i mëtejshëm i tij.

PËRQINDJA E INTERESIT

Në kontekstin historik, përpara vitit 1992, përqindja e interesit nuk
ka luajtur ndonjë rol shpërndarjeje në ekonomi. Gjatë gjithë viteve
’80, përqindja e interesit për depozitat ishte e pandryshuar në
intervalin 0.5 – 3 për qind, ndërkohë që, nuk ekzistonte diferencimi
midis përqindjeve të kredisë me depozitat. Edhe pse në nëntor të
vitit 1991, pati një rritje të përgjithshme të përqindjeve të interesit,
përsëri ato nuk mundën të ishin “konkurruese” me normat e një
inflacioni galopant që po kalonte ekonomia në atë periudhë.

Me fillimin e përpjekjeve për stabilizimin e ekonomisë, në mesin e
vitit 1992, akordimi i një përqindjeje reale në kthim u mendua se
do të ishte kyçi kryesor në arritjen e suksesit, sidomos për
mobilizimin e burimeve dhe të investimeve financiare. Lëvizja e

1 Ndonëse duhet thënë që baza e nisjes ishte shumë e ulët.
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parë ishte rritja e përqindjes minimum për depozitat me afat në
lekë, nga nivele të ulta në 4 – 8 për qind në 222 – 32 për qind. Në
përgjigje të kësaj të fundit edhe normat për përqindjet e kredisë u
rritën ndjeshëm, duke arritur kulmin me 39 për qind për kreditë me
maturim njëvjeçar.  Efekti i kësaj rritjeje, në dy- tre vitet e para të
tranzicionit ishte i qartë dhe i dukshëm. Frenimi i hemoragjisë së
parasë, përkoi me një rritje të depozitave në sistem, ndërkohë që
inflacioni u frenua ndjeshëm duke zbritur në mënyrë konstante,
derisa arriti në një nivel njëshifror, në fundin e vitit 1995.

Pa qenë nevoja t’i kthehemi fenomenit fajde, periudha 1996 – 1997,
ndoshta dhe diçka me herët, përkon me një kolaps të përqindjes
së interesit dhe, për rrjedhim, dhe të vetë politikës monetare të
asaj kohe, derisa vijmë në një periudhë tjetër rritjeje të madhe të
përqindjes administrative të interesit për depozitat me afat në lekë.
Zhvillimet e faktuara në inflacion gjatë periudhës, 1999 – 2000,
ishin të pazakonta, pasojë e tyre ishte një zbutje e vazhdueshme e
kushteve të politikës monetare përgjatë gjithë kësaj periudhe. Në

2 Përqindja për depozitat me maturim tremujor.
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këtë mënyrë, vijmë në tremujorin e tretë të vitit 2000, kur reagimi i
bankave nuk po ndiqte më uljet e vazhdueshme të përqindjes
administrative, nga ana e Bankës së Shqipërisë. Në këto rrethana
u mor në konsideratë, një rikonceptim i tërë kuadrit operacional të
deriatëhershëm, dhe u vendos që politika monetare e Bankës së
Shqipërisë të bazohej vetëm në aplikimin e instrumenteve të tregut.
Më konkretisht, u vendos që roli i përqindjes bazë në ekonomi t’i
jepej, normës së përqindjeve të marrëveshjes së riblerejes (repove),
transaksione këto që do të zhvilloheshin në ankande të rregullta
javore3, të cilat do të mbaheshin nga ana e Bankës së Shqipërisë.
Siç e tregon dhe figura 3., instrument parësor i politikës monetare
të Bankës së Shqipërisë është norma fikse e përqindjeve të repos
javore, e cila në varësi të sinjalit që do të çojë në treg Banka e
Shqipërisë, ofrohet ose në ankande ku shuma e pranuar është e
pakufizuar4 kundrejt çmimit të fiksuar, ose në anakande ku shuma
e pranuar është fikse5 dhe çmimi i shpallur është nivel kufi.
Pavarësisht formës së ankandit, qëllim i vetëm është kontrolli i
likuiditetit në sistem, duke synuar mbajtjen e tij në nivele optimale,
në mënyrë që të sigurohet eficiencë maksimale e mekanizmit të
transmisionit.

Nga ana tjetër, siç mund të merret me mend, përqindja fikse e
repove, shërben dhe si referencë për përqindjet e tjera, kryesisht
e kam fjalën për lehtësitë kredituese që Banka e Shqipërisë i ofron
sistemit bankar (një paraqitje e detajuar jepet në çështjen e tretë
të këtij leksioni).

INSTRUMENTE TË TJERA

Përdorimi i disave prej instrumenteve të tërthorta të kontrollit
monetar është i hershëm, dhe për këtë do të kujtoj aplikimin e
rezervave të detyrueshme, ofrimin e një numri lehtësish kreditimi
nga ana e Bankës së Shqipërisë etj.. Megjithatë, duhet theksuar
se vitet e fundit kanë shënuar lëvizje të mëdha në drejtim të kuadrit

3 Në varësi të synimeve të Bankës së Shqipërisë, ankandet mund të jenë: (i)
marrëveshje riblerjeje – për të thithur likuiditet – ose marrëveshje të anasjellta
riblerjeje – për të injektuar likuiditet në treg.
4 Në këtë rast mund të thuhet se tregut i jepet sinjali i një politike monetare neutrale,
ashtu siç po ndodh aktualisht që prej pranverës së fundit.
5 Fillimisht ankandet e repove konsistonin në pranimin e shumave të shpallura që
më parë kundrejt një çmimi tavan gjithashtu, të shpallur. Me anë të këtij veprimi,
tregut i jepej një sinjal i qartë për të ulur më tej përqindjet e interesit.
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operacional të Bankës së Shqipërisë dhe, më konkretisht, do të
evidentoja shkurtimisht listën, statusin, qëllimin etj. të instrumenteve
monetare, aktualisht në dispozicion të Bankës së Shqipërisë.

SHITBLERJET ME TË DREJTA TË PLOTA TË LETRAVE ME VLERË.

Shitblerjet permanente të letrave me vlerë mund të përdoren në
ato raste kur kërkohet një sterilizim, me bazë të qëndrueshme, i
tregut. Aktualisht, si instrumenti që përdoret në kryerjen e këtyre
transaksioneve shërbejnë bonot e thesarit me maturim deri në një
vit si dhe me afat maturimi të mbetur, jo më pak se 14 ditë.

Gjatë vitit 2001, janë kryer dy shitje permanente bonosh thesari
për një shumë prej rreth 8 miliardë lekësh dhe në të dyja rastet,
blerësi ka qenë Banka e Kursimeve.

NDËRHYRJET NË TREGUN VALUTOR

Megjithëse Banka e Shqipërisë ka adoptuar një regjim këmbimi
valutor plotësisht fleksibël, ajo përsëri gjatë gjithë kohës ka qenë e
pranishme në treg, në shumicën e rasteve për të shmangur
spekulimet me lekun. Në rastin e shitblerjes së valutës,
transaksionet mund të jenë me të drejta të plota ose me bazë të
përkohshme (swaps). Të tilla raste ka patur edhe gjatë vitit 2002.
Në periudhën mars – prill të këtij viti, Banka e Shqipërisë ka shitur
rreth 6 milionë dollare valutë ndërkohë që në muajin dhjetor 2002,
ka blerë diçka më shumë se 2.5 milionë dollarë. Po kështu, kemi
blerë valutë edhe gjatë tremujorit të parë të këtij viti.

LEHTËSITË KREDITUESE

KREDIA LOMBARD.

Lehtësia e kreditimit lombard është prezantuar relativisht herët,
por duhet thënë se ajo është përdorur në raste shumë të rralla6.
Kuptohet që qëllimi i saj është klasik, ofron një ndihmë për bankat

6 Në periudhën 2000 – 2002 është përdorur vetëm një herë.
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me probleme të përkohshme7 likuiditeti dhe konsiderohet si burim
kreditimi i fundit, pasi të jenë shfrytëzuar paraprakisht të gjitha
mundësitë e tjera. Aktualisht, përbën dhe përqindjen më të shtrenjtë
që ofron Banka e Shqipërisë në sistem.

Çmimi i kredisë lombard8, caktohet si shumë e përqindjes së repove
plus një penalizim në masën 6 për qind.

KREDI NJËDITORE.

Kjo lehtësi kreditimi i është ofruar sistemit bankar vitin e fundit,
dhe ka për qëllim furnizimin me likuiditet njëditor të bankave të
veçanta, që kanë nevojë për të. Nga vetë emri kuptohet që kredia
duhet shlyer ditën pasardhëse dhe çmimi9 i saj, ashtu si kredia
lombard bazohet në çmimin e repove javore plus një penallti në masën
2.5 për qind. Kredia10 njëditore është përdorur relativisht rrallë.

REZERVA E DETYRUAR

Rezerva e detyruar është një nga instrumentet e pakta të kontrollit
të tërthortë, që është përdorur që nga korriku i vitit 1992, dhe që
për më tepër ka ruajtur të njëjtin nivel, prej 10 për qind që prej asaj
kohe.

Rezerva e detyruar llogaritet mbi të gjitha depozitat11 (detyrime të
bankave tregtare ndaj të tretëve) si në lekë ashtu dhe në monedhë
të huaj. Një risi e kohëve të fundit, i përket tetorit të vitit 2000, kur
Banka e Shqipërisë, me qëllimin e vetëm për të ulur koston e
ndërmjetësimit të sistemit bankar, ofroi një nivel remunerimi të tyre,
fillimisht në masën 1/3 e përqindjeve12 të tregut dhe duke filluar që
nga tremujori i parë i vitit 2001, nisur nga dëshira për të pasur një
efekt më të shpejtë, niveli i remunerimit kaloi nga 1/3 në ½ e
përqindjeve të tregut.

7 Maturimi i saj shkon deri në tre muaj  dhe mund të përfitohet vetëm një herë gjatë
një tremujori.
8 Aktualisht, çmimi i saj është 13 për qind.
9 Aktualisht çmimi i saj është 9.5 për qind.
10 Deri më 31 tetor 2001.
11 Bëjnë përjashtim depozitat ndërbankare.
12 1/3 e përqindjes së bonove të thesarit me maturim tremujor për rezervën në lekë
dhe 1/3 e përqindjes së depozitave mujore në usd dhe në euro respektivisht për
rezervën në usd dhe për rezervën në euro.
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OPERACIONET E TREGUT TË HAPUR

Operacionet e tregut të hapur luajnë rolin kryesor në transmetimin
e politikës monetare në sistemin bankar. Ato kanë për qëllim të
rregullojnë normën e interesit në treg, të administrojnë likuiditetin
e tregut si dhe t’u transmetojnë bankave sinjale në lidhje me
politikën monetare që do të ndiqet nga Banka e Shqipërisë.
Theksohet se operacionet e tregut të hapur janë ekskluzivitet i
Bankës së Shqipërisë, e cila vendos llojin e instrumentit që do të
përdorë si dhe kushtet përkatëse lidhur me ekzekutimin e tyre.

Sipas qëllimit të përdorimit të tyre, operacionet e tregut të hapur
ndahen në: operacioni kryesor i tregut, operacione rregulluese dhe
operacione strukturore. Marrëveshjet e riblerjes janë instrumenti
kryesor dhe mund të përdoren për të tre qëllimet e lartpërmendura,
ndërsa shitblerjet më të drejta të plota përdoren vetëm për qëllime
rregulluese ose strukturore.

MARRËVESHJET E RIBLERJES

LLOJI I INSTRUMENTIT

Marrëveshjet e riblerjes janë operacione të tregut të hapur gjatë të
cilave Banka e Shqipërisë u shet letra me vlerë bankave të nivelit
të dytë dhe i rible ato në datën e caktuar sipas kushteve të
paracaktuara. Ndërsa marrëveshjet e anasjellta të riblerjes janë
operacione të tregut të hapur gjatë të cilave Banka e Shqipërisë
ble letra me vlerë dhe i rishet në datën e caktuar sipas termave të
kontratës.

NATYRA LIGJORE E INSTRUMENTIT

Letrat me vlerë që tregtohen nëpërmjet zhvillimit të marrëveshjeve
(e anasjellta) të riblerjes janë të blera paraprakisht nga Banka e
Shqipërisë ose nga bankat e nivelit të dytë në tregun primar apo
sekondar të bonove të thesarit.

Vetëm marrëveshjet e anasjellta të riblerjes konsiderohen si hua
të kolateralizuara, ku vlera e kolateralit është 115 për qind e shumës
pjesëmarrëse në ankand. Kjo shumë duhet të jetë minimalisht 5



242

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

milionë lekë, dhe ajo mund të rritet vetëm me shumëfisha prej 100
mijë lekësh. Si kolateral shërbejnë bonot e thesarit me afat fillestar
maturimi deri në një vit dhe me periudhë të mbetur deri në maturim
jo më pak se 14 ditë.

OPERACIONI KRYESOR I TREGUT

Operacioni kryesor i tregut konsiderohet  marrëveshja (e anasjelltë)
e riblerjes me maturim shtatë ditë, e cila është edhe instrumenti
kryesor i Bankës së Shqipërisë për zbatimin e politikës monetare.
Karakteristikat themelore të marrëveshjeve (të anasjellta) të
riblerjes mund të përmblidhen si më poshtë:

• Qëllimi i përdorimit të tyre është rregullimi i interesave të
tregut, administrimi i likuiditetit dhe sinjalizimi për drejtimin
e politikës monetare.

• Janë të tipit ankand me shumë të përcaktuar dhe me
shumë çmime ose ankand me çmim fiks dhe shumë të
papërcaktuar.

• Norma fikse e interesit të marrëveshjeve (të anasjella) të
riblerjes miratohet nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së
Shqipërisë. Kjo normë shërben dhe si nivel maksimal ose
minimal për ankandet me shumë çmime.

• Marrëveshja e riblerjes përdoret për tërheqjen e likuiditetit
nga sistemi bankar, ndërsa marrëveshja e anasjelltë e
riblerjes përdoret për injektimin e likuiditetit në sistem.

• Ankandi për këto lloj marrëveshjesh organizohet çdo javë
dhe është i tipit standard.

• Maturimi i këtij instrumenti është shtatë ditë.
• Të gjitha bankat e nivelit të dytë, që kanë llogari pranë

Bankës së Shqipërisë kanë të drejtë të jenë pjesëmarrëse
në këto ankande.

OPERACIONE STRUKTURORE

Instrumentet që përdoren për operacione strukturore të tregut të
hapur janë marrëveshjet (e anasjellta) e riblerjes me maturim një
dhe tremujor si dhe shitblerjet me të drejta të plota. Më poshtë
vijojnë karakteristikat e marrëveshjeve (të anasjellta) të riblerjes
me maturim një dhe tremujor:
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• Qëllimi i përdorimit të tyre është rregullimi i pozicioneve
strukturore si dhe administrimi i likuiditetit (shtimi ose
pakësimi me baza të përkohshme).

• Ankandet për këto lloj marrëveshjesh janë të tipit të shpejtë
dhe nuk janë të fiksuara paraprakisht.

• Norma e interesit për këto marrëveshje i referohet normës
së tregut në kohën e shpalljes së ankandit.

• Banka e Shqipërisë ka të drejtë t’i refuzojë kërkesat, të
cilat lëvizin shumë nga normat aktuale të interesit në tregun
e parasë.

• Të gjitha bankat e nivelit të dytë, që kanë llogari pranë
Bankës së Shqipërisë kanë të drejtë të jenë pjesëmarrëse
në këto ankande

OPERACIONET RREGULLUESE

Për ekzekutimin e operacioneve rregulluese të tregut të hapur
përdoren marrëveshjet (e anasjellta) e riblerjes me maturim një
ditë, një dhe tre muaj si dhe shitblerjet me të drejta të plota. Tiparet
operacionale të marrëveshjeve (të anasjellta) të riblerjes me
maturim njëditor janë:

• Qëllimi i përdorimit të tyre është rregullimi i luhatjeve të
papritura në treg.

• Ankandet janë të tipit të shpejtë dhe frekuenca e tyre nuk
është e standardizuar.

• Norma e interesit i referohet normës fikse të interesit të
marrëveshjeve (të anasjellta) të riblerjes me maturim
shtatëditor, e miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës
së Shqipërisë.

• Të gjitha bankat e nivelit të dytë, që kanë llogari pranë
Bankës së Shqipërisë kanë të drejtë të jenë pjesëmarrëse
në këto ankande.

PROCEDURAT E ANKANDIT

Operacionet e tregut të hapur në Bankën e Shqipërisë zhvillohen në
formën e ankandit.  Box 1 përmbledh hapat e ndjekur gjatë organizimit
dhe zhvillimit të ankandeve. Banka e Shqipërisë operon me dy lloje
ankandesh: ankand i tipit standard dhe ankand i shpejtë. Procedurat
e të dy llojeve të ankandeve janë njësoj përveç kohës së organizimit.
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ANKANDI STANDARD

Ankandet standarde ekzekutohen 24 orë pas njoftimit të bërë nga
Departamenti i Operacioneve Monetare në Bankën e Shqipërisë.
Këto ankande zhvillohen çdo javë, ditën e mërkurë ose ditën
paraardhëse kur e mërkura është pushim zyrtar. Diagrama 1
prezanton etapat kohore të zhvillimit të ankandit standard. Vetëm
ankandi i operacionit kryesor të tregut, domethënë i marrëveshjeve
(të anasjellta) të riblerjes është i tipit standard.

ANKANDI I SHPEJTË

Ankandet e shpejta zhvillohen për marrëveshjet (e anasjellta) e
riblerjes me maturim njëditor, njëmujor dhe tremujor. Ato zhvillohen
sa herë të gjykohet e nevojshme nga Banka e Shqipërisë.  Për
marrëveshjet (e anasjellta) e riblerjes me maturim njëditor, ankandi
zhvillohet brenda dy orëve nga njoftimi i Departamentit të
Operacioneve Monetare. Ndërsa për marrëveshjet njëmujore dhe
tremujore, ankandi zhvillohet brenda katër orëve nga njoftimi.
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ANKANDET ME ÇMIM FIKS DHE ME SHUMË ÇMIME

Banka e Shqipërisë operon me dy lloje ankandesh: ankande me
çmim fiks dhe ankande me shumë çmime. Ankandi me çmim fiks
nënkupton ankandin e marrëveshjeve (të anasjellta) të riblerjes, të
organizuar nga Banka e Shqipërisë, në të cilin plotësimi i kërkesave
të pjesëmarrësve bëhet sipas interesit të riblerjes, të përcaktuar
nga Banka e Shqipërisë. Ndërsa në ankandin me shumë çmime,

Box 1: Hapat operacionalë për zhvillimin e ankandeve.

Hapi 1. Njoftimi për ankandin.
Banka e Shqipërisë njofton të gjitha bankat për llojin dhe
për kushtet e ankandit me një prej sistemeve të
informacionit si: SWIFT, teleks, REUTERS, faks ose me
shkresë zyrtare.

Hapi 2. Dorëzimi i kërkesave për ankand.
Bankat dërgojnë kërkesat e tyre për pjesëmarrje në ankand
me teleks, REUTERS, faks ose me shkresë zyrtare në
Departamentin e Operacioneve Monetare në Bankën e
Shqipërisë.

Hapi 3. Shqyrtimi i kërkesave.
Kërkesat e bankave për pjesëmarrje në ankand shqyrtohen
nga një komision me anëtarë të përhershëm, të
zëvendësueshëm në rast mungese, punonjës të
Departamentit të Operacioneve Monetare dhe të Politikës
Monetare si dhe të Ministrisë së Financave.

Hapi 4. Plotësimi i kërkesave dhe njoftimi i rezultatit të
ankandit.

a. Komisioni vendos për plotësimin e kërkesave.
b. Pas përfundimit, bankat pjesëmarrëse marrin njoftimin

përkatës për rezultatet e ankandit.

Hapi 5. Njoftimi për rezultatin e ankandit për të gjitha bankat.

Hapi 6. Kalimi i veprimeve pas përfundimit të ankandit.
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plotësimi i kërkesave të pjesëmarrësve bëhet sipas interesit të
riblerjes të kërkuar nga bankat, por jo më i lartë/ më i ulët se interesi
i riblerjes i ofruar nga Banka e Shqipërisë.

NJOFTIMI PËR ANKANDIN

Mesazhi që u dërgohet bankave për organizimin e ankandeve të
marrëveshjeve (të anasjellta) të riblerjes, përmban informacionin
e mëposhtëm:

• numrin e ankandit;
• tipin e ankandit (shitje/blerje);
• llojin e ankandit (me shumë çmime/me çmim fiks);
• shumën që ofrohet/kërkohet në/nga ankandi;
• normën maksimale/ minimale ose fikse të interesit;
• datën dhe orën e ankandit;
• datën e kryerjes së veprimit të kundërt;
• datën e pastrimit dhe të rregullimit të llogarive.

Si për ankandin standard ashtu edhe për ankandin e shpejtë, ndiqen
të njëjtat procedura për shpalljen e njoftimit të ankandit.

DORËZIMI I KËRKESAVE PËR PJESËMARRJE NË ANKAND

Kërkesat e bankave të nivelit të dytë për pjesëmarrje në ankandet
e marrëveshjeve (të anasjellta) të riblerjes duhet të përmbajnë
informacionin e mëposhtëm:

• datën e ankandit;
• numrin e ankandit;
• tipin e ankandit (shitje/blerje nga këndvështrimi i Bankës

së Shqipërisë);
• datën e kryerjes së vepimit të kundërt;
• emrin dhe informacionin për bankën pjesëmarrëse;
• shumën e pjesëmarrjes në ankand në lekë (me shifër dhe

me fjalë);
• shumën e bonos së thesarit që përdoret si kolateral (në

rastin e përdorimit të kolateralit);
• interesin e riblerjes, shprehur në dy numra pas presjes

vetëm në rastin e ankandit me shumë çmime;
• emrin dhe firmën e personit të autorizuar.
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Kërkesat me mungesë informacioni dhe të paraqitura më vonë se
afati i fundit, nuk merren parasysh për pjesëmarrje në ankand.

PROCEDURAT PËR PLOTËSIMIN E KËRKESAVE  (ANKANDI ME ÇMIM FIKS)

Në ankandet e marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të
riblerjes me çmim fiks, bankat cilësojnë vetëm shumën e kërkuar
në ankand. Komisioni i organizimit të ankandit llogarit kërkesën
agregate të bankave të nivelit të dytë duke u paguar bankave ose
duke marrë nga to (sipas tipit të ankandit shitje ose blerje) normën
fikse të interesit, të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së
Shqipërisë.

PROCEDURAT PËR PLOTËSIMIN E KËRKESAVE  (ANKANDI ME SHUMË ÇMIME)

Në ankandet e marrëveshjeve të riblerjes ose të anasjellta të
riblerjes me shumë çmime, bankat saktësojnë në kërkesat e tyre
normën e interesit dhe shumën që ato kërkojnë. Bankat
pjesëmarrëse në ankand, që kërkojnë normë interesi më të lartë/
më të ulët se norma maksimum/minimum e publikuar nga Banka
e Shqipërisë skualifikohen automatikisht.

Kërkesat rradhiten në mënyrë rritëse/zbritëse sipas interesit të
riblerjes, që ato kanë kërkuar. Nëse shuma e kërkuar nga bankat
është më e vogël ose e barabartë me shumën e ofruar nga Banka
e Shqipërisë, të gjitha kërkesat e bankave shpallen fituese
automatikisht. Në rastet kur shuma e kërkuar nga bankat është
më e lartë se shuma e ofruar nga Banka e Shqipërisë, atëherë
aplikohet prorata, në mënyrë të barabartë për të gjitha kërkesat
me interes të riblerjes më të lartë/më të ulët, por të barabartë
ndërmjet tyre, për shumën derisa të barazohet me shumën e ofruar
nga Banka e Shqipërisë. Prorata do të jetë e barabartë me raportin
e sasisë së mbetur për t’u shpërndarë, me shumën e kërkesave
me interes të riblerjes më të lartë/më të ulët, të barabartë.

NJOFTIMI PËR REZULTATET E ANKANDIT

Pas përfundimit të ankandit, Banka e Shqipërisë njofton bankat
pjesëmarrëse për rezultatet e ankandit. Ky njoftim përmban
informacionin e mëposhtëm:
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• numrin e ankandit;
• tipin e ankandit (shitje/blerje);
• llojin e ankandit;
• datën e ankandit;
• datën e kryerjes së veprimit të kundërt;
• datën e pastrimit dhe të rregullimit të llogarive;
• shumën dhe interesin e kërkuar nga banka;
• shumën dhe interesin e ofruar nga Banka e Shqipërisë;
• shumën përkatëse të fituar nga banka pjesëmarrëse.

Përveç bankave pjesëmarrëse në ankand, njoftohen të gjitha
bankat e sistemit. Njoftimi që u dërgohet bankave të sistemit
përmban informacion vetëm mbi shumën totale të ofruar, shumën
totale të kërkuar nga bankat pjesëmarrëse dhe shumën totale të
pranuar nga Banka e Shqipërisë, ndërsa kërkesat specifike të
secilës bankë dhe rezultatet lidhur me to, iu bëhen të ditura vetëm
bankave përkatëse.



249

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

I. KONSIDERATA TË PËRGJITHSHME PËR INFLACIONIN.

Pjesë e rëndësishme e kornizës që përkufizon situatën
makroekonomike të një vendi  është edhe treguesi i inflacionit,
mosha e të cilit në kuptimin ekonomik është e hershme, ndoshta
që atëherë kur grekët e vjetër kërkonin të shpjegonin faktin se
është sasia e parasë në qarkullim që përcakton edhe nivelin e
çmimeve në ekonomi. Duke hedhur vështrimin në shekullin XX,
studimet teorike mbi lidhjen e parasë me inflacionin kanë evoluar
në mënyrë të vazhdueshme. Ndërkohë që në ditët e sotme treguesi
i inflacionit bën pjesë në “setin” e agregatëve ekonomikë të një
vendi, duke ndërthurur dy aspekte të rëndësishme:

• nga njëra anë, inflacioni është një indikator “rezultant” i
veprimit të të gjithë faktorëve apo agregatëve të tjerë në
ekonomi;

• nga ana tjetër, ai është përbërës që ndikon drejtpërdrejt
në ecurinë e agregatëve të tjerë.

Kjo do të thotë që “makina e stërmadhe dhe e ndërlikuar” e
ekonomisë së një vendi nuk mund të kuptohet pa shifrën që e
karakterizon nga pikëpamja sasiore këtë agregat. Në mënyrë të
figurshme do të thonim se kjo shifër, tregon midis shifrave të tjera,
nëse agregati është apo jo në gjendje të mirë pune apo nëse ai po
“prishet” dhe “ka pësuar difekt”. Në këtë rast, makina do të
përshkruajë një trajektore të vështirë, ndoshta edhe me kthime
prapa, për pasojë më të gjatë. Do të ndodhë që ajo do të lodhet
dhe do t’i duhet kohë për t’u rivënë në punë normale. Ndërkohë
që, nëse shifrat e agregatit “inflacion” dhe të agregatëve të tjerë, do
të rezultojnë brenda kornizave të pranuara për ta, atëherë makina
ekonomike do të ecë mbi një trajektore krejtësisht të përcaktuar.

1 Leksion i mbajtur nga Guvernatori Cani më datë 20 mars, në Fakultetin Ekonomik
në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”,Elbasan

“BANKA QENDRORE DHE INFLACIONI” FAKULTETI
EKONOMIK, UNIVERSITETI “ALEKSANDËR XHUVANI”,
ELBASAN, 20 MARS 2003
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POR ÇFARË ËSHTË INFLACIONI?

Me fjalë të thjeshta inflacioni karakterizon situata ekonomike me
rritje të përgjithshme të çmimeve të mallrave të konsumit dhe të
shërbimeve. Ai është një fenomen që në literaturën bazë ekonomike
shpjegohet me mbimbushje të kanaleve të qarkullimit me para,
apo ndryshe thënë “superprodhim” dhe ulje e fuqisë blerëse e
parasë. Pra, prodhohet inflacion apo rritje çmimesh kur:

• disponohen sasi të mëdha parash në duart apo në xhepat
e qytetarëve dhe në ekonomi në tërësi;

• të mirat materiale dhe shërbimet e ofruara janë më të pakta
sesa kërkesa për to.

II. MATJA E INFLACIONIT: RASTI I SHQIPËRISË.

Nëse kemi të bëjmë apo jo me një periudhë inflacioniste, këtë e
evidenton një llogaritje e thjeshtë e indeksit të çmimeve të konsumit
(IÇK). Raporti i dy indekseve për dy periudha kohore të caktuara,
rezulton me një shifër, e cila mund të jetë më e madhe, e barabartë
apo më e vogël sesa njësia apo 100 për qindëshi.

Nëse rezultati është mbi 100 për qind, atëherë gjendemi përballë
një situate inflacioniste në ekonomi apo kur kostot e saj janë rritur.
Është e rëndësishme të theksohet se, situata inflacioniste, nuk
karakterizohet nga rritja e çmimit të një apo të disa mallrave apo
shërbimeve për periudhat krahasuese, sepse mund të ndodhë,
dhe kjo është normale, që çmimet e disa të tjerëve të ulen. Inflacioni
evidentohet nga rritja e përgjithshme e IÇK-së.

Për ta sqaruar këtë ide më mirë, do të ishte e përshtatshme të shtjellohej
shkurtimisht kuptimi i indeksit të çmimeve të konsumit. Ekzistojnë disa
indekse çmimesh të cilat maten edhe në Shqipëri. Të tillë janë:

Indeksi i çmimeve të prodhimit: matet dhe publikohet nga INSTAT.
Indeksi i çmimeve të importit: matet dhe publikohet nga INSTAT.
Indeksi i çmimeve të konsumit: matet dhe publikohet nga INSTAT.
Megjithatë, indeksi i çmimeve, më familjari për të gjithë, është IÇK-
ja. Madje ai është një nga indekset më popullorë dhe më të
komentuar në pjesën më të madhe të vendeve. Banka e Shqipërisë,
për nevojat e veta të analizës, llogarit edhe indekse të tjera prej të
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cilave nxjerr matje të ndryshme të inflacionit si:

• inflacionin bazë, i llogaritur për herë të parë në vitin 1995;
• inflacionin mesatar që prej vitit 1993;
• inflacionin në fund të vitit që prej vitit 1992;
• inflacionin e sektorit të mallrave të tregtueshëm dhe të

patregtueshëm, që nga marsi i vitit 2002.

Le të vijojmë me IÇK-në.

IÇK-ja është rezultat i një matjeje të tërë statistikore mbi nivelin e
çmimeve të mallrave dhe shërbimeve më të nevojshme apo me të
cilat popullsia është në kontakt, pothuaj, të përhershëm gjatë
procesit jetësor.

Kjo do të thotë që IÇK-ja mat koston e një “shporte të fiksuar” të
mallrave dhe shërbimeve për një periudhë të caktuar kohore.
Ndryshimet në koston e kësaj shporte lidhen në mënyrë të
drejtpërdrejtë me ndryshimet në “koston e jetesës”. Ato janë
ndryshime të të njëjtit kah. Pra, nëse pranojmë që është
“shtrenjtuar” kostoja e shportës, atëherë kemi pranuar se edhe
“kostoja e jetesës” është shtrenjtuar, madje pothuaj në të njëjtën
masë dhe e kundërta. Kështu, rritja e çmimit të bukës, të mishit, të
karburanteve, të qirave apo edhe vetë niveli i pagave, çojnë në
rritje të kostos së shportës dhe të jetesës.

II.1. PËRBËRJA E SHPORTËS DHE STRUKTURA E SAJ.

Më parë u cilësua se llogaritja e IÇK-së është ngritur mbi një
metodologji të tërë statistikore. Metodologjia sqaron si përbërjen e
shportës ashtu edhe procedurat përkatëse për matjet. Për të qenë
më të qartë në shpjegimin e shkurtër që do t’i bëhet kësaj çështjeje,
do të sillet shembulli i matjes së IÇK-së në Shqipëri2.

Përbërja dhe struktura e shportës shqiptare është vlerësuar për
herë të parë në vitin 1993, në bazë të së cilës filloi të matej IÇK-ja
dhe për herë të dytë ajo u rivlerësua në vitin 2000. Shporta e re e
konsumit në Shqipëri u vlerësua në bazë të anketës “Mbi buxhetin

2 Matja e IÇK-së në Shqipëri, ka ndjekur hapat metodologjikë që zbatohen në
vendet e Bashkimit Evropian si edhe të pjesës më të madhe të vendeve të tjera të
zhvilluara.
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e familjeve shqiptare”, në të cilën u vrojtuan në mënyrë të rregullt
rreth 4351  familje shqiptare, pranë të cilave u mor informacion
mbi konsumin apo blerjet, që ato kryenin gjatë periudhave të
caktuara të vitit. Përpunimi i informacionit, nxori në pah llojet e
mallrave dhe shërbimeve që familjet shqiptare konsumonin (blinin)
mesatarisht më shpesh, si edhe strukturën mesatare të
shpenzimeve për secilin mall apo shërbim. Kështu, anketa dha
informacion për profilin mesatar të konsumit në përbërje dhe në
strukturë për një familje mesatare shqiptare.

Anketa e dytë pranë familjeve dëshmoi për ndryshime strukturore
të shportës së matjes së IÇK-së, krahasuar me atë të vitit 1993,
ndryshime të pritshme, të rrjedhura nga periudha disavjeçare e
një tranzicioni ekonomik, politik dhe social të Shqipërisë dhe të
shqiptarëve. Për pasojë, këto ndryshime u pasqyruan në IÇK dhe
në treguesin e inflacionit. Ajo evidentoi si grupe të rëndësishme që
duhej të bënin pjesë në shportën shqiptare të IÇK-së, artikujt
ushqimorë, veshjet, artikujt e pajisjes dhe të mirëmbajtjes së
shtëpive, karburantet, transportin, kujdesin mjeksor, edukimin
arsimor, argëtimin etj.. Në përgjithësi, këto janë grupe që ndeshen
edhe në shportat e IÇK-ve të vendeve të tjera, pavarësisht peshës
së ndryshme që ato zënë. Ngjashmëritë dalin më në pah kur
krahasohen vende me ekonomi dhe shkallë zhvillimi të ngjashme,
si për shembull kur krahasohen ekonomitë e Bashkimit Evropian.
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Box 1: Shporta e shqiptare e matjes së IÇK-së.

Numri i artikujve në shportën e re ka arritur në 262 ose 41 artikuj më
shumë se ajo e vitit 1993. Në këtë mënyrë, inflacioni “i ri” pasqyron
edhe informacionin e çmimeve të 41 artikujve të shtuar (një ndër artikujt
kryesorë të rinj është renta e imputuar apo një shpenzim në potencë
për qira banimi).

Shporta e re i grupon artikujt në 12 grupmallra nga 8 që kishte shporta
e vjetër. Rritja e numrit të grupmallrave është realizuar kryesisht duke
ndarë grupmallrat e vjetër nisur nga fakti që artikuj të caktuar në
grupmallrat e vjetër kishin fituar një peshë të  konsiderueshme në
strukturën e shpenzimeve të shqiptarëve (për shembull, grupi “ushqim,
pije, duhan” është ndarë në dy: “ushqim dhe pije joalkolike” dhe “duhan
dhe pije alkolike”; grupi “argëtim, arsim, kulturë” është ndarë në dy
nëngrupe “argëtim, kulturë” dhe “arsim”).

Shporta e re ndërtohet mbi bazën e informacionit të marrë sipas një
ndarjeje territoriale, që respekton ndarjen e prefekturave. Rrethi i
Tiranës ka një peshë më të madhe. Vrojtimi i vitit 1993 u realizua vetëm
në qytetin e Tiranës dhe modeli i shpenzimeve, i vërtetuar nga ky vrojtim,
u zbatua për të gjithë territorin e Republikës. Me shportën e re është e
kundërta. Vrojtimi është kryer në të gjithë territorin e Republikës. Baza
për llogaritjen e indeksit të çmimeve të konsumit është muaji dhjetor
2001 (indeksi=100). Për periudhën para këtij muaji është bërë rishikimi
i informacionit me qëllim që të sigurohet krahasueshmëria e të dhënave.

Në tërësi, INSTAT konkludon që inflacioni, i matur me shportën e re,
është më realist. Me matjen e re grupi ushqimor është reduktuar në
mënyrë të konsiderueshme dhe kjo ka “zbutur apo lëmuar” luhatjet
sezonale, fakt që ndihmon në parashikimin e tij.

Tabelë 1: Përbërjet e dhe struktura e shportave. 
Shporta e vjetër (1993) Shporta e re (2000) 
Totali 1.0000   Totali 1.0000  
1. Ushqim, pije dhe duhan 0.7239  1. Ushqime dhe pije joalkolike 0.4263  
2. Veshje dhe këpucë 0.0282  2. Pije alkolike dhe duhan 0.0311  
3. Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji 0.0641  3. Veshje dhe këpucë 0.0379  
4. Mobilim, pajisje dhe mirëmbajtje shtëpie 0.0827  4. Qera, ujë, lëndë djegëse dhe energji 0.2436  
5. Kujdes mjekësor 0.0092  5. Mobilim, pajisje dhe mirëmbajtje shtëpie 0.0455  
6. Transport 0.0516  6. Kujdes mjekësor 0.0212  
7. Argëtim, arsim dhe kulturë 0.0357  7. Transport 0.0483  
8. Kujdes personal 0.0046  8. Komunikim 0.0132  
    9. Argëtim dhe kulturë 0.0262  
    10.Shërbim arsimor 0.0098  
    11. Hotele, kafene dhe restorante 0.0728  
    12. Mallra dhe shërbime të ndryshme 0.0241  
Burimi: INSTAT, shkurt 2002. 
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IÇK-ja është forma klasike e një indeksi agregat të formës së
Laspayer-it.

IÇKt= (Spit *qi/Spi(t-1) *qi) * 100, ku:

pit dhe pi(t-1) janë çmimet e mallit apo të shërbimit “i”, përkatësisht
në momentin t dhe t-1 të kohës ndërsa qi është pjesa e shpenzimeve
për artikullin “i” ndaj totalit të shpenzimeve apo të konsumit familjar.
Ndryshimi i IÇK-së mund të jetë:

• me bazë mujore: në këtë rast kemi norma mujore të
inflacionit;

• me bazë vjetore: në këtë rast kemi të bëjmë me normat
vjetore të inflacionit.

Siç shihet IÇK-ja pasqyron ndryshimin e vlerës së mallrave dhe
shërbimeve në çdo periudhë (muaj) kundrejt periudhës bazë
(dhjetor 2001), vetëm si rezultat i ndryshimit të çmimeve, pra kur
sasitë e blera apo të konsumuara, mbeten të pandryshuara. Anketa
e buxhetit pranë familjeve, praktikisht, zgjidh problemin e peshave
apo të rëndësisë ekonomike që ka çdo artikull apo çdo grup. Thënë
ndryshe, është raporti i shpenzimeve të çdo grupi ndaj totalit të
shpenzimeve apo të buxhetit të secilës familje.

Shembull:

Sa do të rritet IÇK-ja, nëse çmimet e grupit “ushqime dhe pije
joalkolike” janë rritur në muajin (t) në krahasim me muajin (t-1) me
18 për qind, kur dihet që ky grup në shportën e IÇK-së, zë rreth 43
për qind? Nëse gjithë çmimet e tjera do të ishin të pandryshuara,
efekti i rritjes së këtij grupi në nivelin e përgjithshëm të çmimeve,
do të ishte: (0.18 * 0.43)*100 = 7.74 për qind. Nëse ky grup do të
zinte një peshë më të ulët, atëherë ndikimi i rritjes së çmimeve të
këtij grupi në nivelin e përgjithshëm të çmimeve do të ishte më i
dobët.

Shembulli më sipër jo vetëm që ilustron atë që është shpjeguar
më parë për shportën e IÇK-së në përgjithësi dhe atë shqiptare,
në veçanti, por nga ana tjetër, sqaron faktin se struktura e shportës
përcaktohet nga mënyra me të cilën familjet shqiptare shpenzojnë
buxhetin e tyre. Në fund të fundit, sqarohet ideja se është kjo
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strukturë, e përcaktuar nga konsumatorët, që thekson, dobëson
apo mban të pandryshuara nuancat inflacioniste në ekonomi.
Kështu, IÇK-ja, mishëron në vetvete profilin e konsumit në familjet
mesatare të një vendi, pra edhe në Shqipëri.

III. NATYRA E INFLACIONIT DHE SHKAKTARËT E TIJ KRYESORË:
RASTE STUDIMI

III.1. NATYRA E INFLACIONIT

Qëkurse cilësuam se inflacioni është shprehje e “superprodhimit”
të parasë, identifikojmë njërin prej faktorëve që e stimulojnë atë.
Irving Fischer (1922 – teoria sasiore) konkludoi se ndryshimet në
sasinë e parasë shkaktonin ndryshime në nivelin e çmimeve, teori
e cila u mbështet dhe u zhvillua më tej nga monetaristë të tjerë.
Milton Friedman argumentoi se inflacioni fillon të përshpejtohet sa
herë që përshpejtohet dhe rritja e ofertës së parasë. Në këtë
këndvështrim ai arriti në konkluzionin se “inflacioni gjithnjë dhe
kurdoqoftë është një fenomen monetar”.

Ndërkohë Kejnsi (1959 – Radcliffe Report) i atribuon parasë një
rol pak më të zbehtë, duke vënë theksin dhe në faktorë të tjerë si
politika fiskale, tronditjet në ofertën agregate etj.. Megjithatë, edhe
ai, në fund të fundit shpjegon se inflacioni i lartë vjen ose krijohet
nga rritja e madhe e ofertës së parasë, dhe se faktorët e tjerë janë
kryesisht faktorë të cilët mund ta ndikojnë inflacionin vetëm
përkohësisht.

Analizat empirike tregojnë se ekziston një lidhje shumë e fortë midis
rritjes së parasë dhe inflacionit. Periudhat historike që përkojnë me
këto lidhje janë karakterizuar nga situata të qarta “hiperinflacioniste”.

Problemi që duam të sqarojmë nuk lidhet thjesht me periudhat e
inflacionit “galopant”, kur dukshëm ai paraqitet si një femomen
monetar. Shpesh, ekonomitë e vendeve të ndryshme, dhe për më
tepër ekonomitë që kalojnë në periudha tranzicioni, siç është edhe
rasti i Shqipërisë, ndeshen me lëkundje të inflacionit edhe kur ai
është i formës së moderuar. Në të tilla raste, këto lëkundje apo
edhe tronditje shpjegohen me praninë e faktorëve të tjerë në
ekonomi, që veprojnë në mënyrë të përkohshme.
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Shembull:

Viti 2001 dhe gjysma e parë e vitit 2002, janë karakterizuar nga
norma të larta të inflacionit. Si një ndër faktorët që ka ndikuar në
kahun rritës të tij, Banka e Shqipërisë ka evidentuar “krizën
energjitike”. Fillimisht, ajo e trajtoi si një faktor të përkohshëm në
rritjen e nivelit të çmimeve të mallrave të konsumit. Më pas, kur
mungesat e energjisë u kthyen në një refren të vazhdueshëm të
jetës së shqiptarëve, ajo thelloi analizën e këtij faktori duke e
cilësuar, si faktor që po ndikonte në mënyrë të përhershme mbi
inflacionin. Pikërisht, transformimi gradual i faktorëve me ndikim
“të përkohshëm” në faktorë me ndikim “të përhershëm”, është
procesi që duhet të na shqetësojë të gjithëve.

Përse të gjithëve?

Le të vijojmë me shembullin me të dhëna hipotetike:

Nëse për një periudhë dymbëdhjetëmujore, ekonomia çdo muaj
do të prodhonte një inflacion mujor në nivelin 1 për qind, për shkak
të mungesave të vazhdueshme të energjisë elektrike, atëherë për
gjithë periudhën rritja e inflacionit – inflacioni vjetor – do të rezultonte
12 për qind, për shkak të këtij faktori: një nivel i lartë inflacioni për
ekonomistët, për bankierët qendrorë, për qeverinë dhe në fund të
fundit për vetë individët, të cilëve do t’u duhet të paguajnë më
shtrenjtë, sepse fuqia e tyre paguese bie. Kjo do të thotë që një vit
më vonë ekonomia paguan 12 për qind më shtrenjtë për shkakun
e mësipërm. Në këtë kuptim, faktori është kthyer me veprim pothuaj
të përhershëm, sepse ai prodhon një rritje të vijueshme dhe të
qëndrueshme të nivelit të përgjithshëm të çmimeve dhe në këtë
pikë ai konsiderohet si një fenomen monetar, ashtu siç edhe ka
konkluduar Friedman për natyrën e tij.

III. 2. SHKAKTARËT E TIJ KRYESORË: RASTE STUDIMI.

Inflacioni mund të jetë kombinim i faktorëve nga krahu i kërkesës,
i ofertës apo edhe i faktorëve të tjerë specifikë, që në periudha të
caktuara kohore marrin rëndësi më të madhe në raport me të tjerët.

• Inflacioni mund të shkaktohet nga “faktorë të krahut të
kërkesës”.
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Çmimet rriten si pasojë e kërkesës më të lartë. Kjo do të thotë që
kur shpenzimet e konsumatorëve, të bizneseve apo të qeverisë
tejkalojnë ofertën e mallrave dhe të shërbimeve të disponueshme,
ato ushtrojnë presion në rritje mbi çmimet. Zakonisht, kur ka një
rritje të shpejtë të ofertës së parasë kërkesa rritet më shpejt se
oferta e mallrave. Prandaj, themi që shumë para në qarkullim
ushtrojnë presion për inflacion.

Rast studimi:
Një situatë e ngjashme ndodhi në vitin 2002 kur, si pasojë e panikut
që zuri depozituesit u tërhoqën depozitat nga sistemi bankar. Kjo
rriti sasinë e parasë në qarkullim dhe mbi agregatin monetar, M1,
duke ushtruar presion për rritje inflacioni. Ky fenomen ishte një
nga shkaqet që çoi në rritje të inflacionit në gjysmën e parë të vitit.

• Inflacioni mund të shkaktohet nga “faktorë të krahut të ofertës”.

Çmimet në këtë rast rriten nga prodhuesit të cilët rritjen e kostos
së prodhimit e kompensojnë me rritje të çmimeve të prodhimit duke
e transferuar koston e shtuar te konsumatorët.

Rast studimi:
Mungesat e energjisë elektrike, në pjesën më të madhe të
bizneseve të sektorit të shërbimeve janë zëvendësuar me një
alternativë tjetër, atë të prodhimit të energjisë me anë të
gjeneratorëve. Blerja e gjeneratorëve dhe përdorimi i karburantit,
është një kosto shtesë për bizneset që pasqyrohet në mënyrë të
pashmangshme në çmime më të rritura të shërbimeve.

• Inflacioni mund të shkaktohet nga faktori “mungesë apo
boshllëk në treg”.

Në këtë rast çmimet rriten si pasojë e ofertës më të ulët të mallrave
apo shërbimeve, ndërkohë që kërkesa për to, të paktën, nuk ka
ndryshuar.

Rast studimi 1:
Në vitin 1970 inflacioni në SHBA u përkeqësua edhe si pasojë e
kontrollit të OPEK-ut mbi ofertën e naftës në botë, gjë që shkaktoi
rritje prej pesë herë të çmimit të naftës.
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Rast studimi 2:
I njëjti fenomen kërcënon edhe tani në prag të konfliktit në Irak.
Konferenca e vendeve islamike diskutoi mbi mundësinë e reduktimit
të shitjeve apo të prodhimit të naftës duke reduktuar ofertën e këtij
malli dhe për pasojë duke rritur çmimin e tij. Ky faktor drejtpërdrejt
ndikon edhe në inflacionin në vendin tonë. Mjafton të përmendim
faktin që çmimet e transportit në muajin janar 2003 u rritën si pasojë
e rritjes së çmimit të naftës në tregjet botërore.

• Inflacioni i administruar.

Në këtë rast inflacioni shkaktohet prej shoqërive, të cilat duke
përfituar nga fakti që veprojnë në tregje jokonkurruese janë në
gjendje të rrisin çmimet me lehtësi. Ose në rastet e ekonomive me
çmime që përcaktohen apo kontrollohen nga qeveria, çdo ndryshim
i një çmimi të tillë ndikon në inflacion.

Rast studimi:
Rritja e çmimit të energjisë elektrike në muajin dhjetor 2001 shkaktoi
rritje të inflacionit të këtij muaji me 1 pikë përqindjeje. Kjo nuk ishte
rritje njëherëshe, pra të themi një faktor që vepron vetëm një herë,
por ai të paktën veproi dy herë: fillimisht ai rriti çmimin e energjisë
dhe të grupit ku ajo bën pjesë (hera e parë) dhe më pas, me anë të
efektit zinxhir, rritja pasohet në sektorët ku energjia përdoret si për
shembull, në sektorin e shërbimeve (është vlerësuar që efekti
zinxhir vijoi të paktën gjatë gjithë pesëmujorit të parë të vitit 2002).

• Inflacioni i shkaktuar nga pritshmëritë.

Në përgjithësi, agjentët ekonomikë veprojnë duke parashikuar edhe
ata vetë inflacionin. Nëse pritjet e tyre janë për rritje të çmimeve të
mallrave të ndryshëm, kjo tendencë nxit në mënyrë të tepruar blerje
të  këtyre mallrave,  qoftë edhe në mënyrë të panevojshme nga ana e
konsumatorëve, duke i paraprirë rritjes së çmimeve të tyre. Rritja e kërkesës
ka shumë mundësi të shkaktojë edhe mungesa të paparashikuara në
treg, fakt që përsëri çon në rritje të çmimeve, pra në inflacion.

• Inflacioni që rezulton nga deficitet qeveritare.

Deficitet qeveritare të mëdha mund të shkaktojnë inflacion. Deficitet
financohen për shembull, nga kursimet e individëve që blejnë bono
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thesari të qeverisë. Këto kursime shndërrohen në shpenzime.
Deficitet mund të financohen me kredi të drejtpërdrejtë nga bankat
qendrore. Nëse këto deficite financohen me krijim paraje, atëherë
kemi efekte dramatike mbi çmimet. Për këtë arsye mjaft banka
qendrore, sidomos në Bashkimin Evropian, janë të ndaluara të
financojnë drejtpërdrejt deficitet qeveritare dhe ky ndalim është i
shprehur në ligj.

Rast studimi: Financimi i deficitit buxhetor në Shqipëri.
Duke parë dokumentet statistikore të Bankës së Shqipërisë bie në
sy, se një përdorues i fuqishëm i kredisë së sistemit bankar është
dhe qeveria ose siç njihet ndryshe, buxheti. Për aq kohë sa kjo e
fundit është e aftë të mbulojë vetëm pjesërisht shpenzimet
buxhetore, ajo do të drejtohet në tregjet ku ofrohen para borxh.
Ndryshe nga shumë vende të tjera, në Shqipëri, qeveria mund të
huazojë në mënyrë të drejtpërdrejtë nga banka qendrore,
domethënë e financon deficitin buxhetor me prerje të re të parasë
duke rritur në këtë mënyrë presionet inflacioniste në ekonomi. Për
këtë arsye, edhe për Bankën e Shqipërisë ligji ka parashikuar
kufizim sasior mbi sasinë e financimit për qeverinë. Rasti i
Shqipërisë e vërteton më së miri. Banka e Shqipërisë në analizat
e veta është shprehur mbi efektin që patën në rritje të presionit për
inflacion, shpenzimet qeveritare dhe përqendrimi i tyre në periudha
të caktuara gjatë vitit 2001. Duke patur parasysh këtë, në vitin 2002,
për të përballuar situatën e krijuar nga tërheqja e depozitave, Banka
e Shqipërisë kërkoi nga qeveria dhe gjeti mirëkuptim për këto
kërkesa, që të reduktojë shpenzimet buxhetore me qëllim që të
mbahej nën kontroll inflacioni.

• Inflacioni dhe kursi i këmbimit.

Këtu ka një lidhje të drejtpërdrejtë dhe më të qartë. Kështu, nëse
monedha e vendit nënçmohet, ushtrohet presion për rritje të
inflacionit pasi mallrat e importuar bëhen më të shtrenjtë. Nëse
ndodh e kundërta, ushtrohet presion për reduktim çmimesh, pra
ulje inflacioni. Por, nëse nënçmohet leku me 1 për qind nuk kemi
automatikisht rritje të çmimeve me 1 për qind. Kjo, sepse përveç
mallrave të importuar ka edhe prodhim vendi. Përveç kësaj, kjo
varet nga fakti se sa konkurrente janë tregjet, nga lloji i produktit,
nëse ato mund të zëvendësohen me produkte të tjera apo jo etj..
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Rast studim: Kursi i këmbimit dhe inflacioni në Shqipëri.
Në vendin tonë, si rregull, ka reduktim të çmimeve, pra edhe të
inflacionit gjatë sezonit të verës. Në këtë periudhë leku mbiçmohet
pasi janë të përqendruara dërgesat në valutë të emigrantëve. Po
kështu, në këtë periudhë shfaqet në treg prodhimi vendas, i cili
konkurron produktet e importuara. E kundërta ndodh në periudha
të tjera të vitit, kur nënçmimi i lekut shoqërohet me rritje të çmimeve.
Në ekonominë shqiptare, kursi i këmbimit ka një efekt të
konsiderueshëm në inflacion. Por, ky efekt është edhe më i
ndjeshëm pasi vendi ynë ende importon sasi të koniderueshme
mallrash konsumi dhe importet janë disa herë më të larta se
eksportet, duke patur më pak konkurrencë nga prodhimi vendas.
Në vitin 2002, inflacionet më të larta në gjysmën e parë ishin pasojë
edhe e nënçmimit më të fortë të lekut kundrejt valutave të tjera,
ndërkohë që në gjashtëmujorin e dytë, ecuria e monedhës së vendit
u normalizua duke mos ushtruar presione për rritje të inflacionit.
Është verifikuar se për një mbiçmim të dollarit amerikan ndaj lekut
me afro 9 për qind në nivel vjetor, ndikimi në inflacion pasqyrohet
me tejkalim të kufirit të sipërm të objektivit, pra ai shkon mbi 4 për
qind. Ky përkon me momentin kur kursi i këmbimit “kap” pikën, le
ta quajmë “kritike” të tij në krahun e mbiçmimit, me afër 152.5 lekë
për usd.

Nga disa konkluzione të analizave empirike del në pah:

- një mbiçmim i dollarit amerikan ndaj monedhës vendase me 1
lek në muajin paraardhës, rrit mesatarisht inflacionin e muajit në
vijim me 0.06 pikë përqindjeje. Megjithatë, në analizat parashikuese
Banka e Shqipërisë merr në konsideratë ndikimin e NEER;

- se midis fenomenit të mbiçmimit të monedhës vendase dhe
inflacionit lidhja  inflacion - kurs këmbimi është statistikisht e
parëndësishme, ndërkohë që, në periudhat e nënçmimit të saj
ndodh e kundërta, kjo lidhje është plotësisht e rëndësishme, për
nivele të larta besueshmërie. Në fakt, rastet e periudhave të
mbiçmimeve të forta të monedhës vendase duhet të gjenerojnë
ulje të inflacionit dhe kjo lidhje normalisht duhet të rezultonte e
rëndësishme, gjë që të dhënat tona nuk e verifikojnë. Ky fakt
konfirmon natyrën e tregut tonë, i cili nuk është një rregullator i
çmimeve në kahun zbritës, pra ku elementi spekulativ është mjaft
i fuqishëm.
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• Faktorët specifikë.

Në ecurinë e inflacionit ndikojnë edhe faktorë të tillë që janë janë
krejtësisht të paparashikueshëm dhe që mund të shfaqen në
periudha të ndryshme të vitit. Megjithatë, për kohën kur veprojnë,
ata ushtrojnë një presion të caktuar. Fatkeqësitë natyrore janë
shprehja më konkrete e këtij grupi faktorësh. Zakonisht ngjarje të
tilla shoqërohen me mungesa në treg për produkte të nevojave
imediate jetësore, për pasojë edhe me rritje çmimesh. Rriten kostot
e transportit që, gjithashtu, përkthehen në rritje çmimesh, gjallërohet
elementi spekulativ etj..

Raste studimi:
• rasti i motit tejet të ftohtë që përfshiu Evropën dhe

Shqipërinë në periudhën dhjetor 2001 –shkurt 2002;
• rasti i përmbytjeve të periudhës gusht-shtator 2002.

Në këtë grupin e faktorëve specifikë, ata “spekulativë”, në periudha
të caktuara të vitit, janë shumë të dukshëm dhe për më tepër, me
një peshë të konsiderueshme për shtimin e presioneve inflacioniste.
Ata deformojnë tregun dhe çmimet, në kahun rritës.

Rast studimi:
“Spekulimi me çmimet në prag të festës së Vitit të Ri”. Këtë fenomen
Banka e Shqipërisë e bëri objekt të një fushate të saj gjatë vitit
2002. Nga monitorimi i çmimeve në disa tregje për disa mallra u
konfirmua që vërtet ka një rritje çmimesh të pajustifikuar në prag
të festave. Fushata synonte të sensibilizonte konsumatorët dhe
bizneset si dhe autoritetet qeveritare që mund të veprojnë në bazë
të legjislacionit në fuqi. Në përfundim mund të thuhet se fushata
pati efektet e veta në zbutje të këtij fenomeni.

Ndërkohë që fushata e vitit 2003 mendohet:

- të jetë e shtrirë përgjatë gjithë vitit, duke u theksuar në momentet
e festave;
- të ketë një bashkëpunim më të ngushtë me autoritetet tatimore
dhe doganore;
- të ketë një jehonë më të gjerë tek publiku me anë të kontakteve
më intensive me median.
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IV. BANKAT QENDRORE, POLITIKA MONETARE DHE INFLACIONI.

IV. 1. BANKA QENDRORE DHE POLITIKA MONETARE.

Meqenëse deri në këtë moment shpjeguam inflacionin si fenomen
kryesisht monetar, duket sikur janë bankat qendrore ato që e
shkaktojnë ose jo atë, për faktin se ato janë i vetmi autoritet që sot
për sot emeton para. Megjithatë, problemi i bankave qendrore në
lidhje me inflacionin nuk lidhet vetëm me këtë fakt real, por me një
arsye më të rëndësishme: bankat qendrore janë institucione
politikëbërëse dhe njëkohësisht besimi. Me politikën që hartojnë
dhe me besueshmërinë që përçon kjo e fundit në publik, ato gjithnjë
e më shumë po konsiderohen përgjegjëse për kontrollin e inflacionit.
Në dekadën e fundit është shtuar në mënyrë të vazhdueshme numri
i bankave qendrore që kanë në objektivat e tyre ruajtjen e stabilitetit
të çmimeve të konsumit. Në këtë mënyrë, edhe shkalla e
ndërgjegjësimit të bankierëve qendrorë dhe përgjegjshmëria e
institucionit të tyre përballë publikut janë rritur ndjeshëm. Teoritë
moderne ekonomike dhe përvoja, po tregojnë gjithnjë e më shumë
se ingranazhi i stabilitetit të çmimeve është pika më e ndjeshme
dhe më delikate  e “makinës ekonomike” të një vendi, duke luajtur
rol orientues në rritjen ekonomike, në mbulimin e deficiteve
buxhetore, në shkallën e punësimit, dhe në besimin e biznesit dhe
të konsumatorëve.

Por a mundet që një bankë qendrore të hartojë politika, që në
qendër të vëmendjes së tyre të kenë ruajtjen e stabilitetit të
çmimeve? Teorikisht mundet, ndërsa në praktikë problemi është
shumë më i ndërlikuar. Aktualisht, kontrolli mbi inflacionin sa vjen
e bëhet një proces gjithnjë e më i vështirë. Sot inflacioni nuk është
thjesht një fenomen, që ka të bëjë me faktin nëse oferta e parasë
është rritur apo jo. Ekzistojnë shumë goditje rastësore, të cilat nga
pamundësia për t’u parashikuar kthehen në fenomene, që tentojnë
prishjen e ekulibrave të vendosur në ekonomi. Po kështu, suksesi
në vendosjen e kontrollit mbi inflacionin, në masë të madhe, varet
dhe nga konsolidimi fiskal, i cili në ekonomitë në tranzicion dhe në
ato në zhvillim akoma përbën një sfidë të madhe për autoritetet.
Nuk duhet harruar se “ekonomi e hapur” do të thotë shkëmbim i
lirë mallrash, shërbimesh dhe kapitali, që, në një mënyrë ose në
një tjetër, do të thotë importim i një sasie të caktuar inflacioni. Për
më tepër në ditët e sotme, globalizimi i tregjeve financiare përveç
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eleminimit të ndarjeve gjeografike po thith gjithnjë e më shumë
kapitale dhe, nga ana tjetër, po e bën gjithnjë e më të vështirë
punën e bankave qendrore. Ndërvarësia e madhe midis tregjeve
ka bërë që dhe efekti kontaminues të jetë i madh në formën e
“efektit domino”, gjë që i ka detyruar fuqitë më të mëdha ekonomike
t’i kushtojnë shumë kohë përforcimit të rregullave dhe mbikëqyrjes
së tyre. Evidencë e qartë e kësaj të fundit janë krizat e ndodhura
në rajonin e Azisë dhe në Rusi.

Ndodh që politikat monetare janë hartuar në mënyrë të efektshme,
por nuk janë të pakta rastet që ato paraqesin efektshmëri jo të
plotë dhe kjo mund të jetë rrjedhojë e dy faktorëve kryesorë:

- marrjes gabim të vendimeve;
- mungesës së një instrumenti monetar efektiv.

Politika monetare në vetvete është tërësia e veprimeve të bankës
qendrore, të ndërmarra për të arritur objektivat e politikës monetare.
Në shumicën e vendeve të zhvilluara, instrumenti më i rëndësishëm
i politikës monetare është përqindja afatshkurtër e interesit, e
vendosur nga banka qendrore, për të influencuar faktorët financiarë,
të cilët, nga ana e tyre, ndikojnë kërkesën agregate. Në vende të
tjera, veçanërisht aty ku tregjet financiare nuk janë të zhvilluara,
ndikimi i bankës qendrore arrihet nëpërmjet rezervave të
detyrueshme dhe kontrollit administrativ mbi përqindjet e interesit
të ofruara nga bankat tregtare dhe mbi akordimin e kredisë.

Megjithatë, ajo që qëndron në parim është aftësia e bankës
qendrore për të kontrolluar ofertën e parasë. Me anë të
instrumenteve që ka në dispozicion, ajo mund të tërheqë apo të
injektojë para në ekonomi në përputhje me kërkesat që mund të
ketë ekonomia. Në një ekonomi tregu kjo gjë realizohet thjesht,
mjafton të kujtojmë aftësinë tjetër të bankës qendrore për
manipuluar çmimin e parasë – përqindjen e interesit. Duke rritur
përqindjen e interesit, politika monetare synon të shtrenjtojë çmimin
e kredisë, për rrjedhim do ta bëjë atë më pak të kërkuar, kështu që
paraja do të rrijë në arkat e bankës qendrore. Veprimi i anasjelltë
nënkupton një vendim të bankës qendrore për të rritur sasinë e
parasë që do t’i injektohet ekonomisë, e për pasojë dhe pritjet
inflacioniste duhet të shtohen në ekonomi.
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Siç pamë më sipër kontrolli mbi çmimin e kredisë – përderisa ajo
përbën kanalin kryesor për rrjedhjen e parasë në ekonomi – merr
një kuptim të veçantë kur flasim për kontrollin e presioneve
inflacioniste në ekonomi. Në këtë pikë, kemi arritur në një moment
shumë të rëndësishëm, në citimin e atij inflacioni që shkaktohet
nga ekspansoni i kredisë në ekonomi – kredi që mund të marrë një
individ, një kompani, një institucion tjetër çfardo etj..

Mënyra se si qeveria financon deficitin buxhetor mund të jetë dhe
ajo në vetvete një burim i mundshëm inflacioni, sidomos kur deficiti
buxhetor në mënyrë të qëndrueshme është i lartë dhe po në mënyrë
të qëndrueshme ky deficit nuk i shitet publikut, por mbulohet me
shtypje të re të parasë.

Pra, inflacioni në disa raste mund të jetë pasojë e një politike
monetare ekspansioniste dhe në disa raste të tjera, sidomos në
ekonomitë në zhvillim, ai mund të rrjedhë thjesht nga arbitrariteti i
qeverisë për të financuar deficitin buxhetor me printim të ri parash.
Në dyja rastet nuk bëhet gjë tjetër, veçse rritet më tej kërkesa e
përgjithshme e ekonomisë për mallra dhe shërbime, e cila në
kushtet kur nuk pasohet nga i njëjti ritëm i kapaciteteve prodhuese
– ofertës – i vendos çmimet kundrejt një presioni të fortë në rritje.

Rast studimi.
Një ilustrim i kësaj situate është akoma i freskët në Shqipëri, mjafton
të kujtojmë vitin 1996, kur presionet inflacioniste në ekonomi u
shtuan në mënyrë të dukshme në fund të vitit si rezultat i rritjes së
fuqishme të kërkesës së brendshme për mallra dhe shërbime.

IV.2. REGJIMET E MBAJTJES SË POLITIKËS MONETARE

Aktualisht, vendimet e politikës monetare marrin jetë nëpërmjet
zbatimit të një regjimi të caktuar të ndikimit të tregut. Ky regjim, në
fund të fundit, nënkupton përzgjedhjen e një objektivi të
ndërmjetëm, i cili vlerësohet të jetë kontribuesi kryesor në
përmbushjen e objektivave finalë. Në ndryshim nga objektivat
finalë, objektivat e ndërmjetëm janë variabla makroekonomikë, të
cilët, në një mënyrë ose në një tjetër, janë nën kontroll të
drejtpërdrejtë të bankave qendrore si për shembull baza monetare,
kursi i këmbimit etj..
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Mënyra klasike e kontrollit mbi këta variabla është e thjeshtë,
nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në treg (të parasë, këmbimeve
valutore) ku çmimi i vendosur nga banka qendrore bëhet faktor
përcaktues në formimin e të gjitha çmimeve të tjera si të huadhënies
ashtu dhe atë të shitblerjes së valutave të huaja.

Sot, gjithnjë e më shumë bankat qendrore janë më të drejtpërdrejta
në drejtim të inflacionit të pritshëm dhe kjo mundësohet duke bërë
publike shifrën e objektivit të inflacionit në të ardhmen si dhe
strategjinë, që banka do të ndjekë për ta detyruar inflacionin e
pritshëm të përputhet me atë, që është vënë objektiv.

Nëpërmjet manipulimit të përqindjes së interesit, banka qendrore
arrin të kontrollojë presionet e ardhshme inflacioniste në ekonomi.
Politika monetare duhet të jetë shumë më e kujdesshme,
veçanërisht kur ajo duhet të gjykojë për inflacionin në të ardhmen.

Si konkluzion mund të thuhet se ekzistojnë tre regjime të mbajtjes
së politikës monetare: regjimi monetary targeting (sasisë së synuar
të parasë apo targetimit monetar), regjimi exchange–rate targeting
(kursit të synuar të këmbimit) dhe regjimi inflation targeting
(inflacionit të synuar). Zgjedhja e llojit të regjimit të politikës
monetare, para së gjithash, kushtëzohet nga ambienti ekonomik
dhe nga natyra e mekanizmit të transmisionit që karakterizon çdo
vend të veçantë. Për shkak se vende të ndryshme përballen me
ambiente dhe me struktura të ndryshme ekonomike dhe financiare,
është e kuptueshme se dhe ankorat e politikës monetare do të
jenë të ndryshme në vende të ndryshme. Siç shkruan dhe Andrew
Crockett “një masë, jo në mënyrë të domosdoshme, duhet t’i
korrespondojë të gjitha përmasave”.

Do të ndalemi në veçanti në regjimin e targetimit të parasë dhe në
atë të inflacionit të synuar (IT), meqenëse janë raste që lidhen
përkatësisht me regjimin aktual dhe me atë që synohet të adoptohet
në të ardhmen në Bankën e Shqipërisë.

• Regjimi i targetimit të parasë, konsiderohet si më i vlefshëm
për të ashtuquajturat ekonomi në emergjencë dhe në tranzicion.
Në këto vende, ku kanalet e financës nuk janë të zhvilluara  (rast
tipik ai i vendit tonë) me anë të vendosjes së objektivave monetarë
i shërbehet shumë më mirë kontrollit mbi ekspansionin e kredisë
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në përgjithësi. Është fakt se në këto lloje vendesh kanalet e
transmetimit të kredisë, nga këndvështrimi i politikës monetare janë
nga më të rëndësishmet. Nga ana tjetër, objektivat e ndërmjetëm
monetarë ndihmojnë dhe në vendosjen dhe në ruajtjen e disiplinës
së buxhetit. Kjo është një arsye shtesë pse Fondi Monetar
Ndërkombëtar, në programet e tij të mbështetjes, imponon kushte
për përqindjen e rritjes së parasë dhe të kredisë.

Faktorët e tjerë, që argumentojnë zbatimin e këtij regjimi, kanë të
bëjnë me vështirësitë e mëdha, që hasen në adoptimin e dy
regjimeve të tjera në ekonomitë në tranzicion. Regjimi i targetimit
të kursit të këmbimit mbart rrezikun e prishjes së ekuilibrit të
jashtëm, në rrethanat kur inflacioni i shkaktuar nga brenda vazhdon
të jetë jashtë kontrollit. Ndërkohë, inflation targeting mund ta pësojë
nga besueshmëria e pakët në një ambient me inflacion të
paqëndrueshëm. Kjo do të pengonte arritjen e një objektivi themelor
për inflation targeting, atë të orientimit të pritjeve të çmimeve të
brendshme.

Box 2: Tipare të politikës monetare dhe regjimi i targetimit të parasë në
Shqipëri.

Ecuria e inflacionit në Shqipëri, dëshmon pak a shumë se Banka e
Shqipërisë ka ideuar dhe ka ndjekur një politikë monetare që prej mesit
të vitit 1992, kur si pjesë e marrëveshjes së mbështetjes së FMN-së
për Shqipërinë, u prezantuan disa vendime, të cilat synonin vendosjen
e kontrollit mbi ofertën e parasë nëpërmjet përdorimit të instrumenteve
të drejtpërdrejta të kontrollit. Ruajtja e stabilitetit të çmimeve të konsumit
u cilësua si objektiv final i politikës monetare dhe si objektiv i ndërmjetëm
u zgjodh baza monetare. Që nga korriku i vitit 1992 e deri më sot është
adoptuar një regjim luhatës i lirë i kursit të këmbimit, ndërkohë që
transaksionet në llogarinë korente janë të liberalizuara plotësisht.

Politika monetare për periudhën 1992-2002, është karakterizuar nga
këto tipare kryesore:

• nga një objektiv final i qartë: ruajtja e stabilitetit të çmimeve –
fundi i çdo viti ka patur një objektiv sasior për inflacionin vjetor. Gjykimi
për vendosjen e tij nuk ka rrjedhur nga ndonjë proces shumë i qartë analitik
apo empirik. Për më tepër rrugët për arritjen e tij deri-diku kanë qenë jo
plotësisht të qarta. Për gjithë periudhën nuk është zbuluar ndonjë lidhje
mjaft shpjeguese midis rritjes së agregatëve monetarë dhe inflacionit;
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• nga vendosja e një objektivi të ndërmjetëm për rritjen e parasë,
respektimi i të cilit do të çojë në përmbushjen e objektivit final. Fuqia
kontrolluese e bankës qendrore është e plotë vetëm mbi bazën
monetare. Megjithatë, siç edhe u përmend më lart nuk zbulohen lidhje
po kaq të forta, sa edhe fuqia kontrolluese e bankës mbi paranë, të
inflacionit me agregatët monetarë, pavarësisht se ato nuk mund të mos
merren në konsideratë. Aktualisht, përdorimi i M3 (-5) apo së fundi i
M1 (-3), ndërhyjnë si variabla në modelin e parashikimit afatshkurtër të
inflacionit mujor;

• nga aplikimi i kufizimeve sasiore në krahun e aktiveve: (1)
MVN të Banka e Shqipërisë (kufi i poshtëm); (2) MBN të sistemit bankar
(kufi i sipërm), i ndarë në kredi për ekonominë dhe në kredi neto për
qeverinë. Në përgjithësi, këta objektiva janë realizuar kënaqshëm
ndërkohë që realizimi i treguesve monetarë ka qëndruar larg nivelit të
programuar për ta;

• nga një kontroll i drejtpërdrejtë i parasë – kontroll i cili u hoq
përfundimisht në tremujorin e tretë të vitit 2000, duke eliminuar
instrumentet direkte të kontrollit monetar;

• nga një paqartësi dhe eficiencë e ulët apo më mirë të themi e
vonuar e mekanizmit të transmisionit monetar që është e shprehur nga
një situatë e një tregu ndërbankar të pazhvilluar, e një tregu primar të
bonove të thesarit shumë të përqendruar dhe e një tregu formal kredish,
ku më shumë huazohet në monedhë të huaj. Kjo bën që sinjalet e
bankës qendrore të përçohen me shumë vështirësi, dhe efikasiteti i
tyre të mos jetë ai i dëshiruari. Vlerësimi i efektivitetit të vendimeve të
politikës monetare bëhet edhe më i vështirë në kushtet e ekzistencës
së një ekonomie informale që mendohet të jetë mbizotëruese tek ne.

Megjithëse nuk mund të jepet një vlerësim i plotë mbi efikasitetin e
përdorimit të përqindjeve të interesit të repove, si instrument i politikës
monetare, mund të themi se veprimet e vitit të kaluar (2002) të bankës
qendrore duke i rritur ato, konkretisht dy herë rradhazi në muajt mars
dhe prill 2002, ndihmuan në parandalimin e rritjes së presioneve
inflacioniste në ekonomi.

Kjo do të thotë që përsosja e zbatimit të këtij instrumenti mbetet
një sfidë e pashmangshme për përçimin e vendimeve të politikës
monetare të bankës sonë qendrore. Kjo përsosje konsiston në
përmirësimin e të gjitha kanaleve të transmisionit ndër të cilët ai i
tregut të parasë, i kreditit dhe i përcaktimit të pritjeve në ekonomi
zënë vendin themelor.
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• Sfida e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë: regjimi
i inflation targeting (IT) apo i inflacionit të synuar.

Përpjekjet e deritanishme tregojnë se tashmë Banka e Shqipërisë
është duke ecur në rrugën e vështirë të krijimit të premisave për
zëvendësimin e regjimit aktual politikës monetare me inflation
targeting. Për më tepër, mbajtja e regjimit të inflation targeting,
është një ndër objektivat afatmesëm që banka qendrore po përpiqet
ta realizojë nën asistencën e FMN-së. Banka e Shqipërisë ka
projektuar dhe synon të arrijë që për një periudhë 2-3 vjeçare të
implementojë regjimin e politikës monetare të inflation targeting.

Me përkufizim inflation targeting – inflacioni i synuar është një
politikë monetare afatmesme, që nënkupton pesë elemente
kryesore:

1) bërjen publike për një periudhë afatmesme të shifrës së
inflacionit si një qëllim për t’u arritur;

2) angazhimin institucional për stabilitetin e çmimeve, si qëllim
parësor të politikës monetare, nga i cili varen të gjitha
qëllimet e tjera;

3) ndërtimin e një strategjie në të cilën përfshihen shumë
variabla, jo vetëm agregatët monetarë apo kurset e
këmbimit, të cilët janë përdorur për të përcaktuar kuadrin
e politikës së instrumenteve;

4) rritjen e transparencës së strategjisë së politikës monetare,
nëpërmjet komunikimit me publikun dhe me tregun, për
planet, objektivat dhe vendimet e autoriteteve monetare;

5) rritjen e përgjegjësisë së bankës qendrore për të arritur
objektivat e saj për inflacionin.

Të pesë elementet e mësipërme janë të rëndësishme, por, pa
dyshim, më i spikaturi është domosdoshmëria e shpalljes publike
të shifrës së vendosur si objektiv për t’u arritur për vitin e ardhshëm.
Megjithatë, që të pretendosh se regjimi i adoptuar përkon me një
inflation targeting është e rëndësishme t’i përmbahesh edhe katër
parimeve të tjera. Ky fakt është shumë tregues për vendet në
tranzicion ekonomik, sepse mjaft prej tyre e raportojnë objektivin
për inflacionin si një rutinë të pjesës së planit ekonomik të qeverisë
për vitin e ardhshëm, ndërkohë që strategjia e politikave të tyre
monetare akoma nuk karakterizohet si një regjim për arritjen e
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objektivit të vendosur për inflacionin, i cili kërkon edhe aplikimin e
katër elementeve të tjera, si mbështetje përtej periudhave
afatmesme. Banka e Shqipërisë, e këshilluar edhe nga një mision
i asistencës teknike për këtë qëllim, po hedh hapa përpara që
ndihmojnë adoptimin e këtij regjimi të politikës monetare. Në
mënyrë shumë specifike ajo po punon për hartimin e një strategjie
sa më të bazuar të parashikimit të inflacionit, të ndërtimit të një
modeli makroekonomik që në bazë ka shpjegimin e mekanizmit të
transmisionit të politikës monetare.

Një skemë e mundshme e këtij mekanizmi është:

Në skemë vijat e ndërprera pasqyrojnë lidhje ende të
paargumentuara mirë, ndërkohë që ato të plota pasqyrojnë kanale
transmetimi deri-diku eficiente. Nga ana tjetër, mbi bazën e
diagramës së mësipërme është  përvijuar deri-diku dhe një model
i vogël makroekonomik.

Skema evidenton:

• një lidhje të dobët midis përqindjes afatshkurtër të interesit
dhe inflacionit;

• pranohet dhe deri-diku është verifikuar, se një ndikim më
të plotë mbi kërkesën agregate dhe mbi vetë inflacionin e
ushtrojnë kursi nominal i këmbimit, politika fiskale,
transfertat nga emigrantët etj.;

• edhe pse kursi nominal i këmbimit nuk është një ankorë

Perqindjet e huaja te interesit

Inflacioni

Inflacioni i importuar

Transfertat nga jashte

Politika Fiskale

Kerkesa Agregate

Perqindjet e tregut
Perqindjet e depozitave dhe 

kredive

Kursi nominal i kembimit

Kerkesa e huaj

Kursi real i kembimit

Perqindja reale e interesit

Perqindja Afatshkurter e Interesit

Kufizimet Sasiore
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nominale, përsëri duket se sjellja e përqindjes afatshkurtër
të interesit ndikon mbi të;

• mungesën e tregut të kapitaleve, të letrave me vlerë, të
aktiveve të qëndrueshme etj..

Vlerësojmë se procesi i parashikimit dhe i ndërtimit të modelit
makroekonomik megjithëse ka hedhur hapa progresivë, përsëri
ndeshet me probleme serioze:

- në drejtim të serive kohore: (1) ato janë në një moshë të
re; (2) ato shpesh vuajnë nga prania e faktorëve shock-e,
fakt që i bën ato edhe më të shkurtra dhe i kthen në
jostacionare; (3) seri kohore të rëndësishme, pjesëmarrëse
në modelim si PBB-ja, përqindja e papunësisë, indeksi i
çmimeve të importit, janë vlerësime dhe aktualisht kanë
pësuar ndërprerje për shkak të ndryshimeve
metodologjike;

- në drejtim të tregjeve të pazhvilluara: kjo shkakton
përballjen e vendimeve të politikës monetare për
ndryshimin e normave afatshkurtra të interesit, me tregje
deri-diku inekzistente, pa aktivitetin e të cilëve këto
vendime kryejnë një rrugë shumë të ngadaltë duke
rezultuar për një periudhë kohore ineficiente;

- në drejtim të njohurive në modelim: ato megjithëse kanë
avancuar, përsëri vlerësohen të jenë në një shkallë disi të
kufizuar sidomos në fushën e modelimit etj..



271

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

Box 3: Pak histori mbi inflacionin në Shqipëri.

Seria e inflacionit në Shqipëri megjithëse bën pjesë ndër seritë më
jetëgjata të treguesve makroekonomikë, përsëri është një seri me
moshë të re. Kjo lidhet me historinë e vendosjes së marrëdhënieve të
ekonomisë së tregut në vendim tonë, histori që daton prej afër 10 vjetësh
të shkuara. Të flisje për inflacionin në kuptimin praktik apo për rritje
çmimesh të mallrave të konsumit para vitit 1990 në Shqipëri, nuk ishte
gjë tjetër veçse një hereti. Ndërsa sot jo vetëm që flasim për të, por
jemi në gjendje që ta masim, ta kontrollojmë, ta analizojmë dhe për më
tepër, ta parashikojmë deri-diku, të vendosim regjime të politikës
monetare të adoptueshme për parashikimin e tij.

Grafik 1: Norma vjetore inflacionit (2000-2003) në %.

Siç është përmendur më parë inflacioni filloi të matej në dhjetor të vitit
1993, mbi bazën e një shporte mallrash dhe të një strukture konsumi,
që rezultoi nga vrojtimi i buxhetit të familjeve shqiptare në vitin 1993.
Që prej asaj kohe e deri më sot, inflacioni ka ndjekur një rrugë në
formë spiraleje. Pasi arriti në një nivel njëshifror, në fund të vitit 1995,
u trefishua një vit më pas dhe deri në fund të vitit 1997 ai kapi pikën më
të lartë të regjistruar, deri në atë kohë, 42 për qind. Kjo tronditje erdhi
si rezultat i pashmangshëm i krizës së shkaktuar nga rënia e firmave
piramidale në pranverën e këtij viti.

Viti 1998, ishte një periudhë rekuperimi dhe vënieje nën kontroll të tij
nga ana e bankës qendrore. Jo më shumë se një vit më vonë, dhjetor
1999, u arrit një normë vjetore e tij në masën 8.6 për qind. Viti 2000 u
karakterizua në përgjithësi nga norma vjetore të inflacionit me vlera
negative, pra një periudhë e tërë  e një “deflacioni” të lehtë.  Por, kjo
qetësi nuk vazhdoi gjatë. Në fakt që prej fundvitit 2000, banka qendrore
paralajmëroi se ekonomia e vendit po hynte në një fazë ku presionet
inflacioniste po intensifikoheshin.

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

1 0 %

01
:0

0

02
:0

0

0
3:

00

04
:0

0

05
:0

0

06
:0

0

07
:0

0

08
:0

0

0
9:

00

1
0:

00

11
:0

0

12
:0

0

01
:0

1

02
:0

1

03
:0

1

0
4:

01

05
:0

1

06
:0

1

07
:0

1

08
:0

1

09
:0

1

1
0:

01

1
1:

01

12
:0

1

01
:0

2

02
:0

2

03
:0

2

0
4:

02

0
5:

02

06
:0

2

07
:0

2

08
:0

2

09
:0

2

10
:0

2

1
1:

02

12
:0

2

01
:0

3

I nf la c io ni  V j e tor K u f ir i  i  posh tëm  2% K uf ir i i s i përm  4 % M e satarj a r rë shq it se (v je to re)



272

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

Ndonëse nën një kontroll të vazhdueshëm dhe mjaft të kujdesshëm,
nuk mund të lihen pa u përmendur shifrat që norma mujore e inflacionit
arriti në muajin korrik 2001, 5.6 për qind si edhe gjatë gjysmës së parë
të vitit 2002, ku inflacioni vjetor shënoi shifra mjaft të larta, ndonëse
fundi i tij, u mbyll me një normë vjetore të inflacionit 2.1 për qind, brenda
objektivit të dëshiruar të Bankës së Shqipërisë.  Ngjarje e rëndësishme
në jetën e inflacionit ishte rivlerësimi i tij mbi bazën e një shporte të re,
e cila u publikua në fillim të vitit 2002.

Inflacioni dhe ngjarjet politike.

Studimet e deritanishme kanë konfirmuar se ngjarjet politike të tilla si
periudha zgjedhjesh elektorale, presidenciale apo të tjera ngjarje të
spektrit politik zakonisht lënë gjurmë në inflacionin e vendit. Në pjesën
më të madhe të tyre ngjarje të tilla pasohen me vlera më të rritura të
inflacionit, pra me intensifikim të presioneve inflacioniste.

Në fakt, edhe historia e re e inflacionit në Shqipëri nuk ka qëndruar
indiferente ndaj ngjarjeve të rëndësishme brenda dhe jashtë vendit.
Për më tepër, ato kanë qenë të dendura gjatë dekadës së fundit. Në
këtë mënyrë, shpesh ngjarjet dhe efektet që ato kanë gjeneruar në
ekonomi janë mbivendosur, duke lëkundur trendin historik të inflacionit.
Rezultatet empirike të një studimi të tillë për Shqipërinë, kanë konfirmuar
se vërtet trendi ka pësuar deformime pas periudhave të tilla, por ato që
i kanë dhënë atij goditjet më të forta, kanë qenë dy:
• periudha famëkeqe e pranverës së vitit 1997, e cila vijoi deri

në gusht të këtij viti;
• periudha e krizës kosovare në pranverën e vitit 1999, e cila

vijoi deri në fund të qershorit të këtij viti.
Statistikisht të rëndësishme, këto dy periudha janë evidentuar si
momente shock-e në historinë e inflacionit. Megjithatë, ngjarja e parë,
konsiderohet si një nga momentet më të vështira për t’u administruar
nga ana e autoritetit monetar. Pasojat e saj e reflektuan për një periudhë
më të gjatë në zhvillimin ekonomik të vendit, për të mos thënë që në
aspektin social ato ndjehen ende edhe sot e kësaj dite.  Gjithashtu,
nga vlerësimet më të fundit, vitet elektorale, megjithëse jo në përmasat
e ngjarjeve të mësipërme, rrisin inflacionin nga 0.5 -2 pikë përqindjeje
më lart, sesa trendi i tij historik mesatar.
Si konkluzion të përgjithshëm të kësaj pamjeje të shkurtër historike do
të nënvizonim idenë se inflacioni ashtu si edhe ekonomia e vendit,
është një tregues mjaft i brishtë, eksperienca e administrimit të mirë të
të cilit ka kaluar tashmë fazën e saj “të varfër” dhe pa dyshim që i është
drejtuar hapave më të matur dhe njëkohësisht të më të sigurtë.
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V. NORMAT E INFLACIONIT DHE MATJET E TIJ.

Qëllimi final i politikës monetare të Bankës së Shqipërisë, është
mbajtja nën kontroll e inflacionit në kushtet e ekzistencës së një
regjimi të luhatjes së lirë të kursit të këmbimit. Për mëse tre vjet
rresht, objektivi i dëshiruar, i bankës qendrore është përqendruar
në arritjen e një norme vjetore të inflacionit në fund të vitit në bandën
2-4 për qind.

• Përse norma vjetore e inflacionit dëshirohet të jetë nga 2-
4 për qind?

Normalisht normat e inflacionit nga 2-4 për qind konsiderohen të
ulëta. Si të tilla ato mbështesin rritje ekonomike të qëndrueshme.
Kjo është njëra nga arsyet që ky interval është i aplikueshëm në
një varg vendesh me stabilitet makroekonomik të spikatur. Në rastin
e Shqipërisë, një bandë e tillë konsiderohet e përshtatshme, sepse
prej disa vitesh seria e inflacionit ka njohur nivele të moderuara
deri në shumë të ulëta, përballë një rritjeje ekonomike të
kënaqshme. Arsyeja e dytë për të kërkuar një normë të ulët të
inflacionit ka të bëjë me një ndër parakushtet e rëndësishme të
implementimit të regjimit të politikës monetare, inflation targeting,
pasjen e normave të ulëta të inflacionit, që sigurojnë një stabilitet
makroekonomik të përgjithshëm.

• Përse nuk synohet një normë inflacioni zero për qind nga
ana e Bankës së Shqipërisë?

Literatura ekonomike moderne dhe përvoja botërore nxjerrin në
pah tre arsye të forta ekonomike dhe një arsye teknike, të cilat nuk
mbështesin apo kundërshtojnë mbajtjen e një norme zero të
inflacionit. Edhe Banka e Shqipërisë nuk e synon një normë të
tillë, pikërisht për këto arsye.

ARSYET EKONOMIKE.

1. Jo gjithmonë çdo rritje çmimi mund të shkaktojë inflacion. Çmimet
pasqyrojnë edhe cilësinë e mallrave dhe të shërbimeve.
Përmirësimet e cilësisë, zakonisht, kërkojnë kosto “shtesë”
njerëzore, materiale dhe teknologjike, që pa dyshim do të
reflektohen në rritjen e çmimeve. Rritja e cilësisë së mallrave dhe
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të shërbimeve, është një kërkesë e brendshme e konsumatorëve
dhe shpjegohet fare qartë në parimet e sjelljes konsumatore. Kjo
do të thotë, që një pjesë jo e vogël e tyre, shpenzojnë të mira duke
synuar drejt cilësive më të larta. Një inflacion zero, do të thotë një
situatë e pandryshuar e çmimeve të mallrave të shportës, pra edhe
cilësi e pandryshuar, fakt që nuk është praktikisht i vërtetë.

2. Mund të përmendet fakti që një inflacion i moderuar (i ulët)
shërben si sinjal pozitiv për zgjerimin e prodhimit nga ana e
prodhuesve, ndërkohë që një inflacion në nivelin zero për qind
mund të konceptohet nga prodhuesit si shenjë që ekonomia është
në stanjacion dhe që rritja e ofertës nuk do të përballohet nga
kërkesa për konsum. Kjo arsye lidhet njëkohësisht, me synimin e
Bankës së Shqipërisë për të patur një inflacion nga 2-4 për qind.

3. Një tjetër arsye ekonomike për mospreferimin e nivelit prej zero
për qind të inflacionit është efekti pozitiv i një inflacioni të moderuar
mbi konkurrencën në tregun e punës. Dihet që çdo vit sjell një
rritje të pashmangshme në nivelin e pagave, i cili është vështirë të
mbahet konstant ose të ulet në raport me vitin paraardhës. Nga
ana tjetër, rritja e vazhdueshme e nivelit të pagave rrit kostot e
prodhimit dhe konceptohet si një disavantazh krahasimor. Një
inflacion i moderuar është një mënyrë indirekte për të ulur efektin
real të rritjes së nivelit të pagave dhe për të ruajtur konkurrencën e
tregut të punës.

ARSYEJA TEKNIKE.

Kjo arsye lidhet me mënyrën e matjes së IÇK-së. Është e
pranueshme që derisa matja e këtij indeksi, mbi bazën e të cilit
matet inflacioni, ngrihet mbi një proces të tërë vrojtimi, atëherë
gabimet në matje dhe në llogaritje supozohen të jenë të pranishme,
pavarësisht se metodologjitë synojnë drejt minimizimit të tyre. Mund
të ndodhë që IÇK-ja të tregojë çmime më të larta sesa realiteti ose
e kundërta. Kjo bën që për disa arsye, të cilat nuk varen nga Banka
e Shqipërisë, kontrolli mbi inflacionin në nivelin zero të jetë
praktikisht i pamundur.

• Paraqitje e disa matjeve të inflacionit.

Politika e bankës qendrore nuk mjaftohet vetëm me mbajtjen nën
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kontroll të inflacionit total. Matje të tjera i kanë ardhur në ndihmë
politikëbërësve dhe vendimmarrësve të saj. Një nga matjet më të
rëndësishme që deri-diku pasqyron punën e një banke qendrore
dhe që ndeshet në të gjitha materialet dhe analizat, deri në fund të
vitit 20013 është ajo e inflacionit bazë apo e inflacionit qendror. Ai
mishëron praninë e elementit të përhershëm në inflacion që
gjykohet të jetë kontribut i drejtpërdrejtë i politikës monetare.
Ndërkohë, ndikimi i zhvillimeve në çmimet relative, në përgjithësi,
konsiderohet si “çrregullim” i përkohshëm, i cili nga këndvështrimi
i politikës monetare duhet të injorohet si përsa i takon
vendimmarrjes aktuale, ashtu edhe përsa i takon vendimeve të
marra në të shkuarën. Në vitin 1995, Doris Shiesser, arriti në
konkluzionin se përqasja më e përshtatshme e matjes së inflacionit
bazë në rastin e Shqipërisë, është ajo që merr për bazë 75 për
qind të mallrave të vendosur në qendër të shpërndarjes.

Grafiku 2: Matjet e inflacionit.

Shihet qartë që edhe kjo matje ka reflektuar në periudhën 2000-
2001, tendencën rritëse të inflacionit total, fakt që verifikon deri-
diku, hyrjen e ekonomisë shqiptare në një periudhë inflacioniste.

Matje tjetër e inflacionit është ajo që merr në konsideratë ndarjen
e shportës në dy sektorë, të mallrave të tregtueshëm dhe të
patregtueshëm.
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që diktohet nga prania e shportës së re të IÇK-së.
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Grafik 3: Ndryshimet mujore të indeksit të çmimeve sipas sektorëve.
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Box 4: Llojet e inflacionit që mund të përdoren në të ardhmen nga
Banka e Shqipërisë si nivele objektive të politikës monetare.

Objektivi i politikës monetare për normën e inflacionit, është një pikë e
diskutueshme,  sidomos, në kushtet e ekonomisë shqiptare, e cila është
në rrugën e rregullimeve strukturore. Tashmë dihet që, politika monetare
e Bankës së Shqipërisë, ndjek si tregues për objektivin e saj normën
vjetore të inflacionit në fund të vitit.

Megjithatë, spektri i versioneve të tjera për zgjedhjen e një regjimi për
objektivin për inflacionin është i larmishëm dhe pa dyshim, zgjedhja
midis tyre me qëllim adoptimin e një forme tjetër në të ardhmen, nuk
është e lehtë. Kjo për faktin se procesi i përzgjedhjes së versioneve
lidhet ngushtësisht me një varg kushtesh që, mbi të gjitha, i referohen
stadit aktual të zhvillimit ekonomik të vendit. Ndër matjet që përdoren
më shpesh si objektiva për politikën monetare të bankave qendrore në
botë do të përmendnim:

• objektivi për të arritur një nivel inflacioni aktual në normë
vjetore, në fund të vitit, në formën e një intervali vlerash;

• objektivi për të arritur një nivel inflacioni aktual në normë
vjetore, në fund të vitit, në një vlerë të vetme apo regjimi i
inflation targeting ;

• objektivi për të patur një nivel vjetor të inflacionit bazë, në
formë intervali apo të një vlere të vetme;

• objektivi për inflacionin mund të fokusohet në një vlerë apo
interval vlerash mesatare vjetore.

Aktualisht, Banka e Shqipërisë përdor variantin e parë, i cili ka tre
karakteristika thelbësore:



277

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

Prandaj, duke mos e kufizuar punën vetëm në një moment kohor
dhe vetëm në një interval, Banka e Shqipërisë, në procesin e
vendimmarrjes mbështetet edhe tek informacioni që sjellin
kategoritë e tjera të inflacionit.

VI. RAPORTI MUJOR I POLITIKËS MONETARE DHE INFLACIONI.

Një nga faktorët që kushtëzon besimin e publikut ndaj politikës
monetare të Bankës së Shqipërisë është që çdo veprim i saj të
jetë i mirëkuptuar prej tij. Për këtë arsye, ajo përgatit dhe publikon
në mënyrë periodike dokumente të rëndësishme të politikës
monetare ndër të cilat është edhe Raporti Mujor i Politikës Monetare
(RMPM). Ky raport përgatitet në Bankën e Shqipërisë që prej muajit
tetor 2001 dhe që nga ajo kohë, cilësia e analizës që pasqyrohet
në të ka ardhur në rritje.

Ai është një dokument shumë i rëndësishëm, sepse vihet në
shërbim të drejtpërdrejtë të procesit vendimmarrës në Bankën e

së pari, është një objektiv në interval;
së dyti, është një vlerë aktuale;
së treti, është një vlerë e fundit të vitit.

Bazuar në këto veti, do të gjykonim që një objektiv në interval është i
përshtatshëm për situatën aktuale të zhvillimit ekonomik të vendit.
Mendojmë se vendosja e objektivit në një vlerë të vetme është ende
shpejt. Parametra të tjerë mjaft të rëndësishëm ekonomikë duhet të
plotësohen për të arritur në pika mjaft “strikte”. Nga ana tjetër, ai është
më fleksibël përballë reformave strukturore në vend. Në një anë tjetër,
vetia e vlerës aktuale të inflacionit mbart në vetvete më shumë
transparencë, kërkesë e domosdoshme për ushtrimin e një politike
monetare të qartë. Për më tepër, ekzistenca e një transparence reale,
është një kusht i domosdoshëm për zbatimin e një regjimi të ardhshëm
të inflation targeting në politikën monetare të bankës sonë qendrore.

Vetia e tretë, inflacioni i faktuar në fund të vitit, është një informacion
përfundimtar, që kufizohet vetëm për një moment kohe. Duket sikur
edhe përpjekjet  e politikës monetare kufizohen vetëm brenda një muaji
apo vetëm në një shifër statistikore. Në fakt, fundviti kurorëzon punën
mjaft të kujdesshme të kryer gjatë gjithë vitit nga autoriteti i vetëm
monetar për realizimin e inflacionit brenda objektivit.
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Shqipërisë. Në të bëhen vlerësime dhe analiza mbi zhvillimet
monetare mujore më të fundit dhe mbi inflacionin e muajit
paraardhës. Gjithashtu, jepen vlerësime mbi qëndrimet e së
ardhmes duke paraqitur skenarë të mundshëm të zhvillimeve të
ardhshme afatshkurtra në inflacion dhe propozon qëndrimet e
politikës monetare duke i argumentuar ato.

Struktura e një raporti mujor, në përgjithësi, ndjek disa pika të
rëndësishme që vlerësohet se japin një pamje të qartë të situatës
monetare dhe të asaj të çmimeve konsumit nëpër të cilën po
kalohet, duke krijuar premisat shpjeguese për vendimet e së
ardhmes.

Për të qenë më konkretë në vijim do të jepet shkurtimisht, struktura
dhe përmbajtja e raportit të fundit të politikës monetare, shkurt 2003.

a) Struktura e raportit:

I. Zhvillimet kryesore.
II. Ecuria e inflacionit dhe faktorët që kanë ndikuar në muajin

janar.
III. Zhvillimet monetare gjatë muajit janar 2003.
III.1 Zhvillimet monetare, inflacioni dhe politika monetare e

Bankës së Shqipërisë.
III.2 Zhvillimet monetare.
III.3 Ecuria e likuiditetit të sistemit bankar.
III.4 Krediti i brendshëm.
III.4.1 Kredia për qeverinë.
IV. Ecuria e normave të interesit.
IV.1 Normat e interesit në tregun ndërbankar.
IV.2 Normat e interesit në tregun e bonove të thesarit.
IV.3 Normat e interesit të depozitave.
V. Pritshmëritë për inflacionin dhe qëndrimi i politikës

monetare.
V.1 Pritshmëritë për inflacionin.
V.2 Qëndrimi i politikës monetare.

Që në fillim do të sqarohet se struktura e mësipërme paraqet
variantin konfidencial, i cili i paraqitet Këshillit Mbikëqyrës të Bankës
së Shqipërisë. Pjesa konfidenciale ka të bëjë me kapitullin e pestë,
në të cilin paraqiten vlerësime të parashikimit të inflacionit, të paktën
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për një periudhë tremujore, ndërkohë që ekziston edhe një
parashikim për gjithë vitin. Parashikimet mbështeten në zhvillimet
historike të inflacionit si edhe në modelet që përmirësohen
vazhdimisht nga ana e një stafi të specializuar në Departamentin e
Kërkimeve dhe të Politikave Monetare në Bankën e Shqipërisë.
Përkrah  vlerësimeve sasiore për pritshmëritë e inflacionit, janë
edhe argumentet apo analizat cilësore që i mbështesin ato. Pra,
në trajtën e skenarëve të mundshëm për të ardhmen, kjo pjesë
synon të krijojë një spektër më të gjerë arsyetimi për atë që mund
të ndodhë me çmimet e konsumit. Duke u mbështetur në këta
skenarë, bëhen propozime për qëndrimin e politikës monetare mbi
normat e interesit, nëse ato do të ndryshohen (rriten apo ulen) apo
nëse do të mbeten të pandryshuara. Kjo pjesë do të mbetet
konfidenciale për sa kohë që procesi parashikues është ende në
hapat e parë.

b) Një përmbledhje të shkurtuar:

II. Ecuria e inflacionit dhe faktorët që kanë ndikuar në muajin
janar 2003.

Inflacioni vjetor i muajit janar 2003 rezultoi 0.28 për qind, një normë
dukshëm nën kufirin minimal të intervalit objektiv të Bankës së
Shqipërisë prej 2-4 për qind. Mesatarisht norma vjetore e inflacionit
vazhdon të mbetet e lartë në 4.83 për qind, megjithëse këtë muaj
prirja rritëse që prej mesit të vitit 2000 duket të jetë thyer.

Ndër faktorët që kanë ndikuar në normën e ulët të inflacionit gjatë
këtij muaji mund të përmenden:

• Rënia e kërkesës për mallra ushqimorë dhe për shërbime
pas festave të fundvitit.

• Mbajtja nën kontroll e agregatëve monetarë, kryesisht M1,
të cilët kanë qëndruar brenda objektivit të Bankës së
Shqipërisë duke filluar nga muaji korrik i vitit të kaluar.

• Vlerësohet se ecuria e kursit të këmbimit ka ndihmuar në
rënien e presioneve inflacioniste në ekonomi. Kështu, në
dhjetor 2002 dollari amerikan u nënçmua, me 1.48 pikë
përqindjeje në terma mesatarë, ndërsa euro u mbiçmua
me 0.48 për qind kundrejt monedhës shqiptare. Nënçmimi
i dollarit vazhdoi edhe gjatë muajit janar 2003 dhe



280

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

mendohet të ketë ndikuar në uljen e çmimeve të mallrave
të importuar.

• Përsa i përket inflacionit të importuar vlen të theksohet se
megjithëse inflacioni i dhjetorit të vitit të kaluar për
Eurozonën kaloi objektivin e Bankës Qendrore Evropiane
(2 për qind) ai mbeti i ulët në 2.3 për qind. Ndërkohë që
inflacioni vjetor i Eurozonës për muajin janar ka qenë më
i ulët se objektivi (Financial Times, 10/02/03) duke treguar
një prirje rënëse.

Grafik I.1 . Inflacioni i 4 grupeve kryesore të shportës së IÇK-së (në
përqindje).

II   ZHVILLIMET MONETARE GJATË MUAJIT JANAR 2003.

II  1. ZHVILLIMET MONETARE, INFLACIONI DHE POLITIKA MONETARE

E BANKËS SË SHQIPËRISË.

Zhvillimet monetare në muajin janar duket se po përmirësohen
pas çrregullimeve që ndodhin zakonisht në muajin dhjetor. Paraja

 

-8 

-4 

0 

4 

8 

12 

00:01 00:07 01:01 01:07 02:01 02:07 03:01 
Inflacioni vjetor i grupit "Ushqime dhe 

-5 
0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

00:01 00:07 01:01 01:07 02:01 02:07 03:01 
Inflacioni Vjetor i Grupit "Qera, 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

00:01 00:07 01:01 01:07 02:01 02:07 03:01 
Inflacioni Vjetor i Grupit "Hotele, 

"

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

00:01 00:07 01:01 01:07 02:01 02:07 03:01 
Inflacioni Vjetor i Grupit 
"T t"



281

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

jashtë bankave u kthye me ritme të shpejta në sistem. Në muajin
janar, paraja jashtë bankave u ul me 5 miliardë lekë nga 5.1 miliardë
lekë të dalë në qarkullim në muajin dhjetor. Ulja e parasë jashtë
bankave në janar, në terma absolutë, ishte mjaft e ngjashme me
janarin e kaluar. Norma e rritjes vjetore të saj, e cila pësoi një ulje
të ndjeshme në muajin dhjetor, qëndroi pothuaj në të njëjtin nivel
edhe në muajin janar. Kthimi i parasë në sistem është shoqëruar
me një rritje të shpejtë të depozitave në lekë dhe një qetësi në
nivelin e normave të interesit.

Grafik  II – 1: Norma vjetore e rritjes së parasë jashtë bankave dhe
inflacioni.

Banka e Shqipërisë, ka ruajtur të pandryshuar qëndrimin e politikës
monetare gjatë muajit janar. Politika monetare neutrale zbatohet
në kushtet e uljes së inflacionit faktik, të inflacionit të parashikuar
brenda kufijve të intervalit objektiv, si dhe të përmirësimit të gjendjes
monetare. Ky pozicion i Bankës së Shqipërisë u përforcua më tej
me ndryshimin e formës së ankandit të repove në muajin dhjetor.

Banka e Shqipërisë, nëpërmjet politikës së saj, ka garantuar
respektimin e objektivave sasiorë, edhe gjatë muajit janar. Rezerva
ndërkombëtare neto e Bankës së Shqipërisë është rritur me rreth
10 milionë dollarë gjatë muajit janar. Rritja e saj është kryesisht
pasojë e rritjes së vlerës së investimeve në letrat me vlerë në euro,
si rezultat i mbiçmimit të euros kundrejt dollarit. Rritja e mjeteve
valutore neto ka vazhduar edhe në muajin shkurt, si pasojë e
aktivitetit valutor në blerje të Bankës së Shqipërisë.
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Kthimi i parasë në sistem ka ndikuar në uljen e nivelit të mjeteve të
brendshme neto gjatë muajit janar.

Mungesa e të dhënave të plota nuk na mundëson matjen e objektivit
të tretë, atë të kredisë së brendshme neto për qeverinë. Megjithatë,
ky objektiv u arrit të respektohej në muajin nëntor me një diferencë
të ngushtë, 0.5 miliardë lekë.

II. 2. ZHVILLIMET MONETARE4.

Sipas të dhënave operative të muajit janar 2003, ecuria e treguesit
të parasë jashtë bankave dhe të depozitave në sistemin bankar
manifeston të njëjtat tendenca si në muajin janar të vitit të kaluar.

Tabelë II - 1: Realizimi i objektivit të RNN gjatë vitit 2002 (milionë dollarë). 
 Qershor Shtator Dhjetor’02* Janar’03* 

Objektivi  530.6 546.6 558.6 559.27 
Aktuale 550.1 570.9 563.1 574.0 
Diferenca 19.5 24.34 4.49 14.69 
*të dhëna operative. 

Tabelë II - 2: Realizimi i objektivit të MBN gjatë vitit 2002 (miliardë lekë). 
 Qershor Shtator Dhjetor’02* Janar’03* 

Objektivi  89.1 90.1 95.1 95.8 
Aktuale 87.6 83.5 85.9 79.7 
Diferenca -1.6 -6.60 -9.22 -16.11 
*të dhëna operative. 

Tabelë II - 3. Ecuria e kredisë së brendshme neto për qeverinë (në miliardë lekë). 
 Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor 

Objektivi  244.2 245.1 246.1 247.0 250.3 253.7 
Aktuale 246.8 249.1 250.1 247.0 250.4 253.1 
Diferenca 2.6 4.0 4.0 0 0.1 -0.5 

Tabelë II – 4: Treguesit monetarë në muajin janar (në miliardë lekë). 
 Ndryshimi absolut mujor 

Janar 2002 
 
Janar 20035 

Paraja jashtë bankave -3.5 -4.9 
Depozita gjithsej 6.4 5.1 
-në lekë 4.1 4.1 
-në valutë 2.3 1.0 
   
Depozita pa afat -1.6 -1.4 
-në lekë -0.3 -1.8 
-në valutë -1.3  0.4 
   
Depozita me afat 8.0 6.5 
-në lekë 4.4 5.9 
-në valutë 3.6 0.6 

4Për analizën e këtyre zhvillimeve janë përdorur të dhëna operative, në pamundësi
të shfrytëzimit të të dhënave të gjendjes monetare.
5 Të dhënat janë operative.
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Reduktimi i parasë jashtë bankave është shoqëruar me një rritje të
lartë të depozitave gjithsej, ndonëse me një ritëm më të ngadalësuar
krahasuar me një vit më parë.

Grafik II – 2: Ndryshimi vjetor i depozitave, në përqindje.

Kontributin kryesor në rritjen e depozitave gjithsej e kanë dhënë
tërësisht depozitat me afat, ndërsa depozitat pa afat shënuan ulje.

II. 3. ECURIA E LIKUIDITETIT TË SISTEMIT BANKAR.

Gjendja e likuiditetit pati përmirësime të ndjeshme gjatë kësaj pjese
të vitit 2003. Mungesa e likuiditetit në sistem zbriti nga 3.4 miliardë
lekë në fund të muajit dhjetor, në 1.3 miliardë lekë në fund të muajit
janar. Kjo tendencë vazhdoi edhe gjatë javëve të para të muajit
shkurt. Sipas të dhënave operative, në datë 14 shkurt huamarrja e
sistemit pranë Bankës së Shqipërisë ishte praktikisht 06.

Vëllimi total i investuar në tregun primar për periudhën e marrë në
studim, ka qenë më i lartë se një vit më parë.
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6 Huamarrja në këtë datë ishte vetëm 0.03 miliardë lekë.
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Grafik II – 3: Krahasimi i vëllimit të investuar në treg primar me të
njëjtën periudhë të vitit të kaluar (në milionë lekë).

Rastet e mosplotësimit të shumës së shpallur nga qeveria në tregun
primar gjatë vitit 2003 kanë qenë më të shpeshta se në të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar.

Politika neutrale, e ndjekur nga Banka e Shqipërisë gjatë kësaj
periudhe, ka bërë që huamarrja e sistemit bankar të dominohet
nga marrëveshjet e anasjellta të riblerjes me afat njëjavor (rreth
71 për qind7). Në javën e dytë të shkurtit, për herë të parë, pas një
periudhe gati dhjetëmujore, Banka e Kursimeve nuk mori pjesë në
ankandin e marrëveshjeve të anasjellta të riblerjes njëjavore.

II.4. KREDITI I BRENDSHËM8

II. 4.1 Kredia për qeverinë.9

Në fund të vitit 2002 deficiti buxhetor arriti në 23.9 miliardë lekë.
Muaji dhjetor shënoi një ulje të deficitit prej 9.3 miliardë lekësh
krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rreth 80 për
qind e financimit të deficitit buxhetor ishte financim i brendshëm
kryesisht nga financimi me bono thesari dhe obligacione dyvjeçare.
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7 Në nivel mesatar ditor.
8 Në mungesë të të dhënave të kredisë për ekonominë ky seksion është reduktuar
vetëm në kredinë për qeverinë.
9 Të dhënat për muajt dhjetor 2002, janar dhe shkurt 2003 janë të dhëna operative.
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Grafik II - 4 : Ecuria e deficitit buxhetor (në miliardë lekë).

Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, rritja mujore e
deficitit buxhetor ka qenë në nivele të ulëta. Ky deficit është mbuluar
totalisht nga financimi i brendshëm.

IV. ECURIA E NORMAVE TË INTERESIT.

Normat e interesit kanë qenë përgjithësisht të qëndrueshme gjatë
muajve janar-shkurt. Në fillim të muajit shkurt janë vënë re tendeca
të uljes së interesave në tregun e depozitave dhe në tregun primar
të bonove të thesarit.
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I. ROLI I BANKAVE NË EKONOMI1

Një numër i konsiderueshëm nga ju ose përgjithsisht prindërit tuaj,
kanë një llogari në bankë, ku kanë derdhur një shumë të caktuar
të hollash në lekë, në euro apo në dollarë si kursime për të cilat
marrin një normë të caktuar interesi (i). Nga ana tjetër, biznesmenët
në veçanti dhe konsumatorët në përgjithësi, marrin nga banka kredi
me interes (i+x) %. Në këtë mënyrë, bankat tregtare luajnë rolin e
ndërmjetësit mes publikut që kërkon të depozitojë para dhe
huamarrësve. Ky është misioni themelor i një banke.

A mund të ekzistojë një ekonomi pa banka. Në teori kjo është e
mundshme. Siç mundet për shembull, të financohet një shtëpi me
ndihmën e familjarëve të saj ose siç mundet që një ndërmarrje të
marrë hua nga ndërmarrjet e tjera pa patur nevojë për një bankë.
Por bankat kanë në dorë “aset” vendimtare të lojës në ekonomi.
Ato kanë shumat e nevojshme të parave, që u vijnë nga kursimet
e qytetarëve, ato kanë aftësi profesionale dhe më së fundi ato kanë
mundësi për t’i dhënë kredi një numri të madh personash.

Prandaj, me shumë siguri mund të themi se një ekonomi moderne
pa bankat as nuk mund  të imagjinohet.

Bankat përmenden shpesh në jetën e përditshme. Të shumtë janë
njerëzit që kanë marrë një kredi bankare për ndërtim shtëpie ose
për fillim biznesi apo zgjerim të aktivitetit ekzistues.

Pranimi i depozitave dhe dhënia e kredive janë dy nga veprimtaritë
tipike të bankave. Bankat luajnë rolin e ndërmjetësit midis individëve
që duan të depozitojnë paratë e tyre dhe huamarrësve që kanë

1 Leksioni i Guvernatorit Cani në Fakultetin Ekonomik të Universitetit ‘’Luigj
Gurakuqi”, Shkodër, më 4 prill 2003.

“SISTEMI BANKAR DHE BANKA QENDRORE”
FAKULTETI EKONOMIK, UNIVERSITETI “LUIGJ
GURAKUQI”, SHKODËR, 4 PRILL 2003



287

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

nevojë për para. Por ne nuk shkojmë tek banka vetëm si kursyes
apo si huamarrës, ne shkojmë tek banka për t’i kërkuar asaj që të
kalojë para nga llogaria jonë në atë të një tjetri; për të shitur ose
për të blerë monedha të huaja ; ose edhe thjesht për t’u këshilluar.

Aktivitetet kryesore të bankave janë: pranimi i depozitave dhe
dhënia e kredive. Gjithashtu ato përgjigjen për transaksionet pa
para në dorë.

Tërësia e llojeve të  ndryshme të bankave me lidhje të ndërsjellta
dhe me funksione të caktuara përbën sistemin bankar  të një vendi.

Sistemi bankar mund të jetë njënivelor dhe dynivelor. Në sistemin
bankar njënivelor ose në sistemin bankar monobankar funksionon
vetëm  një bankë, e cila luan disa nga rolet e një banke qendrore
(që emeton monedhën  dhe kartëmonedhën kombëtare) si dhe
disa  nga rolet e një banke  tregtare duke pranuar depozita dhe
duke kredituar ekonominë ose publikun.

Sistemi bankar njënivelor është karakteristikë për ekonomitë e
planifikuara  dhe të centralizuara të modelit socialist të ekonomisë.
Në sistemin bankar dynivelor ekzistojnë dy lloj bankash.

Në nivelin e parë, funksionon jo mbi baza tregtare, banka  qendrore
e cila ushtron politikën monetare dhe funksionon si bankë emetuese
e parasë, si bankë e bankave dhe si bankë të themi e qeverisë.

Në nivelin e dytë, funksionojnë mbi baza tregtare një tërësi
institucionesh financiare që kryejnë  veprimtari bankare dhe në to
vendin kryesor e zënë bankat tregtare.

Bankat  janë nga institucionet financiare më të rëndësishme për
zhvillimin e ekonomisë së një rajoni të veçantë. Fjala bankë përdoret
sot gjerësisht për të përshkruar një shumëllojshmëri institucionesh
financiare.

Por, si paraqitet sistemi bankar në  Shqipëri, në mars të vitit 2003:
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Pra, në Shqipëri operojnë 15 banka tregtare apo banka të nivelit të
dytë. E fundit prej tyre është Banka Credins, e cila vetëm para pak
ditësh, më 26 mars 2003, mori licencën përfundimtare nga Këshilli
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, për të filluar veprimtarinë
bankare.

Roli i komunitetit privat në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë është
i padiskutueshëm dhe në këtë kuadër, ky do të përbënte “kilentelën
e shëndoshë” të bankave dhe do të kontribuonte në suksesin e të
dyja palëve.

Siç dihet, funksioni themelor i sistemit bankar është kanalizimi i
kursimeve apo i mjeteve të lira të njësive suficitare, drejt njësive
ekonomike deficitare. Kredia bankare përbën kështu mekanizmin
më të rëndësishëm në financimin e aktivitetit ekonomik të
sipërmarrjeve, ndërsa bankat shërbejnë si instrumenti i realizimit

Tabelë 1. Sistemi bankar në  Shqipëri, në mars të vitit 2003. 

Bankat* Nr.i 
degëve

Nr. i 
agjencive

Kapitali 
paguar / 
Totali i 
bilancit 

(%) 

Totali i 
depozitave 

/ Totali i 
bilancit 

(%) 

Totali i 
kredive 
(neto) / 
Totali i 
bilancit 

(%) 

Kredi me 
probleme 
/ Totali i 
kredive 

(%) 

Bono 
thesari në 

% ndaj 
sistemit 
bankar 

Grupi I  
1. Banka e Kursimeve 37 1 0.4 92.4 0.5 16.2 78.2

Grupi I  
2. Banka Italo Shqiptare 3 10.5 76.0 37.0 22.5 1.4

3. Banka Arabo Shqiptare 
Islamike 1 63.4 36.0 6.3 0.0 0.0

Grupi III 
4. Banka Kombëtare 
Tregtare 

10 1 4.9 92.5 0.3 0.0 9.5

5. Banka Dardania 56.4 17.6 0.0 0.0 0.0
6. Banka Tirana 11 5.5 77.2 17.4 1.4 4.8
7. Banka Kombëtare Greke – 
dega Tiranë 3 12.9 83.4 3.4 4.6 0.9

8. Banka Tregtare 
Ndërkombëtare 1 43.4 55.9 33.5 10.5 0.2

9. Banka Alfa – dega  Tiranë 5 7.7 49.7 51.0 1.6 0.4
10. Banka Amerikane e 
Shqipërisë 2 3.8 92.4 13.1 1.9 3.0

11. Banka Fefad  7 1 8.7 84.1 26.2 2.0 1.4
12. Banka e Parë e 
Investimeve – dega Tiranë 61.0 13.7 0.2 0.0 0.0

13. Banka Tregtare e 
Greqisë 48.6 55.2 54.0 0.0 0.3

14.Banka e Kreditit të 
Shqipërisë 
15.Banka Credins  
*Ndarja e bankave në grupe bëhet sipas kriterit të pronësisë së kapitalit. Në grupin e parë përfshihen bankat me kapital 
tërësisht shtetëror, në grupin e dytë përfshihen bankat me kapital të përbashkët, vendas dhe të huaj, në grupin e tretë 
përfshihen bankat e tjera. 
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të këtij qëllimi të fondeve. Sigurimi i financimit nëpërmjet kredisë
bankare është një nga problemet më të mprehta, me të cilat ndeshet
aktualisht biznesi në vendin tonë.

Megjithatë, mund të thuhet që bankat kanë bërë përmirësime në
drejtim të krijimit të lehtësive të duhura ndaj biznesit shqiptar si për
fillimin e një veprimtarie të re biznesi, ashtu dhe për zgjerimin e
atyre ekzistuese.

Banka e Shqipërisë ka si detyrë ligjore edhe politikën e kreditimit.
Aktiviteti kreditues i bankave është një ndër kanalet e transmisionit
të politikës monetare dhe, për këtë arsye, Banka e Shqipërisë është
e interesuar ta nxisë atë.

Cili është niveli i kreditimit të ekonomisë shqiptare gjatë viteve të fundit?

Është fakt që në Shqipëri, gjatë viteve 2000 – 2002, është rritur
qëndrueshmëria makroekonomike dhe është shtuar numri i
bizneseve serioze dhe të besueshme, duke bërë që edhe kreditimi
i tyre nga ana e bankave të jetë më i lartë. Në vitet 1993 – 2002
sistemi bankar ka dhënë gjithsej 79.5 miliardë lekë kredi, kurse
vetëm në dy vitet e fundit 2001- 2002 ka dhënë 103.3 miliardë
lekë. Ose vetëm në vitin 2002 është dhënë afërsisht kredi sa 2/3 e
gjithë periudhës 1993 – 2000 së bashku.

Kështu, procesi i kreditimit në vitet 2000-2002, përfshiu identifikimin
më intensiv dhe më të plotë të klientëve të rinj që kanë nevojë për
fonde dhe theksoi rëndësinë që kanë bankat për zhvillimin e
biznesit.

Çdo punonjës banke, që nga arkëtarët, të cilët janë në kontakt të
drejtpërdrejtë për t’i shërbyer klientelës, deri në bordin e drejtorëve,
janë përgjegjës për zhvillimin e biznesit të bankës së tyre dhe
indirekt edhe të biznesit të vendit. Punonjës të specializuar marrin
kontakte të rregullta me klientë të mundshëm, duke realizuar
fushata marketingu të drejtpërdrejta me klientë të vjetër apo të rinj.
Pika normale për fillimin e përpjekjeve të zhvillimit të biznesit të
bankës është kërkimi për tregun dhe studimi i tij.

Në disa banka, administrimi i aktivitetit ka vendosur objektiva për
përbërjen e huave dhe për identifikimin e zonave të mundshme të
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biznesit. Kërkimi mundet që në rrugë formale, të analizojë kushtet
ekonomike, tendencat lokale demografike dhe intervistimet me
klientelën. Për klientë me një historik të rregullt në marrëdhënie
me bankën, për marrje kredie, zbatohen dhe interesa preferencialë.
Nepërmjet fletëpalosjeve që ofron çdo bankë, publiku njihet me
mundësitë e kreditimit.

Një mjet i rëndësishëm është bërë edhe reklama në median e
shkruar dhe elektronike.

Pjesa më e madhe e bankave private, pjesëmarrjen në tregun e
huadhënies, e shikojnë si një nga format më fitimprurëse të
investimit për vetë bankën dhe, njëkohësisht, një kontribut në
zhvillimin ekonomik të vendit, duke i kushtuar një rëndësi të veçantë
dhe shtrirjes së degëve të tyre në shumë rrethe të tjera të vendit.

Në përgjithësi, vërejmë se janë përmirësuar zyrat e konsulencës,
për huadhënien dhe është rritur numri i oficerëve të kreditit. Çdo
klient, kur hyn në ambientet e çdo banke gjen të afishuara në stenda
përkatëse, të dhëna për kushtet e lëvrimit të një kredie. Më pas,
kushdo që interesohet për kredi gjen informacionin e duhur në zyrën
e konsulencës. Dhënia e ndihmës  ndaj përfaqësuesve të bizneseve
që kërkojnë kredi, nëpërmjet asistencës në hartimin e
planbizneseve, si një element i ndërmjetësimit financiar, është një
mënyrë tjetër në ndihmë të bizneseve.

Në një vrojtim të kryer nga Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2002 mbi
aktivitetin kreditues e depozitues, nga tërheqja e opinioneve të
specialistëve të kreditit rezultuan këto përfundime kryesore:
Faktorët më të rëndësishëm në përcaktimin e normës së interesit
për kredinë janë norma e fitimit dhe niveli i rrezikut.

• Preferenca për kredinë afatshkurtër, rrjedh nga shkalla e
ulët e rrezikut si dhe nga mundësitë për një monitorim më
të mirë të kredisë.

• Aktiviteti i shërbimeve dhe ai i tregtisë kanë qenë aktivitetet
më të preferuara për kreditim gjatë kësaj periudhe.

Pakësimi i disa procedurave burokratike dhe rritja e shkallës së
gatishmërisë së bankave në shërbim, përfaqësojnë pikat më të
rëndësishme, mbi të cilat bankat duhet të reflektojnë, në mënyrë
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që klientët të jenë më të prirur drejt shërbimeve bankare (apo
zyrtare), se sa drejt atyre jozyrtare.

Tregu i huadhënies bankare akoma nuk ka një normë të
qëndrueshme interesi dhe tendencë  të pastër të ecurisë. Diferenca
e interesit mesatar të ponderuar për kreditë dhe depozitat në lekë
vazhdon të mbetet e lartë.

Grafik 1. Diferenca e interesit mesatar të ponderuar në lekë për
depozitat e pranuara dhe kreditë e akorduara, në pikë përqindjeje.

Gjatë periudhës dhjetor 2001- shtator 2002 sektori i tregtisë
vazhdon të mbetet sektori më i preferuar për kreditim. Ndërsa,
preferenca për ndërtimin ka shfaqur një rritje të lehtë në tremujorin
e tretë të vitit 2002, në një kohë që në pjesën e parë të vitit 2002
kërkesat për kredi në këtë sektor u vlerësuan në rënie. Tendencë
rritjeje ka patur kreditimi për blerje pasurish të patundshme.

Grafik 2. Teprica e kredisë sipas degëve të ekonomisë.
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Pra, tendenca e bankave për të kredituar tregtinë, ndërtimin dhe
blerjen e pasurive të patundshme tregon që këta janë edhe sektorët
më fitimprurës të ekonomisë dhe njëkohësisht edhe më të
besueshëm për sistemin bankar shqiptar.

Privatizimi i Bankës së Kursimeve dhe rritja e konkurrencës në
tregun ndërbankar, do të rriste efektivitetin e sistemit bankar në
tërësi si dhe do të fuqizonte bizneset shqiptare.

I.1. BANKA E SHQIPËRISË SI BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË

SHQIPËRISË.

Ky status sanksionohet në nenin 161 të Kushtetutës dhe me ligjin
nr. 8269, datë 27.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i cili përcakton
objektivat, detyrat, marrëdhëniet me sistemin bankar dhe me
shtetin, organizimin dhe drejtimin, pronësinë mbi kapitalin, pasqyrat
financiare dhe shpërndarjen e fitimit. 

Banka e Shqipërisë u krijua gjatë procesit të tranzicionit me kalimin
në sistemin bankar dynivelor dhe me krijimin e hapësirës së
nevojshme ligjore për një bankë qendrore, e cila u zyrtarizua me
miratimin e ligjit nr. 7559 “Për Bankën e Shqipërisë”, datë 22 prill
1992. Rishikimet e mëvonshme që iu bënë këtij ligji u hartuan sipas
modeleve të vendeve perëndimore e rekomandimeve të
organizmave ndërkombëtarë.

Banka e Shqipërisë është bankë me kapital tërësisht shtetëror dhe
përgjigjet përpara Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

Në cilësinë e autoritetit monetar e mbikëqyrës të vendit, Banka e
Shqipërisë gëzon të gjitha funksionet e mirëfillta të një banke
qendrore klasike:

· Harton, miraton dhe zbaton politikën monetare të vendit,
për realizimin e objektivave të së cilës ajo përdor
instrumentet e duhura monetare.

· Ka të drejtën ekskluzive të nxjerrjes e të qarkullimit të
kartëmonedhës dhe të monedhës kombëtare.

· Mban dhe administron rezervat valutore të Republikës së
Shqipërisë.

· Harton, miraton e zbaton regjimin e këmbimit valutor si
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dhe politikën e kursit të këmbimit.
· Licencon ose revokon licencën për ushtrimin e veprimtarisë

bankare si dhe mbikëqyr aktivitetin bankar me qëllim
sigurimin e stabilitetit të sistemit bankar.

· Shërben si bankier, këshilltar e agjent fiskal i Republikës
së Shqipërisë.

· Shërben si bankë e bankave të nivelit të dytë.
· Nxit funksionimin normal të sistemit të pagesave.

Banka e Shqipërisë drejtohet nga Këshilli Mbikëqyrës, i cili
kryesohet nga Guvernatori. Brenda kompetencave të përcaktuara
me ligj, ajo është e pavarur nga çdo pushtet tjetër për realizimin e
objektivit kryesor të veprimtarisë së saj, si dhe në ushtrimin e
detyrave të ngarkuara. Çdo subjekt është i detyruar të respektojë
pavarësinë e Bankës së Shqipërisë, të mos kërkojë të influencojë
te ndonjë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës për të cënuar detyrimet e tij
ndaj Bankës së Shqipërisë, si dhe të mos ndërhyjë në veprimtaritë
e Bankës së Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë e ka qendrën në Tiranë. Ajo ka 5 degë në
rrethet Shkodër, Elbasan, Gjirokastër, Korçë, Lushnjë.

I.2. SI VEPROHET PËR T’U LICENCUAR PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË

BANKARE?

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka miratuar një
rregullore të emërtuar “Rregulllore për dhënien e licencës për të
ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë”  ku
përcaktohen qartë kushtet, afatet dhe procedurat e dhënies së
licencës për të ushtruar veprimtari bankare si bankë dhe degë e
bankës së huaj, si dhe procedurat e krijimit të zyrës së përfaqësimit
në Republikën e Shqipërisë.

Në rregullore përcaktohen edhe:

- rastet, afatet dhe procedurat e revokimit të licencës për
ushtrimin e veprimtarisë bankare,

- kërkesat dhe procedurat për zgjerimin apo për pakësimin
e rrjetit të bankës,

- procedurat për miratimin e transferimit të pronësisë mbi
aksionet e bankës.
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Bazën ligjore të kësaj rregulloreje e përbëjnë: ligji nr.8269, datë
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, neni 3, pika 4.c dhe neni
12, ligji nr.8365, datë 02.07.1998 “Për bankat në Republikën e
Shqipërisë “, kreu i dytë, ligji nr.7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë
tregtare”, si dhe të gjitha aktet nënligjore të nxjerra nga Banka e
Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë është i vetmi autoritet që lëshon licencën si
akt administrativ për dhënien e së drejtës së ushtrimit të
veprimtarisë bankare.

Banka krijohet ligjërisht si një shoqëri aksionere. Shuma e kapitalit
fillestar minimal të paguar (kontributi në para), për licencimin e një
banke është jo më pak se 700 milionë lekë.

Kur flitet për “kapital fillestar minimal”, nënkuptojmë shumën
minimale të kapitalit të kërkuar nga Banka e Shqipërisë për marrjen
e licencës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e
Shqipërisë. Ndërkohë që “kapitali fillestar i paguar”, përfaqëson
kapitalin që ka paguar banka për të filluar aktivitetin.

Bankat kanë aksionerë direktë çdo person fizik tregtar, person
juridik apo individ që ka pjesëmarrje në kapitalin e bankës dhe
aksionerë indirektë të gjithë ata që zotërojnë të drejtën e pronësisë
në kapitalin e një personi juridik që është aksioner direkt, me
pjesëmarrje influencuese, në kapitalin e bankës.

Pagesa e shumës së kapitalit fillestar minimal për kontributin në
para, mund të bëhet në monedhën shqiptare (Lekë), në dollarë
amerikanë ose në monedhën evropiane Euro, që përbëjnë
kundravleftën e kapitalit në Lekë, vlerësuar me kursin mesatar ditor,
të llogaritur nga Banka e Shqipërisë në ditën e pagesës së kapitalit.

Kapitali fillestar i paguar (për kontributin në para) për të marrë
licencën për të kryer veprimtari bankare depozitohet në Bankën e

Tabelë 2: Lista e subjektev
Nr. Subje
1 Banka dhe degë të ba
2 Subjekte financiare jo
3 Zyra të këmbimit valu
4 Shoqëri të kursim-kre
5 Unione të shoqërive t
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Shqipërisë në një llogari depozitë e marrë si garanci (pa interes).
Depozitimi bëhet me xhirim në llogari dhe jo në cash.

Burim për kapitalin fillestar për krijimin e bankës, nuk mund të jenë
hua, kredi apo paradhënie nga subjekte të treta. Në shumën e
kapitalit fillestar minimal të paguar për kontributin në para nuk
përfshihen pagesat ose shpenzimet për blerjen ose për marrjen
me qira të lokaleve të bankës dhe të pajisjeve të punës

Kërkesa për marrjen e licencës për të kryer veprimtari bankare,
bëhet me shkrim dhe paraqitet në Bankën e Shqipërisë. Në
përmbajtjen e kësaj kërkese deklarohet angazhimi për zbatimin e
legjislacionit shqiptar gjatë veprimtarisë së bankës së propozuar,
emri i bankës së propozuar dhe motivi i këtij emërtimi.

Kërkuesi pasi paraqet kërkesën, së bashku me dokumentacionin
përkatës, ka për detyrë të publikojë një njoftim në një nga gazetat
me tirazh të madh lidhur me kërkesën e paraqitur prej tij për të
marrë licencë për të kryer aktivitet bankar.
Dokumentacioni i kërkuar duhet të përmbajë : dokumentimin e
burimit të kapitalit (të ardhurat e individit, të ardhurat nga veprimtaria
e personit fizik si dhe deklaratën noteriale të aksionerëve direktë,
se burimi për kapitalin fillestar të bankës nuk është hua, kredi ose
paradhënie nga subjekte të treta).

Banka e Shqipërisë ka të drejtë të kërkojë sqarime dhe të bëjë
verifikime të mëtejshme për të dalë qartë burimi i krijimit të parave
që do të shërbejnë si kapital i bankës.

Në Bankën e Shqipërisë paraqitet edhe lista e administratorëve të
propozuar të -bankës duke përcaktuar: anëtarët e këshillit drejtues,
anëtarët e komitetit të kontrollit, dy drejtuesit kryesorë ekzekutivë.

Për secilin prej këtyre administratorëve paraqitet dokumentacioni
përkatës: a) lista e bizneseve ku ata kanë pjesëmarrje b) lista e
bizneseve ku ata kryejnë funksione drejtuese; c) raportet financiare
aktuale të bizneseve ku kanë pjesëmarrje influencuese apo në të
cilat ata kanë funksione drejtuese; d) kopje të vendimit të asamblesë
së përgjithshme të aksionerëve për zgjedhjen e administratorëve
etj..
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Aksionerët direktë të bankës së propozuar do të paraqesin planin
e veprimtarisë bankare për 3 vitet e para të saj ku të  përfshihen:
vlerësimi i sistemit bankar, konkurrentët, karakteristikat e tregut
dhe tendencat e zhvillimit të tij; strategjia e bankës së propozuar,
objektivat dhe pozicioni i saj në treg; veprimtaritë bankare dhe
financiare që propozon të kryejë dhe objektivat për të ardhmen;
struktura e organizimit të bankës së propozuar; parashikimi i
gjendjes financiare të bankës së propozuar, për 3 vitet e para të
aktivitetit të saj.

Banka e Shqipërisë bën verifikimin e plotësimit të dokumenteve të
paraqitura në përputhje me kërkesat e kësaj rregulloreje.

Vendimi për dhënien ose për refuzimin e miratimit paraprak për
licencë merret nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë.

Banka ose dega e bankës së huaj, së cilës i është dhënë miratimi
paraprak, brenda intervalit kohor njëvjeçar, që fillon nga data e
dhënies së miratimit paraprak do t’i kërkojë me shkrim, Bankës së
Shqipërisë dhënien e licencës përfundimtare, duke plotësuar edhe
dokumentacionin sipas kërkesave të parashikuara.

Licenca e bankës ose e degës së bankës revokohet vetëm me
vendim të Bankës së Shqipërisë kur: kërkohet nga vetë banka e
licencuar ose nga banka–mëmë për degët e bankave të huaja; ka
shkelje të nenit 44, pika 2 të ligjit nr. 8365, datë 02.07.1998 “Për
bankat në Republikën e Shqipërisë”; dhe në disa raste të
parashikuara me ligj.

Banka ndalohet të angazhohet në veprimtari bankare e financiare
pas hyrjes në fuqi të vendimit të revokimit të licencës dhe detyrohet
të likuidojë, sa më parë që të jetë e mundur, aktivet e saj, të zgjidhë
marrëdhëniet kontraktore mbi depozitat pa afat dhe të shlyejë
detyrimet e saj.

Sipas kërkesave të ligjit, Departamenti i Mbikëqyrjes i Bankës së
Shqipërisë mban një regjistër për konsultim nga publiku, ku
regjistrohen të gjitha licencat bankare të dhëna sipas rregullores
së licencimit. Në këtë regjistër regjistrohen emri, adresat e selisë
dhe të degëve, duke përfshirë emrat dhe adresat e administratorëve
dhe të aksionerëve me pjesëmarrje influencuese, si dhe kopjet
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aktuale të dokumenteve. Me revokimin e licencës bëhet dhe
çregjistrimi nga regjistri i bankës ose i degës së bankës.

Në rast se një bankë kërkon të bashkojë, të shkrijë, të ndajë ose të
shesë aktivet e saj duhet t’i drejtojë një kërkesë me shkrim Bankës
së Shqipërisë ku të sqarohen arsyet e bashkimit, të shkrirjes, të
ndarjes ose të shitjes. Vetëm pas marrjes së këtij pëlqimi nga Banka
e Shqipërisë, banka lejohet të fillojë procedurat për të marrë
vendimet e nevojshme lidhur me bashkimin, me shkrirjen, me
ndarjen ose me shitjen.

Transferimi i pronësisë mbi aksionet në masën në ose  mbi 10 për
qind të kapitalit të një  banke në Republikën e Shqipërisë, bëhet
vetëm pas miratimit paraprak të Bankës së Shqipërisë.

I.3. KAPITALI MINIMAL PËR TË APLIKUAR PËR BANKË

Ç’përfaqëson kapitali për një bankë?

Banka si çdo shoqëri tjetër tregtare për të ushtruar veprimtarinë e
saj ka nevojë për kapital. Por, në dallim prej tyre, bankës tregtare i
duhet të mbajë në çdo moment të caktuar kohe një shumë kapitali,
e cila të jetë në gjendje të amortizojë humbjet e paparashikueshme.
Ky detyrim buron nga natyra e veçantë e veprimtarisë bankare.

Aktualisht në Shqipëri kërkesa për kapital është 700 milionë lekë
ose rreth 5,38 milionë usd (me kursin 1usd=130 lek). Gjatë
dhjetëvjeçarit të fundit, shuma e kapitalit ka ndryshuar me tendencë
rritjeje. Kriteri i Bashkimit Evropian, për kapitalin fillestar është 3.3
herë më i lartë se norma aktuale e Shqipërisë. Por, gjithsesi ajo
përmbush kriterin e Bashkimit Evropian për vendet që do të lidhin
marrëveshjen e asocimit. Sipas kësaj direktive, vendet që do të
lidhin Marrëveshjen e Asocim Stabilizimit për aderimin në Bashkimin
Evropian duhet të mbajnë një shumë minimale të kapitalit jo më të
ulët se 5 milionë euro ose 4,7 milionë usd.
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Kapitali i një banke kryen një sërë funksionesh. Për të realizuar
këto funksione ai duhet të ketë strukturë dhe madhësi, që të kënaqin
autoritetet rregulluese, aksionerët, investitorët (përfshirë
depozituesit).

Ndër funksionet kryesore të kapitalit do të përmendnim:

Së pari, kapitali absorbon humbjet e bankës si edhe ekspozimet e
saj ndaj rreziqeve të ndryshme që i duhet të përballojë gjatë
aktivitetit të saj.

Së dyti, kapitali bën që depozituesit dhe kreditorët e tjerë të ndjehen
më të mbrojtur jo vetëm gjatë periudhave normale të veprimtarisë
bankare, por edhe gjatë periudhave të vështirësive financiare. Kjo
do të thotë se kapitali është faktor që përforcon besimin e publikut
tek çdo bankë, në veçanti, dhe tek i gjithë sistemi bankar, në tërësi.

Së treti, kapitali i bankës është burim fondesh afatgjata për aktivet
e qëndrueshme, për teknikën dhe për teknologjinë bankare. Kapitali
është burim kryesor për financimin e rritjes së bankës, gjë që është
tepër e rëndësishme për të qenë konkurrues në ambientin bankar.

Së katërti, kapitali shërben si instrument i kontrollit të rritjes së
veprimtarisë së bankës. Në rast se aktivet e bankës rriten më shpejt
sesa duhet, atëherë banka do të marrë sinjale nga autoritetet
rregulluese, se ajo duhet të përmbahet në ekspansionin e saj ose
përndryshe, të shtojë kapitalin në përputhje me rreziqet që ajo merr
përsipër.

Së pesti, kapitali ndihmon bankën që ajo të licencohet, të
organizohet dhe të operojë përpara se të fillojë fluksi i depozitave.
Në periudhën fillestare, kur ende besimi i publikut ndaj bankës
është në nivel relativisht të ulët, i vetmi burim financiar me të cilin
banka mund të operojë është kapitali.

Tabelë 3: Ndryshimi nga viti në vit i kapitalit minimal në Shqipëri. 
Vitet Shuma e kapitalit minimal (në milionë lekë) Nr. i bankave në total 

Pas 1998 700 14 
02.12.1998 700 10 
dhjetor 1996 350 8 
28.06.1996 200 8 
Në vitin 1994 100 – 200* 6 
*Shënim. Në vitin 1994 kishte dy nivele të kapitalit minimal të kërkuar: për investitorët vendas 100 
milionë lekë dhe 200 milionë për investitorët e huaj. 
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Sipas studimeve të Bankës së Shqipërisë ka disa arsye pro dhe
kundër rritjes së mëtejshme të kapitalit:

Ato argumentohen duke analizuar disa faktorë:

• Situata makroekonomike e vendit.
• Nevoja për të pasur ose jo banka të reja.
• Fuqia e biznesit.
• Shkalla e interesit të investitorëve (të brendshëm ose të

huaj) për të çelur bankë.
• Shkalla e rrezikut të vendit dhe në veçanti e aktivitetit

bankar.
• Nevoja për të përmbushur standardet ndërkombëtare.

Tabelë 4: Krahasimi i treguesve të kapitalit për vendet e rajonit. 

Vendet 
Shuma e kapitalit 

minimal 
(në milionë USD) 

Kapitali 
minimal/ 

PBB 

Shkalla e 
levës 

financiare 

Mjaftueshmëria 
e kapitalit 

Madhësia e* 
sistemit 
bankar 

Shqipëri 5,38 0.05% 6.7 42 50 
Maqedoni 2,2- 8,3* 0.22% 23.3 36.7 38 
Kroaci 4,7 0.02% 11.2 21.3 71 
Bosnje 
Hercegovina 7,0 0.17% 25.7 32 67 

Slloveni 4,0 0.02% 14 12.4 79 
Bullgari 5,1 0.04% 11.3 41.3 40 
Rumani 4,6 0.01% 8.6 23.8 29 
Jugosllavi 5,0 1.87% - - - 
Turqi   11 - 70 
Mesatare 5,5  13.27 25.84 55.5 
*Shënim: Në rastin e Maqedonisë kemi dy nivele të kapitalit të kërkueshëm për bankat. Niveli rreth 2 milionë usd është për 
bankat që ushtrojnë aktivitetin e tyre brenda kufijve të vendit, ndërsa ato që kryejnë operacione jashtë vendit duhet të 
përmbushin një kapital minimal në shumën rreth 8 milionë usd. 
*Me madhësi të sistemit bankar kuptohet totali i aktiveve të sistemit ndaj PBB-së.  
Kjo është niveli maksimal për bankat të cilat duan të ushtrojnë veprimatrinë e tyre jashtë vendit, ndërsa nievli minimal është 
rreth 2.5 milione usd 
Burimi: Raportet vjetore të vendeve si dhe Raporti Vjetor i IFS. 
 

Disa nga arsyet pro dhe kundër rritjes së kapitalit 
Arsye pro rritjes së kapitalit Arsye kundër rritjes së kapitalit 
  
Niveli i ulët i levës financiare Shpeshtësia e ndryshimit të shumës së kapitalit 
Rreziku i sistemit bankar, cilësia e keqe 
e portofolit të bankave 

Shuma e kapitalit dhe madhësia e sistemit bankar janë 
afër mesatares së rajonit  

Rreziku i vendit  Mjaftueshmëria e kapitalit është e lartë 
Përafrimi me kriteret e Bashkimit 
Evropian. 

Shuma e kapitalit është sa kriteri i Bashkimit Evropian 
për vendet që duan të aderojnë në Bashkimin 

Evropian. 
 Situata makroekonomike e përmirësuar 
 Nevoja për banka të reja 
 Nevoja për rritjen e konkurrencës në një sistem bankar 

të përqendruar 
 Fuqia e biznesit vendas në termat e kapitalit 
 Nevoja për tërheqjen e investitorëve të huaj 
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A. Situata makroekonomike e vendit. Sa më e stabilizuar dhe e
shëndoshë të jetë kjo situatë aq më e ulët është shkalla e rrezikut
në ambientin ku operojnë bankat. Kjo do të thotë se bankat në
veprimtarinë e tyre mbartin më pak rrezik, prandaj kushte të tilla
nuk përbëjnë nxitje për rritjen e shumës minimale të kapitalit.

• Shqipëria përafrohet më shumë me vende të tilla si
Maqedoni, Rumani dhe Bullgari, ndërkohë që ka një
inflacion më të ulët ndërmjet këtyre vendeve.

• Po t’i referohemi zërit investime të huaja direkte për frymë
Shqipëria rradhitet si vendi i fundit ndaj të gjitha vendeve
të rajonit për tërheqjen e investimeve të huaja.

• Kursi stabël i këmbimit flet për një situatë makroekonomike
të favorshme.

• Mund të themi se situata makroekonomike e krijuar, nuk
dikton patjetër rritjen e shumës së kapitalit minimal.

B. Nevoja për të pasur ose jo banka të reja. Kjo lidhet me nevojën
e tregut për rritjen e sistemit bankar dhe të shërbimeve të tij. Nëse
tregu ka mungesë konkurrence, mungesë bankash dhe shërbimesh
bankare, atëhere kjo mund të bëjë që autoritetet të nxisin hyrjen e
bankave të reja duke vepruar edhe nëpërmjet kërkesës më liberale
për kapital.

Tabelë 5: Tregues të përgjithshëm ekonomikë. 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002* 

Rritja reale e PBB-së (në 
%) 9.1** -7.0 8.0 7.3 7.8 6.5 4.7*

PBB (çmime korente, në 
milionë lekë ) 315 835.0 333 071.0 425 356.0 488 611.0 551 282.0 590 237.0 658 062*

PBB (çmime korente, në 
milionë usd ) 3022.5 2236.5 2824.4 3548.4 3836.3 4113.7 4695.4*

PBB (në usd për frymë ) 920.6 672.9 842.1 1052.0 1128.0 1332.6 1521.0*
Numri i të punësuarve 
(në mijë) 1116.0 1107.0 1103.0 1081.0 1068.0 1065.0 921

Përqindja e papunësisë 12.4 14.9 17.8 18.0 16.9 14.6 15.8
Përqindja e inflacionit 
v/v) 17.4 42.1 8.7 -1.0 4.2 3.5 2.1

Deficiti i buxhetit (në % të 
PBB-së) -11.4 -13.2 -11.3 -11.9 -9.1 -8.6* -6.2

Borxhi i brendshëm (në 
% të PBB-së) 30.7 36.2 35.1 36.3 41.0 40.9 38.7 (Q.3-

02)
Llogaria korente (në % të 
PBB-së)1/ -2.1 -11.3 -2.3 -3.7 -4.3 -5.3 -9.5

Borxhi i jashtëm (në % të 
PBB-së) 29.2 35.6 26.5 25.8 29.2 28.2 24.6*

Kursi mesatar i këmbimit 104.5 148.9 150.6 137.7 143.7 143.48 140.15
Shënim: * Të dhënat janë vlerësime të Ministrisë së Financave dhe FMN-së 
** Të dhënat  për PBB dhe rritjen reale të saj për vitet 1996 – 2000 janë të INSTAT.  
Burimi : INSTAT , Ministria e Financave , Banka e Shqipërisë dhe vlerësime të FMN-së. 
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• Shqipëria është vendi me më pak banka në vendet e
rajonit.

• Sistemi bankar nuk është i tejngopur, prandaj mund të themi
se mund të nxitet më tej hyrja e bankave të reja në sistem.

• Rritja e nivelit minimal të kapitalit fillestar, nuk do të
ndihmonte në tërheqjen e investitorëve.

• Po t’i referohemi strukturës së sistemit bankar, Shqipëria,
ka një sistem bankar të përqëndruar në një bankë të vetme.

• Sa më i përqëndruar të jetë sistemi bankar aq më e
domosdoshme del në pah rritja e konkurrencës dhe hyrja
e bankave të reja në treg.

C. Fuqia e biznesit (në terma të kapitalit), shpreh mundësinë e
bizneseve të një vendi për të qenë në gjendje që të hyjnë në
industrinë bankare. Autoritetet e vendit dhe biznesi janë të
interesuar që të rrisin numrin e bankave me kapital vendas në
sistemin bankar. Për të realizuar këtë preferencë, mbahen parasysh
edhe fuqitë reale të biznesit në termat e kapitalit. Duke iu referuar
këtij kriteri si dhe preferencave drejt bankave me kapital vendas,
në çdo rast, kjo nuk do të ndikonte në rritjen e mëtejshme të shumës
së kapitalit.

D. Shkalla e interesit të investitorëve (të brendshëm ose të huaj)
për të çelur bankë. Ky faktor nënvizon faktin se nuk është e
rëndësishme vetëm sesa është fuqia (në terma të kapitalit) e
investitorëve për të investuar, por dhe sa është shkalla e interesit
të tyre drejt këtij aktiviteti. Shkalla e interesit të investitorëve të
huaj dhe vendas lidhet drejtpërdrejt me treguesit e përfitueshmërisë
(kthyeshmërisë) së investimit të tyre në këtë aktivitet si dhe me
rrezikun që ata marrin përsipër. Nëse interesi është i ulët, atëhere
veprohet nëpërmjet mbajtjes së shumës së kapitalit në nivele të
ulëta dhe anasjelltas.

Tabelë 6: Shqipëria dhe vendet e rajonit në madhësinë e sistemit bankar. 

Vendet Numri i bankave Numri i bankave për 1000 
km² 

Numri i bankave për 
100,000 banorë 

Shqipëri* 15 0.53 0.48 
Maqedoni 22 0.87 1.08 
Kroaci 44 0.78 1.02 
Bosnje Hercegovinë 63 1.23 1.61 
Slloveni 97 4.79 5.03 
Bullgari 35 0.32 0.45 
Rumani 40 0.17 0.18 
Mesatare 45 1.23 1.4 
*Të dhënat për vitin 2002, kurse për vendet e tjera  ato të vitit 2000. 
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E. Shkalla e rrezikut të vendit dhe në veçanti e aktivitetit bankar.
Kur flasim për rrezik kemi parasysh një nga faktorët kryesorë që
ndikojnë në vendimin për të investuar apo jo. Një sistem bankar
që vepron në një ambient me një rrezik të lartë kërkon më shumë
siguri, më shumë kapital që do të thotë ka nevojë për më shumë
kapital fillestar.

F. Nevoja për të përmbushur standardet ndërkombëtare si për
shembull, direktiva të ndryshme nga BIS (Banka e Rregullimeve
Ndërkombëtare) ose Bashkimi Evropian. Shumë vende të rajonit
si Kroacia, Rumania etj. në kuadrin e marrëveshjeve të asocimit
për të aderuar në Bashkimin Evropian kanë konverguar shumën e
kapitalit minimal sipas direktivës, nr. 12 të vitit 2000. Sipas kësaj
direktive vendet që do të lidhin marrëveshjen e asocimit për
aderimin në Bashkimin Evropian duhet të mbajnë një shumë
minimale të kapitalit jo më të ulët se 5 milionë euro.

I. 4. MBIKËQYRJA BANKARE DHE SISTEMI CAMELS

Banka e Shqipërisë përmbush edhe misionin e Mbikëqyrjes
Bankare për bankat e nivelit të dytë.

Funksioni i mbikëqyrjes bankare ushtrohet nga Banka e Shqipërisë,
si bankë qendrore, në bazë të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” dhe
ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”. Ndër detyrat kryesore
të Bankës së Shqipërisë është të licencojë ose t’u revokojë licencën
bankave dhe të mbikëqyrë veprimtarinë e tyre bankare, me qëllim
që të sigurojë stabilitetin e sistemit bankar.

Misioni i mbikëqyrjes bankare është:

• të sigurojë stabilitetin e sistemit bankar dhe të mbrojë
interesat e depozituesve dhe të publikut të gjerë;

• të sigurojë një sistem bankar të shëndoshë, aktiviteti i të
cilit të jetë transparent dhe i udhëhequr drejt ekonomisë
së tregut;

• të rrisë besimin e investuesve dhe të depozituesve
nëpërmjet mbështetjes së zhvillimit të industrisë bankare
dhe efektivitetit të saj.
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NJOHURI TË PËRGJITHSHME MBI SISTEMIN CAMELS

Sistemi i klasifikimit CAMELS është një sistem i brendshëm
klasifikimi mbikëqyrës, i përdorur nga Departamenti i Mbikëqyrjes
Bankare të Bankës së Shqipërisë për vlerësimin e mbarëvajtjes
së institucioneve financiare mbi një bazë uniforme dhe për të
identifikuar ato institucione, të cilat kërkojnë vëmendje apo interes
shtesë nga mbikëqyrja.

Në sistemin e klasifikimit CAMELS, çdo institucioni financiar i jepet
një klasifikim i përbërë bazuar në vlerësimin dhe në klasifikimin e
gjashtë përbërësve thelbësorë të kushteve financiare dhe
operacioneve të një institucioni. Këta faktorë përbërës lidhen me :

• mjaftueshmërinë e kapitalit;
• cilësinë e aktiveve;
• aftësinë e administrimit;
• cilësinë dhe me nivelin e të ardhurave;
• mjaftueshmërinë e likuiditetit;
• ndjeshmërinë ndaj rrezikut të tregut.

Si klasifikimi ashtu edhe nënklasifikimet përbërëse, klasifikohen
në një shkallë numerike nga 1 deri në 5. Në Bankën e Shqipërisë
ne përdorim sistemin CAMELS  e për pasojë zbatojmë pesë shkallë
numerike. Vlerësim 1 tregon rendimentin dhe praktikat më të
shëndosha, dhe shkallë minimale të vëmendjes nga mbikëqyrja,
ndërkohë që një vlerësim 5 tregon rendimentin dhe praktikat më
të dobëta dhe si pasojë, kërkon shkallën më të lartë të inspektimit
mbikëqyrës nga Banka e Shqipërisë.

Vlerësimi i përbërë pasqyron gjendjen e përgjithshme financiare
të institucionit, respektimin e ligjeve dhe të rregulloreve, si dhe
aftësinë drejtuese të administrimit. Klasifikimet e përbëra përdoren
nga Departamenti i Mbikëqyrjes Bankare për të monitoruar ecuritë
në total të mbarëvajtjes së përgjithshme të institucioneve financiare.

Sistemi i klasifikimit, gjithashtu, siguron një mënyrë për
Departamentin e Mbikëqyrjes Bankare për të ndjekur nga afër, për
qëllime të ndryshme statistikore apo mbikëqyrëse, tipet dhe
seriozitetin e problemeve që mund të ketë institucioni. Ky monitorim
është i mundshëm qëkur klasifikimi përbërës i dhënë sipas sistemit
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CAMELS bazohet në vlerësimin e disa aspekteve thelbësore të
kushteve dhe operacioneve të institucioneve financiare.

Për shembull, likuiditeti është një prej aspekteve të operacioneve
të një institucioni për të cilin jepet një klasifikim përbërës. Në këtë
mënyrë, sistemi CAMELS i jep mundësi Departamentit të
Mbikëqyrjes Bankare të identifikojë menjëherë të gjitha institucionet
që po pësojnë probleme likuiditeti, të matin seriozitetin e problemit,
si dhe të përcaktojnë nivelin e kërkuar të vëmendjes mbikëqyrëse.

Sistemi CAMELS ka dhënë prova që është një metodë efektive
për agjencitë mbikëqyrëse në përcaktimin e shëndetit dhe të
sigurisë së institucioneve financiare. Banka e Shqipërisë e ka
adoptuar këtë sistem në vitin 1999.

Sistemi merr parasysh disa faktorë financiarë, drejtues dhe të
përputhjes, që janë të përbashkët për të gjitha institucionet. Sipas
këtij sistemi, agjencitë mbikëqyrëse përpiqen që të sigurojnë që,
të gjitha institucionet financiare vlerësohen në një mënyrë uniforme
dhe të gjerë, si dhe që vëmendja mbikëqyrëse drejtohet si duhet
në institucionet financiare, të cilat shfaqin dobësi financiare dhe
operacionale apo ecuri negative.

Sistemi shërben, gjithashtu, si një mjet i dobishëm për identifikimin
e institucioneve financiare me probleme, si dhe për ndarjen e
institucioneve me mangësi sipas kategorive të veçanta përbërëse.
Më tej, sistemi klasifikues ndihmon Bankën e Shqipërisë në
ndjekjen e ecurive të mbarëvajtjes së industrisë financiare në tërësi.
Si i tillë, sistemi CAMELS ndihmon Bankën e Shqipërisë në
përmbushjen e misionit të saj për ruajtjen e stabilitetit të sistemit
financiar të vendit si dhe besimit të publikut në të. Në sistemin e
klasifikimit CAMELS, secilit institucion financiar i është dhënë një
klasifikim i përbërë, bazuar në një vlerësim dhe klasifikim, siç është
thënë më lart, të pesë përbërësve thelbësorë.

PSE KA RËNDËSI PRIVATIZIMI I BANKËS SË KURSIMEVE?

Po të shohim me vëmendje tabelën 1, pesha e Bankës së
Kursimeve në sektorin bankar shqiptar është mjaft e
konsiderueshme, sidomos po të ndalemi në treguesit e  totalit të
depozitave dhe të bonove të thesarit ndaj sistemit bankar.
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Privatizimi i Bankës së Kursimeve është një moment mjaft i
rëndësishëm në historinë e sistemit bankar. Duke u nisur nga
madhësia dhe pozicioni i kësaj banke në sistemin bankar, ai do të
përcaktojë natyrën dhe efektivitetin e sistemit bankar për një kohë
mjaft të gjatë.

Privatizimi i Bankës së Kursimeve ka rëndësi për vetë faktin se ai
do të sjellë bankën më të madhe të sistemit në rrjedhën dhe logjikën
e ekonomisë së tregut. Gjithashtu, ai do të përfaqësojë një votë
besimi për perspektivat afatgjata të ekonomisë shqiptare dhe për
sistemin bankar në veçanti.

Nxitja e konkurrencës në tregun ndërbankar shqiptar është një
masë me natyrë afatgjatë dhe që konsiderohet e rëndësishme dhe
mbështetëse e transmetimit të politikës monetare.

II. POLITIKA MONETARE DHE OBJEKTIVAT E BANKËS SË
SHQIPËRISË

II.1. OBJEKTIVAT E BANKËS SË SHQIPËRISË.

Objektivi themelor i Bankës së Shqipërisë është arritja dhe ruajtja
e stabilitetit të çmimeve.

Nëpërmjet politikave të saj dhe në funksion të detyrave që i
përcakton ligji, ajo bën përpjekje për arritjen e këtij objektivi themelor
që nënkupton kontrollin e nivelit të inflacionit në nivelet 2-4 për qind.
Përpara se të hartojë politikat që duhet të ndjekë, Banka e Shqipërisë
përkufizon objektivat finalë, objektivat e ndërmjetëm dhe instrumentet
me të cilat do të operojë për arritjen e këtyre objektivave.

Banka e Shqipërisë, në përputhje me objektivin e saj kryesor dhe
mbi bazën e tregut të brendshëm bankar, nxit dhe mbështet
zhvillimin e regjimit dhe të sistemit të këmbimeve valutore, tregun
e brendshëm financiar, sistemin e pagesave, si dhe ndihmon në
përmirësimin e kushteve monetare e kredituese, në mbështetje të
stabilitetit dhe të zhvillimeve ekonomike të vendit.

Objektivat e tjerë të Bankës së Shqipërisë, të kushtëzuar nga
objektivi kryesor i saj, duhet të nxisin ruajtjen e likuiditetit, aftësinë
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paguese dhe funksionimin normal të sistemit bankar të bazuar në
parimet e tregut.

Çdo objektiv dhe detyrë tjetër që i caktohet Bankës së Shqipërisë
kushtëzohet me arritjen e objektivit të saj kryesor.

II.2. INSTRUMENTET E POLITIKËS MONETARE

Njohuri të përgjithshme për përdorimin e instrumenteve të politikës
monetare.

Për arritjen e objektivit kryesor të politikës monetare, ruatjen e
stabilitetit të çmimeve, Banka e Shqipërisë përcakton instrumentet
me të cilat do të veprojë dhe konkretisht ajo ka në dispozicion një
set instrumentesh të cilat janë: operacionet e tregut të hapur,
instrumentet mbështetëse si dhe mbajtja e rezervës minimale të
detyruar të bankave në llogaritë e tyre në Bankën e Shqipërisë.
Operacionet e tregut të hapur përdoren për drejtimin e normave të
interesit në tregun e parasë, për administrimin e situatës së
likuiditeteve, si dhe për sinjalizimin e sistemit bankar  për qëndrimin
e Bankës së Shqipërisë në lidhje me politikën monetare.

Instrumenti kryesor i tregut të hapur, me të cilin Banka e Shqipërisë
operon në treg që në korrik të vitit 2000, janë marrëveshjet e
riblerjeve dhe ato të anasjellta të riblerjeve me maturim shtatëditor.
Si pjesë e operacioneve të tregut të hapur, Banka e Shqipërisë
kryen edhe operacione strukturore, që realizohen nëpërmjet
transaksioneve për shitblerjen me të drejta të plota të letrave me
vlerë. Këto transaksione iniciohen nga Banka e Shqipërisë dhe
ekzekutohen nëpërmjet ankandeve të shpejta dhe marrëveshjeve
dypalëshe. Efekti i këtyre lloj transaksioneve në likuiditet është i
përhershëm.

Instrumentet mbështetëse, të cilat u prezantuan për herë të parë
në shkurt të vitit 2001, shërbejnë për dhënien dhe për thithjen e
likuiditeteve në mënyrë të përkohshme, për një ditë ose deri në tre
muaj. Këto instrumente sinjalizojnë qëndrimin e politikës monetare
dhe drejtojnë normat e interesit në tregun e parasë. Instrumentet
mbështetëse përfshijnë depozitën njëditore, kredinë njëditore dhe
kredinë lombard, dhe zbatohen me iniciativën e bankave të nivelit
të dytë. Depozita njëditore përdoret nga bankat e nivelit të dytë për
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të investuar likuiditetet e lira në Bankën e Shqipërisë. Ndërsa,
instrumenti i kredisë njëditore dhe kredia lombard përdoren për të
marrë likuiditet nga Banka e Shqipërisë përkatësisht me maturim
njëditor dhe deri në tre muaj kundrejt vendosjes së kolateralit. Në
mënyrë të përmbledhur themi:

Kuadri i instrumenteve të përdorura nga Banka e Shqipërisë synon:

• dërgimin e sinjaleve të politikës monetare në treg;
• administrimin e likuiditeteve në sistem;
• përmirësimin e mekanizmit të transmetimit të politikës

monetare;
• influencimin e normave të interesit të tregut të parasë;
• nxitjen e zhvillimit të tregut ndërbankar;
• pjesëmarrjen më aktive në treg të bankave të nivelit të

dytë;
• rritjen e mundësive dhe të fleksibilitetit të ndërhyrjeve në

treg nga Banka e Shqipërisë;
• rritjen e larmisë së instrumenteve për bankat e nivelit të

dytë.

Instrumentet e përdorura përmblidhen në tre grupe kryesore si vijon:

• operacionet e tregut të hapur;
• lehtësitë kredituese;
• rezerva minimale e detyruar.

II.3.  KREDITIMI I BANKAVE TË NIVELIT TË DYTË NGA BANKA E

SHQIPËRISË

Në situata kur bankat e nivelit të dytë gjenden në mungesë likuiditeti,
që do të thotë se gjendja e llogarisë së tyre pranë Bankës së
Shqipërisë bie nën nivelin e lejueshëm të përdorimit të rezervës
së detyruar, ato kanë disa mundësi për tërheqjen e likuiditetit të
nevojshëm. Burimet kryesore janë tregu ndërbankar dhe Banka e
Shqipërisë. Normalisht Banka e Shqipërisë është burimi i fundit ku
bankat mund të marrin likuiditetin e nevojshëm. Instrumentet e
përdorura me qëllim kreditimin e bankave të nivelit të dytë nga
Banka e Shqipërisë janë: marrëveshjet e riblerjes, kredia njëditore
dhe kredia lombard.
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Marrëveshjet e riblerjeve dhe të anasjellta të riblerjeve.

Ky instrument funksionon në të dy krahët, për shtimin e likuiditetit
në rastet e mungesës dhe për tërheqjen e tij nga tregu në rastet e
tepricave. Marrëveshjet e riblerjes nënkuptojnë një marrëveshje,
me anë të së cilës Banka e Shqipërisë u shet letra me vlerë bankave
të nivelit të dytë dhe premton që t’i riblejë ato në të ardhmen, sipas
kushteve të paracaktuara. Instrumenti repo përdoret në këtë rast
për të pakësuar likuiditetin e sistemit bankar.

Marrëveshjet e anasjellta të riblerjeve nënkuptojnë një marrëveshje,
me anë të së cilës Banka e Shqipërisë blen letra me vlerë nga
bankat e nivelit të dytë dhe premton t’i rishesë ato në të ardhmen,
sipas afateve dhe kushteve të rëna dakord paraprakisht. Instrumenti
“i anasjelltë repo” quhet ndryshe edhe hua e kolateralizuar që Banka
e Shqipërisë i jep sistemit bankar dhe përdoret për të shtuar
përkohësisht likuiditetin. Si kolateral në këto marrëveshje shërbejnë
bonot e thesarit të qeverisë, blerë nga bankat e nivelit të dytë.

Ankandet  mbahen çdo javë dhe afati i maturimit të tyre është shtatë
ditë. Palë në këto ankande është Banka e Shqipërisë dhe bankat
e nivelit të dytë.

Ekzekutimi i tyre bëhet me anë të ankandeve të tipit standard që
në varësi të politikës që ndiqet janë ankande për shitje apo blerje.
Po në varësi të objektivave operacionalë të Bankës së Shqipërisë
është dhe zgjedhja e tipit të ankandit. Kështu, ankandet mund të
jenë me normë interesi fikse ose me normë interesi të
ndryshueshme. Norma e interesit të marrëveshjeve repo vendoset
nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë dhe është norma
së cilës i referohen të gjitha normat e tjera të kredidhënies së
Bankës së Shqipërisë. Aktualisht, norma e interesit të repove është
8.5 për qind.

Marrëveshjet e riblerjeve me afat njëditor, me afat një muaj dhe
me afat  tre muaj, organizohen nëpërmjet procedurave të
ankandeve të shpejta.

KREDIA NJËDITORE

Kredia njëditore është një instrument afatshkurtër borxhi, që u vihet
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në dispozicion bankave të nivelit të dytë. Ajo është kredi plotësisht
e garantuar, që akordohet për të asistuar bankat me nevoja
afatshkurta likuiditeti si dhe për administrimin e normave të interesit.
Interesi i kredisë njëditore sinjalizon nivelin e dëshirueshëm tavan
të normave afatshkurtra të interesit. Kjo normë është 2.5 pikë
përqindjeje më e lartë se norma e marrëveshjeve të anasjellta të
riblerjes me maturim shtatë ditë.

Banka e Shqipërisë akordon kredi njëditore vetëm në formën e
kredisë së kolateralizuar me kërkesën e bankave të nivelit të dytë
ose në mënyrë automatike. Instrumenti i kredisë njëditore mund të
përdoret vetëm nga bankat dhe nga degët e bankave që kanë
llogari në Bankën e Shqipërisë. Bankat, që në përfundim të
veprimeve rezultojnë me mungesë likuiditeti, bëjnë kërkesë për
kredi njëditore. Nga ana tjetër, në rast se konstatohet se llogaritë
rrjedhëse të bankave rezultojnë nën nivelin e lejuar në mbyllje të
ditës së punës, Banka e Shqipërisë akordon kredi njëditore
automatike dhe njofton bankën përkatëse për miratimin e kredisë
së dhënë.

Maturimi i kredisë njëditore është një ditë (ose shtyhet në ditën e
parë të punës kur dita vijuese është pushim). Në maturim të saj,
banka e nivelit të dytë kthen shumën e kredituar së bashku me
interesin e llogaritur me bazë vjetore.

KREDIA LOMBARD

Kredia lombard është instrument borxhi, qëllimi i të cilit është të
ndihmojë bankat e nivelit të dytë në  kapërcimin e  problemeve të
përkohshme të likuiditetit. Ajo përfaqëson instrumentin më të fundit
kreditues dhe njëkohësisht është kredia me normë interesi më të
lartë. Interesi i kredisë lombard është 6 pikë përqindjeje (me bazë
vjetore) më i lartë se interesi i marrëveshjeve (të anasjellta) të
riblerjes me maturim shtatë ditë.

Çdo bankë e nivelit të dytë, pasi shfrytëzon të gjitha mundësitë e
brendshme për likuiditete, tregun ndërbankar, marrëveshjet e riblerjes,
përdor kredinë lombard vetëm një herë në çdo tre muaj. Shuma më e
madhe e përfituar me anë të kredisë lombard qëndron midis 20 për
qind të kapitalit të paguar dhe 2 për qind të depozitave në lekë sipas
gjendjes më të fundit të bilancit të paraqitur në Bankën e Shqipërisë.
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Kredia akordohet në të njëjtën ditë që paraqitet dhe kërkesa nga
ana e bankës së nivelit të dytë. Në rast moskthimi të kredisë në
përfundim të afatit të caktuar, bankës nuk i lejohet të marrë asnjë
lloj tjetër kredie në tremujorin pasardhës. Afati maksimal i maturimit
të kredisë lombard është deri në tre muaj. Kredia bashkë me
interesin i kthehet Bankës së Shqipërisë në përfundim të afatit të
caktuar në miratimin e kredisë lombard.

III. SI E FIKSON NORMËN E INTERESIT BANKA E SHQIPËRISË

Banka e Shqipërisë për përcaktimin e interesit bazë të saj (të
interesit të marrëveshjeve repo/të anasjellta repo), mbështetet në
një sërë treguesish si:

kushtet makroekonomike të vendit:
- niveli i PBB-së dhe parashikimet në lidhje me të;

respektimi i objektivave të Bankës së Shqipërisë:
- niveli i indeksit të çmimeve të konsumit2 dhe pritshmëritë

për tendencën e këtij treguesi bazë,
- respektimi i objektivave  operacionalë (sasiorë) të Bankës

së Shqipërisë si: (a) mjetet e brendshme neto të Bankës
së Shqipërisë; b) krediti i brendshëm neto për qeverinë
dhe c) rezervat ndërkombëtare neto të Bankës së
Shqipërisë),

- objektivi i ndërmjetëm dhe parashikimi i tij — rritja vjetore
e  ofertës së parasë ( të agregatit monetar M3);

kushtet e likuiditetit në sistem3:
- tendenca e parasë jashtë bankave dhe tendencat e

pritshme,
- tendenca e depozitave në sistemin bankar,
- plotësimi i kërkesës së qeverisë në treg primar,
- kredia për ekonominë dhe pritshmëritë për të,
- vëllimi i transaksioneve në treg ndërbankar,
- niveli i likuiditetit në sistem (me teprica apo me mungesa);

2Banka e Shqipërisë, ndjek për çdo javë,  indeksin javor të çmimeve të prodhimeve
bujqësore.
3 Këto na shërbejnë dhe për përcaktimin e kahut të instrumentit kryesor të Bankës
së Shqipërisë në drejtim të injektimit apo, tërheqjes së likuiditetit.
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niveli aktual i normave të interesit në tregje, tendencat që vërehen
dhe pritshmëritë për ndryshimin e tyre:
- ecuria e yield-it të bonove të thesarit dhe tendencat e

pritshme,
- ecuria e interesave nominalë dhe realë në tregun e

depozitave dhe tendencat e pritshme të tyre,
- ecuria e interesave nominalë dhe realë në tregun e kredive

dhe tendencat e pritshme të tyre,
- ecuria e interesave në treg ndërbankar,
- ecuria e yield-it në tregun e obligacioneve dyvjeçare të

qeverisë ;

shkalla e reagimit të tregjeve ndaj sinjaleve të mëparshme të
politikës monetare dhe pritshmëria për reagimin e tyre.

ecuria e kursit të këmbimit dhe pritshmëritë  në lidhje  me të:
- ecuria e kursit të këmbimit në tregjet ndërkombëtare dhe

në tregun e brendshëm valutor, si dhe pritshmëritë në lidhje
me to,

- faktorët spekulativë në tregun valutor (në se ka patur të
tillë),

- ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm
valutor,

- prurjet e valutës nga emigracioni apo turizmi dhe  ndikimi
i tyre në kursin e këmbimit etj.;

tregues të  deficitit buxhetor dhe realizimi i planit të buxhetit:
- kontrolli i respektimit të kufijve të akordimit të kredisë direkte;

tregues të deficitit tregtar dhe ndikimi i mundshëm i tyre në nivelin
e çmimeve;

reformat strukturore:
- privatizimi i objekteve me rëndësi strategjike,
- ndryshime në sistemin e taksave e të tatimeve,
- ndryshime të rëndësishme në tregun e punës,
- ndryshime në sistemin financiar sikurse ishte krijimi i

Agjencisë së Sigurimit të Depozitave apo siç mund të jetë
më pas, krijimi i  Institutit të Regjistrimit të Kredive etj..
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faktorë të jashtëm ose të brendshëm që parashikohet që mund të
ndikojnë në nivelin e çmimeve:
- kriza energjetike,
- ndryshimi i çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare,
- zgjedhjet elektorale apo lokale,
- krizat në vendet fqinje ose partnere në tregti të cilat mund

të japin ndikimin e tyre në vendin tonë (për shembull lufta
në Irak),

- ndryshime të tilla siç ishte hyrja e monedhës fizike euro,
- spekulimet në treg etj..

Si konkluzion mund të themi që për përcaktimin e interesit bazë të
saj, Banka e Shqipërisë merr parasysh një sërë treguesish, duke
patur si qëllim përfundimtar, arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të
çmimeve. Banka e Shqipërisë në përcaktimin e interesit bazë mban
parasysh gjithashtu dhe ruajtjen e stabilitetit të normave të interesit.
Ndryshimet e shpeshta të politikës  monetare mund të shkaktojnë
luhatje të normave të interesit dhe çorientim të tregut ndaj sinjaleve
të saj. Ndaj, Banka e Shqipërisë, vendimet për ndryshimin e interesit
bazë i merr në kushtet kur pritshmëritë për treguesit e mësipërm,
parashikojnë qëndrueshmëri të kësaj situate.

Sikurse përcaktohet në rregulloren “Mbi marrëveshjet e riblerjes
dhe të anasjellta të riblerjes”: norma fikse e interesit të riblerjes për
ankandet standarde miratohet nga  Këshilli Mbikëqyrës i Bankës
së Shqipërisë, me propozim të Departamentit të Kërkimeve dhe
Politikave Monetare.

Në diskutimin për ndryshimin e normës bazë të interesit, anëtarët
e Këshillit Mbikëqyrës paraqesin dhe pritshmëritë dhe ndjesitë e
tyre për reagimin e mundshëm të tregut ndaj sinjaleve të politikës
monetare.

Norma fikse e interesit të riblerjes shërben dhe si nivel maksimal/
minimal për ankandet me shumë çmime.

IV. MARRËDHËNIET ME BUXHETIN E SHTETIT

Marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë me Buxhetin e Shtetit
Shqiptar, përgjithësisht shtrihen në fushat e mëposhtme:
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1. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të veprojë si agjent fiskal
për llogari të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, sipas kushteve
dhe mënyrave të parashikuara në marrëveshjen që lidhet çdo vit
midis saj dhe Ministrisë së Financave. Për këtë qëllim, pranë
Bankës së Shqipërisë, çelet llogaria “Depozitë e Qeverisë në lekë”,
ku pasqyrohen në kredi të gjitha të ardhurat dhe financimet e tjera
në favor të Qeverisë dhe në debi të gjitha shpenzimet dhe pagesat
në ngarkim të saj. Për këtë llogari nuk paguhen interesa. Banka
mund ta debitojë këtë llogari në rast se gjendja e saj është e
mjaftueshme. Në të kundërt, kur shuma për debitim është më e
madhe se gjendja e llogarisë, veprimi do të kryhet i pjesshëm, për
aq sa lejon gjendja e llogarisë. Llogaria “Depozita e qeverisë” nuk
lejohet të ketë gjendje debitore.

2. Kryerja e funksioneve të arkës së buxhetit të shtetit
nëpërmjet sistemit bankar. Bankat e nivelit të dytë, sa herë që
kryejnë veprime për llogari të buxhetit të shtetit, sipas marrëveshjes
me Ministrinë e Financave, sjellin në Bankën e Shqipërisë
raportimet përkatëse të këtyre veprimeve. Kur të ardhurat e
raportuara tejkalojnë shpenzimet, diferenca kalon në kredi të
llogarisë “Depozitë e qeverisë në lekë” dhe anasjelltas kur
shpenzimet tejkalojnë të ardhurat, diferenca kalon në debi.

Banka e Shqipërisë është e detyruar që veprimet për debitimin e
gjendjes së kësaj llogarie t’i kryejë vetëm në bazë të urdhërave
apo të autorizimeve me shkrim të përfaqësuesit të qeverisë
(Ministria e Financave).

3. Kreditimi i Qeverisë nga Banka e Shqipërisë. Në bazë të
ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” (neni 30), Banka e Shqipërisë mund
t’i japë kredi direkte Qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Kjo
kredi disbursohet dhe është e pagueshme vetëm në lekë, ndërsa
afati i maturimit të saj nuk duhet të jetë më shumë se gjashtë muaj.
Të gjitha kreditë ose huatë e tilla, sigurohen (kolateralizohen) me
letra me vlerë të qeverisë (bono thesari) me norma interesi sipas
përqindjeve të tregut. Për çdo kredi direkte të akorduar qeverisë
nga Banka e Shqipërisë, duhet të përfundohet një marrëveshje
me shkrim midis Qeverisë së Republikës së Shqipërisë,
përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bankës së Shqipërisë.
Në këtë marrëveshje përcaktohet shuma kryesore e kredisë,
maturimi i saj, normat e aplikuara të interesit si dhe kushte e
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shpenzime të tjera të mundshme. Brenda 6 muajve nga data e
dhënies së kredisë, Ministria e Financave në bashkëpunim me
Bankën e Shqipërisë vendosin mbi mënyrën e shlyerjes së këtij
detyrimi, që mund të jetë:

a)  konvertimi i detyrimit të kredisë në bono thesari, të cilat emetohen
në tregun primar dhe blihen nga Banka e Shqipërisë; ose b)  shlyerja
e kredisë në datën e saj të maturimit.

Është e rëndësishme që në dhënien e kredisë direkte të mbahen
parasysh kufijtë e përcaktuar nga ligji. Konkretisht, shuma kryesore
e kredisë së disbursuar dhe pjesa e padisbursuar e kredisë së
Bankës së Shqipërisë dhënë Qeverisë së Republikës së
Shqipërisë, nuk duhet të kalojë vlerën të mesatares vjetore të të
ardhurave të buxhetit të shtetit për tre vitet e fundit financiare. Vetëm
në rrethana të jashtëzakonshme, Banka e Shqipërisë mundet që
me një akt të veçantë të tejkalojë përkohësisht këta kufij, por
gjithmonë mban parasysh që ky tejkalim të mos bjerë ndesh me
objektivin kryesor të politikës monetare për ruajtjen e stabilitetit të
çmimeve.

4. Derdhja gjatë vitit e fitimit nga Banka e Shqipërisë. Banka
e Shqipërisë derdh çdo muaj në buxhetin e shtetit, të ardhurën
neto të saj (diferencë e të ardhurave dhe shpenzimeve sipas planit
të buxhetit të miratuar). Për këtë qëllim, në fillim të vitit miratohet
nga Komiteti i Administrimit të Huave të Brendshme, një skedulë
me shumat përkatëse dhe afatet kohore të ekzekutimit të veprimit.
Procedura për derdhjen e fitimit të Bankës së Shqipërisë gjatë vitit
ushtrimor në buxhet, fillon me “Derdhje nga fitimi i planifikuar i
vitit”. Transferimi i parë i të ardhurës neto të Bankës së Shqipërisë
në një vit të ri financiar, nuk mund jetë më shumë se 90 për qind e
vlerës dhe kryhet pas muajit janar të atij viti.

Mbas mbylljes së vitit Banka e Shqipërisë llogarit fitimin faktik neto
të vitit (sipas mënyrave që përcakton ligji “Për Bankën e Shqipërisë”
mbi këtë çështje) dhe e kalon në të ardhurat e buxhetit të shtetit
brenda katër muajve nga mbyllja e vitit financiar.
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Është një eksperiencë e veçantë për mua të jem sot në një leksion
special me ju për dy arsye: e para, sepse është leksioni i parë që
unë jap për përfaqësuesit aktualë dhe të ardhshëm të medias dhe
e dyta sepse megjithëse shumë nga ju si gazetarë kanë ndjekur
edhe konferencat për shtyp të zhvilluara nga Banka e Shqipërisë,
sot bashkëbisedimi do të jetë ndryshe.

Më shumë se nga pozicioni i Guvernatorit të Bankës Qendrore,
leksioni dhe përgjigjet që do të jap, do të anojnë nga të qenit
pedagog i Fakultetit të Ekonomisë. Kjo, nuk kufizon shfaqjen e
interesit tuaj për çështje të lidhura me Bankën e Shqipërisë dhe
me sistemin bankar. Përkundrazi. Do të mundohem të jem i hapur
dhe t’i përgjigjem çdo pyetjeje që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik,
politikëbërësit dhe vendimmarrjen për çështje thelbësore të
ekonomisë shqiptare.

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë,
Shkëlqim Cani gjatë një leksioni të

mbajtur në Fakultetin e Histori-Filologjisë,
Dega e Gazetarisë, 25 prill 2003.

“TRANSPARENCA DHE PAVARËSIA E BANKËS
QENDRORE. BANKA E SHQIPËRISË MES MEDIAS DHE
POLITIKËS”, UNIVERSITETI I TIRANËS, FAKULTETI
HISTORI-FILOLOGJI, DEGA E GAZETARISË, 25 PRILL 2003
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I. BANKA E SHQIPËRISË, NJË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

I.1. BANKA E SHQIPËRISË, BANKA QENDRORE E VENDIT.

Banka e Shqipërisë është banka qendrore e vendit. Ky status
sanksionohet në nenin 161 të Kushtetutës dhe me ligjin nr. 8269,
datë 27.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i cili përcakton
objektivat, detyrat, marrëdhëniet me sistemin bankar dhe me
shtetin, organizimin dhe drejtimin, pronësinë mbi kapitalin, pasqyrat
financiare dhe shpërndarjen e fitimit.

Banka e Shqipërisë u krijua gjatë procesit të tranzicionit me kalimin
në sistemin bankar dynivelor dhe me krijimin e hapësirës së
nevojshme ligjore për një bankë qendrore, e cila u zyrtarizua me
miratimin e ligjit nr. 7559 “Për Bankën e Shqipërisë”, datë 22 prill
1992. Rishikimet e mëvonshme që iu bënë këtij ligji u hartuan sipas
modeleve të vendeve perëndimore e rekomandimeve të
organizmave ndërkombëtarë.

Banka e Shqipërisë është bankë me kapital tërësisht shtetëror dhe
përgjiget përpara Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

Në cilësinë e autoritetit monetar e mbikëqyrës të vendit, Banka e Shqipërisë
gëzon të gjitha funksionet e mirëfillta të një banke qendrore klasike:

· Harton, miraton dhe zbaton politikën monetare të vendit,
për realizimin e objektivave të së cilës ajo përdor
instrumentet e duhura monetare.

· Ka të drejtën ekskluzive të nxjerrjes e të qarkullimit të
kartëmonedhës dhe të monedhës kombëtare.

· Mban dhe administron rezervat valutore të Republikës së
Shqipërisë.

· Harton, miraton e zbaton regjimin e këmbimit valutor si
dhe politikën e kursit të këmbimit.

· Licencon ose revokon licencën për ushtrimin e veprimtarisë
bankare si dhe mbikëqyr aktivitetin bankar me qëllim
sigurimin e stabilitetit të sistemit bankar.

· Shërben si bankier, këshilltar e agjent fiskal i Republikës
së Shqipërisë.

· Shërben si bankë e bankave të nivelit të dytë.
· Nxit funksionimin normal të sistemit të pagesave.
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Banka e Shqipërisë drejtohet nga Këshilli Mbikëqyrës, i cili
kryesohet nga Guvernatori. Brenda kompetencave të përcaktuara
me ligj, ajo është e pavarur nga çdo pushtet tjetër për realizimin e
objektivit kryesor të veprimtarisë së saj, si dhe në ushtrimin e
detyrave të ngarkuara.

Çdo subjekt është i detyruar të respektojë pavarësinë e Bankës së
Shqipërisë, të mos kërkojë të influencojë te ndonjë anëtar i Këshillit
Mbikëqyrës për të cënuar detyrimet e tij ndaj Bankës së Shqipërisë,
si dhe të mos ndërhyjë në veprimtaritë e Bankës së Shqipërisë.

Tërësia e llojeve të  ndryshme të bankave me lidhje të ndërsjellta
dhe me funksione të caktuara përbën sistemin bankar  të një vendi.
Sistemi bankar tek ne është në dy nivele.

Në nivelin e parë, funksionon jo mbi baza tregtare, banka  qendrore
e cila ushtron politikën monetare dhe funksionon si bankë emetuese
e parasë, si bankë e bankave dhe si “bankë e qeverisë”.

Në nivelin e dytë, funksionojnë mbi baza tregtare një tërësi
institucionesh financiare që kryejnë  veprimtari bankare dhe në to
vendin kryesor e zënë bankat tregtare.

Bankat janë nga institucionet financiare më të rëndësishme për
zhvillimin e ekonomisë së një rajoni të veçantë të tij. Fjala bankë
përdoret sot gjerësisht për të përshkruar një shumëllojshmëri
institucionesh financiare.

Aktualisht në Shqipëri operojnë 15 banka tregtare. Funksioni
themelor i sistemit bankar është kanalizimi i kursimeve apo i
mjeteve të lira të njësive suficitare, drejt njësive ekonomike
deficitare. Kredia bankare përbën kështu mekanizmin më të
rëndësishëm në financimin e aktivitetit ekonomik të sipërmarrjeve,
ndërsa bankat shërbejnë si instrumenti i realizimit të këtij qëllimi të
fondeve. Sigurimi i financimit nëpërmjet kredisë bankare është një
nga problemet më të mprehta, me të cilat ndeshet aktualisht biznesi
në vendin tonë.

Megjithatë, mund të thuhet që bankat kanë bërë përmirësime në drejtim
të krijimit të lehtësive të duhura ndaj biznesit shqiptar si për fillimin e një
veprimtarie të re biznesi, ashtu dhe për zgjerimin e atyre ekzistuese.
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I.2. PËR ÇFARË SHQETËSOHET NJË BANKË QENDRORE.

Niveli i çmimeve në një ekonomi matet me indekse të ndryshme.
Në vendin tonë për këtë përdoret indeksi i çmimeve të konsumit, i
cili duke formuar seri të dhënash me çmimet e artikujve të ndryshëm
të matura në kohë të ndryshme, prezanton ndryshimin e nivelit të
çmimeve. Ky ndryshim shprehet në përqindje dhe norma e
inflacionit është përqindja e rritjes së indeksit nga një periudhë në
tjetrën. Objektivi i një banke qendrore është ruajtja e nivelit të
ndryshimit të këtij indeksi në nivele të ulëta. Për këtë, banka
qendrore raporton mbi arritjen e një niveli të qëndrueshëm në një
periudhë të kaluar, ruajtjen e këtij niveli dhe parashikimin për
periudhën e ardhshme.

Lidhur me treguesin zyrtar të inflacionit, Banka e Shqipërisë
aktualisht i referohet indeksit të çmimeve të konsumit të fundvitit,
por po shikojmë mundësinë për të patur si objektiv inflacioni
indeksin e çmimeve të konsumit mesatar vjetor dhe për më tepër
atë “core”.

I.3. PSE ËSHTË NJË ÇËSHTJE PËR T’U SHQETËSUAR INFLACIONI?

Ndryshimet në nivelin e çmimeve, zakonisht shoqërohen me
ndryshime në fuqinë blerëse të parasë ose në vlerën e parasë. Siç
shihet, të dy termat i referohen shumës së mallrave dhe shërbimeve
që mund të blihen me një sasi të caktuar paraje. Fuqia blerëse e
parasë është e lidhur negativisht me nivelin e çmimeve (për
shembull, në se rritet dy herë niveli i çmimit, 100 lekë blejnë vetëm
gjysmën e asaj që kishin blerë më parë). Prandaj inflacioni, i cili
është një rritje e nivelit të përgjithsëm të çmimeve, ul fuqinë blerëse
të parasë. E kundërta ndodh me fuqinë e parasë kur ulet niveli i
çmimeve. Për më tepër çdo ndryshim i treguesit të inflacionit tej
parashikimeve prish balancën dhe ndikon edhe në treguesit e tjerë
makroekonomikë të vendit.

I.4. PSE KUJDESET BANKA QENDRORE PËR QËNDRUESHMËRINË E

NIVELIT TË ÇMIMEVE?

Çdo normë inflacioni e dhënë tenton të shkaktojë më tepër
probleme kur nuk del sa parashikimi. Në ekonominë e tregut ku të
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gjitha marrëdhëniet janë kontraktuale, në kushtet e një
qëndrueshmërie të parashikuar, aktiviteti ecën me një rrjedhë
normale. Në të kundërtën, me tronditje kur rritet inflacioni, vijnë
fitime për disa dhe humbje për të tjerët. Për shembull, po të flasim
për diçka në praktikë dhe më të ndjeshme për publikun, pikërisht
kontratat e pagave – kur nënshkruhen në kushtet e parashikimit të
inflacionit + 3 për qind, atëhere specifikohet që do të ketë rritje
pagash 3 për qind. Mirëpo nëse inflacioni rezulton me 10 për qind,
pagat e punonjësve do të kenë fuqi blerëse më të ulët (rreth 7 për
qind), ndërkohë që punëdhënësi do t’i shesë produktet e tij me
çmimet e ndryshuara duke fituar më shumë.

II. TRANSPARENCA E BANKËS SË SHQIPËRISË

II. 1. PARIMET E PËRGJITHSHME TË TRANSPARENCËS.

Transparenca e Bankës së Shqipërisë mbështetet mbi rregulloren
e Transparencës, të miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të
Bankës së Shqipërisë, me nr. 53, datë 21.06. 2000 dhe e rishikuar
me vendimin nr. 79,  datë 09.10. 2002.

II.1.1. Banka e Shqipërisë është institucion i “hapur” ndaj publikut.

Publiku ka të drejtë të kërkojë dhe Banka e Shqipërisë detyrohet
të publikojë, të informojë, të shpjegojë politikat, procedurat,
objektivat, dhe opinionet e saj. Veprimtaria e Bankës së Shqipërisë
është e hapur, e sinqertë dhe e paanshme.

Banka e Shqipërisë mbështetet në standardet ndërkombëtare të
hartuara në fushën e transparencës. Modeli drejt të cilit ecet është
dokumenti i përpunuar nga FMN “Praktika të mira të transparencës
së politikave monetare dhe financiare”.

II.1.2. Rritja e besueshmërisë së Bankës së Shqipërisë.

Veprimtaria e bankës qendrore është objekt kontrolli dhe gjykimi
nga të tretët jashtë saj, dhe në rradhë të parë, nga organet prej të
cilave ajo u përgjigjet me ligj. Rritja e transparencës për veprimtarinë
e bankës qendrore krijon mundësitë e ushtrimit të kontrollit duke
rritur në këtë mënyrë besueshmërinë e vendimeve të saj.
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II.1.3. Rritja e përgjegjshmërisë së Bankës së Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë si banka qendrore e vendit dhe institucion
ligjërisht i pavarur, është e përgjegjshme në veprimtarinë dhe
vendimet e saj. Kjo përgjegjshmëri realizohet, në rradhë të parë,
duke rritur transparencën. Aktiviteti i saj i nënshtrohet një debati
publik, që i krijon mundësi ballafaqimi për të kuptuar sa të drejta
janë vendimet e marra apo politikat e ndjekura, a duhen korrektuar
ato, ku, kur dhe si. Banka e Shqipërisë do të synojë t’i shpjegojë
ato në mënyrë të qartë dhe lehtësisht të kuptueshme. Përveç
rasteve kur informacioni është konfidencial, Banka e Shqipërisë i
krijon mundësi publikut të njihet me veprimtarinë e Këshillit
Mbikëqyrës në çdo mbledhje të zakonshme apo të
jashtëzakonshme nëpërmjet, njoftimeve për shtyp si dhe për
vendimet e veçanta deklaron edhe mendimin e pakicës.

II.1.4. Njohja e organeve shtetërore qendrore, pushtetit
gjyqësor dhe publikut me çështje të natyrës ekonomike.

Përfitimi nga ky proces ështe i dyanshëm. Nga njëra anë,
informohet dhe orientohet publiku dhe sidomos “lojtarët” e tregjeve,
gjë që disiplinon sjelljen e tyre ekonomike.

Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë ndërton dhe vë në funksionim
efikas mekanizmat e transmisionit në ekonomi të vendimeve të
saj. Nëse askush nuk kupton pse merret një vendim i politikës
monetare, është e qartë se asnjë vendim nuk e ka të sigurtë
suksesin e tij dhe sinjalet, që merr banka qendrore nga mjedisi
ekonomik, shtrembërohen duke vështirësuar marrjen e vendimeve
të tjera.

II.1.5. E drejta e publikut për informim dhe detyrimi i Bankës
së Shqipërisë për transparencë.

Banka e Shqipërisë brenda normave të konfidencialitetit dhe etikës,
me kërkesë të çdo personi, detyrohet të informojë personin nëse
disponon informacionin për dokumentin zyrtar, i cili i është kërkuar
dhe specifikuar në kërkesë. Në rast se e disponon atë, përveç kur
është ndaluar në mënyrë të veçantë, Banka e Shqipërisë i
komunikon informacionin personit.
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II.2. A ËSHTË TRANSPARENTE BANKA E SHQIPËRISË?

Përgjigja mund të ishte po. Banka e Shqipërisë është transparente.
Reagimi juaj mund të ishte ndryshe: Jo. Banka e Shqipërisë nuk
është transparente aq sa duhet, nuk i bën publike të gjitha vendimet
e Këshillit Mbikëqyrës, të gjitha tenderat që zhvillon, nuk të jep çdo
dokument që kërkohet etj.etj..

Përgjigja kompromis është: Banka e Shqipërisë ka bërë progres
në drejtim të rritjes së transparencës, duke u shndërruar nga një
institucion i mbyllur i tipi bunker në një institucion nga më të hapurit
për publikun. Megjithatë është ende herët të themi se banka e
Shqipërisë është plotësisht transparente por synimi ynë, i
dokumentuar në Strategjinë e Zhvillimit 2003-2005, është të rrisim
ndjeshëm nivelin e transparencës me publikun në përgjithsi dhe
me median në  veçanti.

Kohët e fundit, ndoshta e keni vënë re, Këshilli Mbikëqyrës kërkoi
praninë e kamerave në një mbledhje të rradhës. Në të ardhmen
do të shikojmë mundësinë që për çështje me interes publik, të
pranishëm të jenë edhe gazetarët, në mënyrë që publikut t’i përcillet
ajo çka ndodh brenda mureve të “ftohta” të bankës qendrore. Kjo,
sigurisht që në një të ardhme të afërt do të ndodhë, megjithëse ju
duhet të na mirëkuptoni pasi ka argumente për “konservatorizmin”
tonë si bankierë qendrorë. Prej muajsh mbledhjet e Këshillit
Mbikëqyrës ndiqen nga zëdhënësi i shtypit duke rritur në mënyrë
sasiore dhe cilësore informacionin që i përcillet medias.

Banka e Shqipërisë ka në përgjithësi raporte të mira me mediat
duke veçuar gazetarët që mbulojnë problemet ekonomike në
organet respektive, lidhur me informacionin relativisht të bollshëm,
të saktë, të shpejtë dhe të pakontestueshëm që marrin nga Banka
e Shqipërisë.

Ndonjë mospërputhje mes medias dhe një banke qendrore në
konceptin e formulimit të lajmit dhe rëndësisë së informimit të
publikut, mendoj se vjen si shkak i mbështetjes tuaj në parimin që
“a bad news is a good news-një lajm i keq është lajm i mirë”, por
mendoj se kjo kryesisht vjen nga moskuptimi apo keqinterpretimi i
të dhënave të Bankës së Shqipërisë.



322

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

Nga ana tjetër, nuk dua të mohoj edhe ndonjë tkurrje të nëpunësve
të Bankës së Shqipërisë në raport me gazetarët, për t’iu shpjeguar
atyre në mënyrë të qartë dhe të thjeshtë konceptet dhe dukuritë që
kanë të bëjnë me bankën qendrore dhe për të shkruar në mënyrë
më të drejtpërdrejtë dhe me një gjuhë më të thjeshtë publikimet e
Bankës së Shqipërisë.

II.3. PSE DUHET TË JETË TRANSPARENTE BANKA QENDRORE?

Faktet dhe studimet empirike tregojnë se sa më transparente të
jenë banka qendrore dhe sitemi bankar, aq më i konsoliduar do të
jetë besimi i publikut te banka qendrore dhe bankat e nivelit të
dytë. Niveli i trasparencës i Bankës së Shqipërisë gjykohet i mirë
krahasuar me institucionet e tjera në vend, si përsa i përket
botimeve (një listë të plotë të të cilave e gjeni bashkëngjitur) ashtu
edhe kontakteve me publikun në përgjithësi dhe me median në veçanti.

Ashtu si edhe synimet kryesore të një banke qendrore, edhe
komunikimi me publikun ka si synim marrjen e miratimit të tij për
vendime të rëndësishme të bankës qendrore që lidhen me :

-arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve;
-zhvillimin dhe funksionimin normal të tregut të brendshëm bankar;
-hartimin, miratimin dhe zbatimin e politikës monetare
-regjimin e këmbimit valutor;
-licencimin ose revokimin e licencës së bankave për të konsoliduar
sistemin bankar etj..

Kohët e fundit kam dhënë leksione në disa universitete të ndryshme
të vendit, dhe konkluzioni më i parë ishte se publiku, që në këtë
rast megjithëse ishte i zgjedhur, rezultoi se kishte nevojë në mënyrë
të vazhdueshme për informacion lidhur me funksionimin e bankës
qendrore.

Pa dashur të bëjmë krahasime me institucione të tjera vendase,
por nën shembullin e bankave qendrore me histori qindravjeçare
dhe nën rekomandimet e FMN-së për “Kodin e praktikave të mira
për transparencën e politikës monetare”, Banka e Shqipërisë ka
rritur nga viti në vit nivelin e trasparencës.

Lidhur me nivelin e transparencës, Banka e Shqipërisë ka marrë
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vlerësime nga Fondi Monetar Ndërkombëtarpër shkallën e zbatimit
të “Kodit të praktikave të mira për transparencën e politikës
monetare” dhe në detajimin praktik të Kodit që prej të rregullores
“Për Transparencën në Bankën e Shqipërisë”.

Duke qenë të bindur se vetëm një bankë qendrore transparente
është e suksesshme, gjatë vitit 2002 tentuam të rrisim më tej
shkallën e bashkëpunimit me mediat, publikimin e raporteve apo
të botimeve të Bankës së Shqipërisë, njoftimet e rregullta për
mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës dhe takimet me misionet e FMN-
së, dhe përgjithësisht, kemi gjetur në media reagimin pozitiv të
pritur.

Besoj se e kujtoni që në pranverën e vitit 2002, si pasojë e
paqartësive politike që po kalonte vendi, por edhe për shkak të
disa spekulimeve u trondit besimi i publikut te sistemi bankar. Media,
falë edhe reagimeve të njëpasnjëshme të Bankës së Shqipërisë,
institucioneve financiare ndërkombëtare dhe deri ish-ambasadorit
amerikan në Tiranë, nga “përhapëse” e panikut, në disa raste, u
shndërrua në partnere e Bankës së Shqipërisë, në shpjegimin e
projetkligjit “Për sigurimin e depozitave” dhe rikthimin e likuiditeteve
në sistem. Në këtë mënyrë, arritëm të përballojmë edhe një sfidë
të vështirë jo vetëm për bankën qendrore dhe bankat e nivelit të
dytë, por për gjithë ekonominë vendase.

II. 4. FUSHATA E ÇMIMEVE, PROVË E BASHKËPUNIMIT TË SUKSESSHËM

ME MEDIAN

Në periudhën 26 nëntor – 31 dhjetor 2002, Banka e Shqipërisë
inicioi dhe zhvilloi fushatën për të frenuar fenomenin e spekulimit
me çmimet në treg në prag të festave të fundvitit.

Me kënaqësi vumë re se fushata pati efekt dhe është një mjet i
dobishëm që mund të përdoret edhe në të ardhmen për të ndikuar
në përmirësimin e tregjeve dhe në zbutjen e fenomenit të spekulimit
me çmimet.

Arsyeja e zhvillimit të kësaj fushate, lidhej me përpjekjet e Bankës
së Shqipërisë për të rritur transparencën dhe për të ndërgjegjësuar
e edukuar publikun me çështje të ekonomisë dhe të financave.
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Qëllimi i fushatës ishte të tërhiqte vëmendjen për problemin e rritjes
pa arsye të çmimeve në prag festash, të sensibilizojë autoritetet
përkatëse për t’u angazhuar në zgjidhjen e këtij problemi si dhe të
edukonte e ndërgjegjësonte publikun mbi përfitimet që vijnë nga
zgjidhja e problemit.

Në qendër të fushatës u vu konsumatori, ai i cili e vuan më së
shumti rritjen spekulative të çmimeve. Me konsumatorët u veprua
në drejtim të ndërgjegjësimit dhe të rolit që ka sjellja e tyre e
konsumit mbi intensifikimin apo zbutjen e fenomenit të spekulimit
me çmimet në treg.

Nëpërmjet medias u arrit të transmetohej në publik mesazhi që
Banka e Shqipërisë kërkonte t’u jepte konsumatorëve.

Element tjetër i rëndësishëm i fushatës ishte “transparenca e
tregut”, e cila u realizua nëpërmjet vëzhgimit të çmimeve të disa
produkteve në disa tregje çdo ditë dhe publikimit të tyre. Kjo siguroi
rritjen e informacionit dhe qartësimin e faktit se ku ndodhte
spekulimi me çmimet, në cilat periudha kohore paraqitej më intensiv
dhe sa ishte masa e rritjes së çmimeve.

Konkluzionet që arritëm në përfundim të fushatës mund t’i
përmbledhim:

• Në tërësi, organizimi i fushatave sensibilizuese për një
problem të caktuar është një element i dobishëm dhe që
ka efekt. Kjo u vërtetua edhe në rastin e fushatës për
çmimet.

• Sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi i konsumatorëve dhe i
bizneseve përbëjnë dy elemente të rëndësishme në
procesin e përmirësimit të funksionimit të tregjeve. Banka
e Shqipërisë ka burime njerëzore dhe financiare për t’u
angazhuar në aktivitete të tilla edhe nëse dalin jashtë sferës
së detyrave të saj. Rezultatet e procesit të edukimit do të
jenë të dobishme për të gjithë.

• Bashkëpunimi me median përbën një element qendror të
fushatës dhe në tërësi u sigurua mbështetja e saj.

• Inflacioni në muajin dhjetor pati rritje gjë që vërtetoi
shqetësimin e Bankës së Shqipërisë se në fund viti (apo
pragfesta) ka rritje speculative çmimesh. Përdoret ky term



325

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

pasi faktorët që normalisht ndikojnë mbi inflacionin në
muajin dhjetor kishin zhvillime të tilla që nuk tregonin për
rritje të presioneve.

• Shqetësimi i Bankës së Shqipërisë u vërtetua përsëri nga
fakti që çmimet afër ditëve të festave rriteshin dhe sidomos
rritjen më të madhe e patën në datat 30-31 dhjetor. Për
më tepër, ato shfaqën tendencë rënëse në muajin janar.

• Rritja spekulative e çmimeve, ashtu siç pritej, duke patur
parasysh traditën e festimit në Shqipëri, është disa herë
më e fortë në prag të festës së Vitit të Ri. Festat e tjera
shkaktojnë rritje të lehta.

Fushata e çmimeve pati ndikimin e saj pozitiv. Së pari, solli në
vëmendje të publikut këtë problem duke e ndërgjegjësuar atë për
fenomenin spekulativ dhe duke e familjarizuar me idenë që mund
të reagohet. Së dyti, solli në vëmendje të autoriteteve shtetërore
problemin. Së treti, ndikoi në reduktimin e inflacionit. Inflacioni në
muajin dhjetor u rrit në masën 3.2 për qind, dhe kjo përfaqësonte
rritjen më të lartë për vitin 2002. Megjithatë, rritja e vërtetuar ishte
më e ulët se sa pritshmëria 4.7 për qind. Përveç kësaj, efekti
sezonal u vërtetua në masën 90 për qind të tij. Së fundi, inflacioni
vjetor në fund të vitit 2002 u reduktua ndjeshëm në raport me të
gjithë muajt e vitit.

Së fundi, media është e nevojshme të jetë “bashkëpronare” e
procesit të sensibilizimit. Fushata e vitit 2002 konfirmoi rëndësinë
që ka bashkëpunimi me median për të siguruar përçimin e ideve
dhe të mesazheve.

II.5. TRANSPARENCA E BANKËS SË SHQIPËRISË NË TË ARDHMEN.

Synimi ynë, sa i përket vitit 2003 është të përmirësojmë në mënyrë
cilësore dhe sasiore këtë raport me median duke tentuar notat
maksimale të vlerësimit të transparencës së bankës qendrore.
Banka e Shqipërisë dhe unë si Guvernator, mendoj se do të jemi
më shumë të pranishëm në media nëpërmjet konferencave të
shtypit, intervistave, publikimeve, fjalimeve, shkrimeve dhe debatit
të hapur, për të dhënë mesazhe të qarta, të thjeshta dhe të
kuptueshme për publikun, lidhur me arritjen dhe me ruajtjen e
stabilitetit të çmimeve, me zhvillimin dhe me funksionimin normal
të tregut të brendshëm bankar, me hartimin, miratimin dhe zbatimin
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e politikës monetare, të regjimit të këmbimit valutor, të licencimit ose
të revokimit të licencës së bankave për të konsoliduar sistemin bankar.

Për të arritur këtë dhe sigurisht për të krijuar mundësinë e
mirëkuptimit të informacioneve dhe të botimeve tona, gjatë vitit në
vazhdim do të keni mundësinë e trajnimeve në Bankën e
Shqipërisë. Tema të rëndësishme si koncepti i inflacionit dhe i
politikës monetare, mbikëqyrja bankare, ankandet e bonove të
thesarit dhe obligacioneve qeveritare, administrimi i rezervave
valutore të Bankës së Shqipërisë dhe financimi i deficitit buxhetor
etj., do të jenë në qendër të këtyre trajnimeve që do të zhvillojmë
me gazetarët. Që tani, mund t’ju them se edhe ju mund të jeni
pjesë e këtyre trajnimeve dhe për këtë në setin e materialeve gjeni
edhe programin përkatës.

Qëllimi kryesor i këtyre trajnimeve është ndërgjegjësimi dhe trajnimi
i vazhdueshëm i gazetarëve që mbulojnë Bankën e Shqipërisë
dhe studentëve të Gazetarisë, lidhur me çështjet kryesore si politikat
monetare-inflacioni, operacionet monetare, mbikëqyrja bankare,
emisioni monedhës etj..

Gjatë vitit 2003, nga ana tjetër, një risi do të jetë edhe trajnimi i të
gjithë nëpunësve të interesuar të Bankës së Shqipërisë lidhur me
marrëdhëniet me mediat në konceptin e një banke qendrore dhe
të një eksperti (ekonomisti) të mirëfilltë.

Emisionet televizive do të jenë një tjetër “dritare informacioni” për
publikun për Bankën e Shqipërisë. Ekspertët dhe drejtuesit e
Bankës së Shqipërisë përgjithësisht do t’i përgjigjen pozitivisht
ftesave për debate me synim shpjegimin në një gjuhë sa më të
thjeshtë se çfarë bën dhe çfarë nuk bën një bankë qendrore.

Duke ndërmarrë hapat e mësipërm, masmedia do të ketë rëndësi
prioritare si “Target Group” kryesor në strategjinë e komunikimit
me publikun të Bankës së Shqipërisë dhe Guvernatorit, siç është
parashikuar në Strategjinë e Bankës së Shqipërisë 2003-2005.

Banka e Shqipërisë pritet të zërë një vend më të gjerë në media, si
në gazetat e përditshme ashtu dhe në mediat elektronike, duke
marketuar punën e madhe që bën jo vetëm për arritjen e objektivave
kryesorë të saj, por edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Banka
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e Shqipërisë është shembulli i institucionit të mirëinformuar dhe
me numrin më të madh të dokumenteve dhe botimeve, që në fund
të fundit përkthehen në “punë e kryer”.

Nga ana tjetër, në funksionin e Guvernatorit, i kam dhënë rëndësinë
e duhur raporteve dhe marrëdhënieve me mediat dhe duke e
konsideruar atë si partner, mendoj se do të arrijmë të konsolidojmë
në opinionin publik idenë se Banka e Shqipërisë është e hapur me
publikun dhe mirëpret vlerësimet e tij.

Është e qartë se besueshmëria te publiku krijohet nëpërmjet
mbajtjes së objektivave, synimeve, detyrimeve dhe angazhimeve
të Bankës së Shqipërisë të shpallura publikisht si niveli i
përgjithshëm i çmimeve, administrimi i rezervës valutore,
mostejkalimi i kufirit të financimit të deficitit të brendshëm buxhetor
etj., angazhime të cilat do t’i respektojë Banka e Shqipërisë edhe
gjatë viteve në vazhdim.

II.6. HAPAT KONKRETË PËR RRITJEN E TRANSPARENCËS.

Objektivi afatmesëm i Bankës së Shqipërisë që përfshin periudhën
2003-2005 në fushën e rritjes së transparencës është “zbatimi në
përgjithësi i standardeve të Kodit”.

Për të realizuar rritjen e transparencës në veprimtarinë e Bankës
së Shqipërisë, në zbatim të Rregullores së Transparencës, do të
përdoren rrugët e mëposhtme:

II.6.1. Zgjerimi i auditorit i cili njihet me botimet e Bankës së
Shqipërisë përfshin:

a) Kuvendin, si organin më të lartë legjislativ të shtetit ku me
ligj Banka e Shqipërisë është e detyruar të raportojë të
paktën një herë në vit.

b) Institucionet e tjera të larta, që merren me çështje të
ekonomisë dhe të politikave ekonomike si Presidenca,
Kryeministria, ministritë, kryesisht ministritë që kanë lidhje
me problemet e ekonomisë dhe të financave, organizmat
ndërkombëtarë.

c) Përdorues të rëndësishëm profesionistë, që janë pjesë e
mekanizmit të transmisionit të vendimeve të bankës
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qendrore në ekonomi, si bankat, institucionet financiare,
bizneset, universiteti, shoqatat dhe grupimet e biznesit etj..

Përdorues të tjerë si media, institute të studimeve ekonomike dhe
publiku. Banka e Shqipërisë po vendos kontakte me shtresat e reja të
popullsisë si nxënës të shkollave të mesme, në përgjithësi, dhe të
universiteteve, në veçanti, duke synuar edhe nxënësit në shkolla
tetëvjeçare me anë të përgatitjes së materialeve informative dhe sqaruese.

II.6.2. Shtimi i numrit të njoftimeve, të deklaratave dhe të
sqarimeve, për shtyp.

Njoftimet për shtyp synohet të jepen në periudha të rregullta kohore
ose kur shihet e nevojshme:

• Në përfundim të çdo mbledhjeje të Këshillit Mbikëqyrës.
• Deklarata për ndërhyrjet në treg të hapur dhe në tregun

valutor. Këto deklarata bëhen brenda tre muajve pasi të
ketë përfunduar ndërhyrja për tremujorin e kaluar. Teksti i
deklaratës miratohet nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së
Shqipërisë.

• Deklarata të tjera, të cilat mund të jepen kur ka ngjarje të
tjera që konsiderohen të rëndësishme.

• Sqarime për të trajtuar problemet që ka ngritur shtypi
shqiptar gjatë një muaji në lidhje me problemet ekonomike
në tërësi apo në veçanti për Bankën e Shqipërisë dhe
sidomos për të sqaruar keqinterpretimet.

II.6.3. Intensifikimi i daljeve në Kuvend ose në Komisionin e
Ekonomisë, Financave dhe Buxhetit.

Në zbatim të kërkesës ligjore për llogaridhënie, dalja në Kuvend
synohet të bëhet për periudha të rregullta kohore.

· Me përfundimin e Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë,
në muajt prill-maj të çdo viti.

· Përmbledhje të ngjarjeve të vitit dhe deklarim i objektivave
për vitin e ardhshëm, në muajin dhjetor të çdo viti.

· Organizimi i takimeve shpjeguese-sqaruese me Komisionin
për probleme që Banka e Shqipërisë i gjykon të nevojshme
ose urgjente.
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II.6.4. Mbajtja e konferencave të rregullta për shtyp.

Guvernatori del në konferencë shtypi në muajin janar (ose shkurt)
të çdo viti. Kjo konferencë përqendrohet në arritjen e objektivit
kryesor të Bankës së Shqipërisë, por edhe të problemeve të tjera
që konsiderohen të përshtatshme, sipas rastit.

Guvernatori del në konferencë shtypi në tetor të çdo viti ose pas
vizitës së misionit të FMN-së. Në këtë konferencë shpjegohen
shkurtimisht zhvillimet e vitit dhe pritshmëria për fundin e tij.

Guvernatori ose zëvendësit e tij zhvillojnë, sipas rastit, konferencat
e jashtëzakonshme për shtyp të cilat trajtojnë një çështje të vetme
të caktuar, sidomos rastet kur ka zhvillime negative në tregje.

Organizimi i konferencave të rregullta të përdymuajshme/mujore
për shtyp të drejtuara nga zëdhënësi i shtypit, drejtori dhe/ose
personi përkatës në Departamentin e Marrëdhënieve me Publikun.

II.6.5. Intensifikimi i daljes në median elektronike.

Banka e Shqipërisë ka tashmë një plan të detajuar për cikël
emisionesh televizive të karakterit shpjegues. Dalja në median
elektronike synohet të jetë jo më shpesh se një herë në tre muaj
dhe vetëm për një çështje. Synimi është që në median elektronike
të shpjegohet një çështje që i intereson Bankës së Shqipërisë.

II.6.6.Banka e Shqipërisë organizon konferenca, takime
diskutimi dhe seminare për aspekte të ndryshme të ekonomisë
dhe të financave.

Nën drejtimin e Guvernatorit, Banka e Shqipërisë organizon
konferencën e rregullt vjetore me tema ekonomike e financiare.
Gjithashtu Banka e Shqipërisë organizon tryeza diskutimi e pritjeje
miqësore me grupet që preken nga vendime të bankës qendrore
dhe të cilat nuk janë përfshirë shpesh në takimet me bankën, siç
janë grupet e biznesit apo me grupe të interesuara për veprimtarinë
e bankës qendrore, si për shembull, ambasadat, institutet e
studimeve ekonomike etj.; aktivitete për nxënësit dhe studentët
në njohjen e aktivitetit të bankës qendrore; mbajtje leksionesh në
universitetet shqiptare (në Tiranë dhe rrethe).
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II.6.7.  Rritja e transparencës në veprimtarinë e Këshillit
Mbikëqyrës.

Lidhur me këtë çështje, Banka e Shqipërisë ka bërë hapa drejt:

• Botimit në fillim të çdo viti të kalendarit të mbledhjeve të
rregullta të Këshillit Mbikëqyrës.

• Njoftimit, minimalisht, dy ditë para, të çështjeve që shqyrton
mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës.

• Njoftimit të vendimeve të marra sa më shpejt të jetë e
mundur, brenda afateve ligjore, nga marrja e vendimit.

• Shtimit të informacionit për të njohur publikun me anëtarët
e Këshillit Mbikëqyrës.

II.6.8. Hapja e dhomës “Informacion për Evropën”.

Hapja e dhomës “informacion për Evropën”, po realizohet
paralelisht duke hedhur informacione në faqen e internetit të Bankës
së Shqipërisë dhe duke tërhequr materiale (literaturë informuese
për Bashkimin Evropian dhe të dhënat e faqes në internet), që i
vihen në dispozicion publikut nga Banka e Shqipërisë. Ky ambient
mund të shërbejë për të ofruar mundësi kërkimore për persona të
interesuar.

III. A ËSHTË E PAVARUR BANKA E SHQIPËRISË?

III.1. GJENDJA AKTUALE DHE PROBLEMET.

Duke patur parasysh nivelin jo shumë të kënaqshëm të respektimit
dhe zbatimit të ligjit në Shqipëri, edhe banka qendrore nuk mund
t’i shpëtojë sulmeve nga kahe të ndryshme kundër pavarësisë reale
të saj. Duke iu referuar klasifikimit të pavarësisë ligjore të bankës
qendrore, rezulton që në kuadrin kushtetues dhe ligjor nuk ka
probleme. Banka e Shqipërisë (nënkupto edhe Këshilli Mbikëqyrës
dhe Guvernatori si kryetar i tij) brenda kompetencave të ligjit nr.
8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, është e pavarur
nga çdo pushtet tjetër për realizimin e objektivit kryesor të
veprimtarisë së saj si dhe në ushtrimin e detyrave. Por, problemet
lindin po të shohim derivatët e pavarësisë ligjore:
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III.1.1 A ka Banka e Shqipërisë “pavarësi” dhe tronditjet e
sistemit bankar?

Viti që lamë pas krijoi jo pak probleme me pavarësinë politike të
Bankës së Shqipërisë, e cila u detyrua të përballonte sulme të
hapura dhe jo të tilla, politike, nga politikanë të ngjyrave të
ndryshme. “Politikanët, —sipas Alan S. Blinder, zëvendëspresident
i Bordit të Guvernatorëve të FED, —nuk njihen as për durim, as
për largpamësi”. Në këtë mënyrë, bankës i është dashur herë pas
here të përballonte një furi sulmesh politike të pabaza dhe herë-
herë kontradiktore me njëri-tjetrin. Në muajt mars-prill të vitit të
kaluar sistemi bankar u përball me panikun e depozitave, që përbën
ngjarjen më të rëndë për sektorin financiar shqiptar pas vitit ’97
dhe, ajo që është më e rëndësishme një ngjarje të pastër të sektorit
bankar.

Paniku filloi dhe u zgjerua kryesisht në Bankën e Kursimeve, e cila
ndodhej në prag të privatizimit dhe zinte pjesën më të madhe të
sistemit bankar dhe më pak në Bankën Kombëtare Tregtare si
banka e dytë e vendit për nga madhësia.

Rrjedhjet e depozitave nga këto dy banka arritën në 12 miliardë
lekë, në mars dhe 9.4 miliardë lekë në prill, ndërkohë që Banka e
Kursimeve zinte 96.3 për qind të tyre, e cila solli edhe uljen e peshës
së kësaj banke në sistemin bankar nga 59.2 për qind në fund të
vitit 2001, në 56.6 për qind në prill të 2002.

Përtej historisë së shifrave dhe të ambientit pozitiv të sistemit
bankar, paniku u bë fakt dhe si i tillë ai ka shkaqet e veta, të cilat
duhen kërkuar në rrethana të tjera të kësaj periudhe dhe në faktorët
që formojnë pritjet e publikut dhe besimin e tij ndaj sistemit bankar.

Mungesa e informacionit dhe asimetria e tij kanë një ndikim të
konsiderueshëm në formimin e pritjeve jo të sakta të publikut. Nuk
është rastësi që tërheqja e depozitave filloi dhe u zgjerua së pari
në zonat rurale, ku njohuritë për sistemin bankar dhe vlerësimin e
tij si dhe informacioni për to është i kufizuar.

Në këtë kontekst, gërshetimi i dy ngjarjeve siç ishte ofrimi i Bankës
Kursimeve për privatizim dhe miratimi i ligjit të sigurimit të
depozitave në këtë kohë, të mpleksura dhe me faktorë politikë
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tronditën besimin e publikut ndaj bankave duke çuar në tërheqje
masive depozitash.

Privatizimi i Bankës Kursimeve, në një kohë kur qeverisja
karakterizohej nga probleme serioze dhe nga mungesë e stabilitetit
dhe, nga ana tjetër, argumenti i opozitës se privatizimi dhe dhënia
e bankave të huajve do të cënonte sigurinë e depozitave, si një
mjet i luftës politike, e shoqëruar dhe me rënien e besimit të sigurimit
implicid për shkak të diskutimeve për madhësinë e nivelit të
depozitave që do të siguroheshin me ligj, nxiti formimin e pritjeve
jo të sakta për këto banka duke çuar në panik.

III.1.2. Pavarësia ligjore.

Pavarësia ligjore e Bankës së Shqipërisë, parashikon të drejtat e
Bankës së Shqipërisë për të ushtruar kompetenca të tilla si të ketë
personalitet juridik për nënshkrime kontratash, aktmarrëveshjesh;
nxjerrje aktesh normative me fuqi detyruese si vendime, për Bankën
e Shqipërisë ose bankat e nivelit të dytë që ushtrojnë aktivitet
bankar në Republikën e Shqipërisë; të drejtën për të gëzuar,
poseduar dhe disponuar apo për të blerë pasuri të luajtshme dhe
të paluajtshme në interes të veprimtarisë së saj; për të kryer
aktivitete të ndryshme në fushën e tregtimit, të shpërndarjes  apo
të emetimit të letrave me vlerë për llogari të Qeverisë, ose t’i emetojë
ato për  llogari të saj.

Emetimi i letrave me vlerë nga ana e Bankës së Shqipërisë për
llogari të saj, kryhet në rastet kur kjo gjykohet e nevojshme në
drejtimin e politikës monetare. Nëpërmjet tyre, Banka e Shqipërisë
mund të ndikojë në situatën e likuiditetit të tregut financiar dhe të
kontrollojë objetivat e saj finalë ose të ndërmjetëm.

I vetmi autoritet përpara të cilit Banka e Shqipërisë përgjigjet me
anë të raporteve të saj për zbatimin e detyrave që ligji i përcakton,
është organi ligjvënës - Kuvendi. Një raport i tillë përforcon akoma
edhe më shumë pozicionin e Bankës së Shqipërisë, pavarësinë e
saj, dhe tregon nivelin e lartë institucional në të cilin ligji e ka
vendosur atë.

Një nga detyrimet që ligji i ka vënë Bankës së Shqipërisë, është
dorëzimi në Kuvend dhe në Këshillin e Ministrave, në intervale



333

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

gjashtëmujore, i një raporti mbi vlerësimin e realizimit të objektivit
kryesor të Bankës së Shqipërisë, që është ruajtja dhe arritja e stabilitetit
të çmimeve. Sipas ligjit, kjo deklaratë  vihet në dispozicion të publikut,
si një tjetër element i transparencës të Bankës së Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë, duke qenë një institucion i pavarur, është e
veshur dhe me pushtet të konsiderueshëm, gjë që i jep mundësinë
të ketë ndikim në politikën ekonomike të një vendi në periudha
afatshkurtra dhe afatgjata.

Në këtë mënyrë, pavarësia e këtij institucioni ballafaquar me faktin
që organet drejtuese te tij nuk zgjidhen drejtpërdrejt nga populli,
krijon potencialisht rrezikun e abuzimit me pushtetin. Për këtë arsye,
institucioni i bankës qendrore duhet të jetë i përgjegjshëm në
veprimtarinë e tij. Përgjegjshmëria ushtrohet nëpërmjet përcaktimit
të kompetencave, objektivave e detyrave në ligj si dhe në
përcaktimin e detyrimit për llogaridhënie.

Kështu, pavarësia dhe përgjegjshmëria janë dy elemente plotësues
të njëri-tjetrit. Përgjegjshmëria e bankës qendrore sigurohet nga
respektimi i të gjitha neneve të ligjit.

Nga ana tjetër, dhënia e parashikimeve dhe përmbushja e tyre
ndihmon vetë bankën për të forcuar besueshmërinë dhe për të
konsoliduar pavarësinë.

Ligji aktual i jep bankës autoritet të kufizuar “për t’i dhënë hua shtetit.
Aktualisht, shuma e drejtëpërdrejtë e kredisë që Banka e Shqipërisë
mund t’i japë qeverisë nuk mund të kalojë ekuivalentin prej 5 për
qind të të ardhurave mesatare vjetore të tre viteve të fundit të
qeverisë, ndërsa deri në vitin 2005 financimi i deficitit buxhetor
nga ana e Bankës së Shqipërisë synohet të shkojë në zero. Banka
e Shqipërisë në përputhje me objektivin e saj kryesor mund të
ndërhyjë pa kufi në tregun e hapur dhe atë sekondar të letrave me
vlerë të borxhit të qeverisë.

Është parashikuar se Banka e Shqipërisë është e pavarur nga çdo
subjekt tjetër për realizimin e objektivit kryesor të saj dhe në
ushtrimin e detyrave të ngarkuara. Kjo do të thotë që: Banka e
Shqipërisë është e pavarur në marrjen e  vendimeve të saj në
fushën e kompetencave që ligji i akordon pushtet. Pavarësia e
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Bankës së Shqipërisë përforcohet me idenë e shprehur në këtë
pikë se të gjitha subjektet e tjera jashtë saj janë të detyruara të
respektojnë autoritetin, që ligji i ka dhënë Bankës së Shqipërisë
dhe nuk duhet që nëpërmjet ndërhyrjeve të tyre të influencojnë në
marrjen e vendimeve nga anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës
së Shqipërisë. Duke parë ligjin në tërësinë e tij, vërehet që për
këtë element plotësohet kushti që i njeh pavarësi të plotë bankës
qendrore, duke siguruar në këtë mënyrë efektivitet më të madh në
realizimin e funksioneve dhe objektivave të saj.

III.2. ARGUMENTET PRO PAVARËSISË SË BANKËS QENDRORE.

Pavarësia e bankës qendrore është një ndër elementet e trajtuara
gjerësisht në literaturën e sotme. Tendenca, në përgjithësi, është
ajo e krijimit të bankave qendrore të pavarura, dhënies së
pavarësisë bankave qendrore që ekzistojnë dhe rritjen e
konsolidimin e pavarësisë për banka të tjera. Arsyeja më themelore
që i çon politikanët dhe autoritetet e një vendi t’i japin pavarësi
bankës qendrore është sigurimi i normave të ulëta dhe të
qëndrueshme të inflacionit, krijimi i një mjedisi të qëndrueshëm
dhe reduktimi i varësisë së politikës monetare nga interesat dhe
politikat e momentit. Kjo besohet se sigurohet nëpërmjet një banke
qendrore të pavarur, bazuar dhe në përvojat e suksesshme të
bankave qendrore në vendet e zhvilluara.

Sipas legjislacionit në fuqi kemi këto përcaktime definitive:

- banka qendrore është e pavarur;
- Banka e Shqipërisë është e pavarur nga çdo pushtet;
- Banka e Shqipërisë ka pavarësi në zbatimin e objektivit kryesor
të saj dhe të detyrave të tjera. Kjo do të thotë që banka qendrore
nuk ka pavarësi absolute. Në mënyrë specifike, do të shpreheshim
se, banka qendrore vepron si një institucion autonom brënda
kornizave që i përcakton ligji i saj në formën e kompetencave që i
njeh dhe për qëllime të arritjes së objektivit kryesor dhe realizimit
të detyrave të tjera;
- detyrimin e subjekteve për të respektuar pavarësinë e bankës
qendrore, duke mos ndikuar në anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës dhe
duke mos ndërhyrë në veprimtarinë e saj. Anëtarët e Këshillit
Mbikëqyrës janë në rolin e politikëbërësve dhe të vendimmarrësve të
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institucionit dhe për pasojë “kanë në dorë” të forcojnë ose të dobësojnë
pavarësinë e bankës, nëpërmjet veprimtarisë së tyre në Këshill.

Duke iu falenderuar për vëmendjen, ju uroj suksese në përfundim
të këtij viti mësimor dhe në karrierën tuaj si gazetarë!

SHTOJCË1:

LISTA E PUBLIKIMEVE TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Duke hapur faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë në adresën
www.bankofalbania.org ose duke vizituar këndin e publikimeve në
ambientet e Bankës së Shqipërisë, ju mund të njiheni me listën e
publikimeve e cila përfshin:

• Raporti Vjetor
• Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Bankare
• Deklarata të Bankës së Shqipërisë
• Fjalime të Guvernatorit
• Fjalime të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës
• Shqipëria dhe FMN
• Artikuj të Buletinëve Ekonomikë
• Materiale Diskutimi
• Analiza Vrojtimi
• Buletini i Bilancit të Pagesave
• Broshura promocionale

Gjithashtu duke vizituar faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë
ju mund të merrni informacione edhe për:

• Politikën Monetare
• Statistikat
• Njoftimet e shtypit
• Kartëmonedhat dhe monedhat
• Legjislacionin bankar
• Sistemin Bankar
• Sistemin e pagesave etj.
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SHTOJCË 2:

PROGRAMI I PUNËS PËR TRAINIMIN E GAZETARËVE DHE TË
STUDENTËVE TË GAZETARISË NË BANKËN E SHQIPËRISË GJATË
VITIT 2003

Banka e Shqipërisë në kuadër të rritjes së transparencës së saj
me mediat, për vitin 2003 do të organizojë një sërë seminaresh
trainuese me gazetarët e medias së shkruar dhe të asaj elektronike
si dhe me studentët e interesuar të Gazetarisë.

Temat, departamentet përgjegjëse dhe datat e zhvillimit të
seminareve, janë si vijon:

Seminari që do të kryhet Koha kur do 
të zhvillohet 

Personat që e 
ndjekin Shënime  

Banka e Shqipërisë në një profil 
dhe informacione të përgjithshme 
mbi sistemin bankar.  
 
Prezantimi i informacioneve që 
mund të gjenden në faqen e 
internetit dhe njohja me profilin e 
BSH-së, historikun, strukturën 
organizative dhe të dhënat 
kryesore për departamentet, 
rregulloren e Trasparencës dhe 
Konfidencialitetit, etj.. 

Qershor 
2003  

Departamenti i 
Marrëdhënieve 
Publike 
 
Një specialist i 
Departamentit 
të Teknologjisë 
dhe 
Informacionit 

Në këtë seminar 
gazetarët do të 
sqarohen rreth objektit 
të punës të një banke 
qendrore, raportet e 
saj me bankat e nivelit 
të dytë, struktura 
organizative, 
funksionet e 
departamenteve 
kryesore etj.. 

Bankat e nivelit të dytë, procedurat 
e hapjes apo revokimit të licencës, 
hapja e degëve, problemet me 
mbikëqyrjen, paraqitja e një raporti 
të përgjithshëm mbikëqyrjeje etj.. 

Qershor-
Korrik 2003  

Departamenti i 
Mbikëqyrjes 

Gazetarët do të mund 
të marrin të dhënat 
kryesore mbi 
departamentin, 
procedurat e licencimit 
të një banke apo të 
revokimit të licencës, 
hapja e një dege të një 
banke të huaj në 
Shqipëri dhe 
anasjelltas, problemet 
me kreditë e 
pakthyera, monitormi i 
sistemit bankar nga 
fenomeni i pastrimit të 
parave, deklaratat e 
kërcënimit të stabilitetit 
të sistemit financiar 
etj..  

Të dhënat statistikore në Bankën e 
Shqipërisë. Njohja me bilancin e 
Bankës së Shqipërisë, bilancin e 
pagesave dhe elementet e tij si 
deficiti tregtar, investimet e huaja 
direkte etj.. 

Shtator  
2003  

Departamenti i 
Teknologjisë 
dhe 
Informacionit 

Gazetarët do të 
orientohen drejt 
marrjes së 
informacioneve lidhur 
me statistikat e 
publikueshme të 
Bankës së Shqipërisë, 
procesi i përpunimit, i 
përputhjes me të 
dhënat e 
institucioneve të tjera, 
etj.. 
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Seminaret e trainimit të gazetarëve do të:

a. rrisin në mënyrë të dukshme njohuritë e gazetarëve që
mbulojnë Bankën e Shqipërisë, sidomos të gazetarëve të
rinj dhe të studentëve të gazetarisë;

b. rrisin kualitetin e shkrimeve, të emisioneve dhe të kronikave
të lajmeve rreth sistemit bankar në mediat elektronike dhe
ato të shkruara;

c. shmangin një pjesë të keqkuptimeve të publikimeve të
Bankës së Shqipërisë, konferencave për shtyp dhe në
aktiviteteve të tjera që zhvillon Banka e Shqipërisë.

Trainimet do të zhvillohen në ambientet e Bibliotekës së Bankës
së Shqipërisë dhe/ose jashtë Bankës së Shqipërisë për raste të
veçanta që do të përcaktohen nga Banka e Shqipërisë.

Rezerva valutore dhe administrimi 
i saj. 

Tetor-
Nëntor 
2003  

Departamenti i 
Operacioneve 
Monetare 

Gazetarët mund të 
marrin një sërë 
informacionesh dhe do 
të mësojnë mënyrat e 
përdorimit dhe 
mbajtjes së rezervës 
valutore siç vlerësohet 
me interes edhe 
trainimi për bilancin e 
pagesave. 

Politika Monetare dhe inflacioni. 
Mënyrat e matjes së inflacionit dhe 
"inflation target". Objektivat e 
BSH-së dhe realizimet etj. 

Dhjetor 
2003  

Departamenti i 
Kërkimeve dhe 
Politikës 
Monetare 

Megjithë hapat që janë 
ndërmarrë në këtë 
drejtim, futja e 
gazetarëve të rinj në 
radhët e gazetarëve të 
ekonomisë, kërkon 
zhvillimin e të paktën 
një trajnimi-seminari 
lidhur me treguesin e 
inflacionit, llojet, 
metodat e matjes, 
treguesit kryesorë 
monetarë etj.. 
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1 – ARSYET NË FAVOR TË NJË BANKE QENDRORE TË PAVARUR.

Argumentet në favor të idesë për një “bankë qendrore të pavarur”
janë të shumta.

Argumenti ose bindja më e përhapur dhe më kryesore është që
“bankat qendrore të pavarura shoqërohen me nivel më të ulët
inflacioni”1. Këtë argument e kanë pohuar mjaft autorë, madje, ata
janë përpjekur të gjejnë korrelacionet midis treguesve të pavarësisë
së bankës qendrore dhe nivelit të ulët të inflacionit2. Në mbështetje
të këtij argumenti sillet edhe një shembull praktik mjaft i njohur
“Banka Qendrore e Gjermanisë”. “Politika monetare e Gjermanisë
gjatë njëqind viteve të kaluara jep një rast të shkëlqyer për të
vlerësuar faktet empirike mbi përdorimin e rregullave dhe
pavarësinë e bankës qendrore në hartimin e politikës monetare3”.
Kjo bankë, në pjesën më të madhe të studimeve, renditet si banka
më e pavarur. Autorët theksojnë që praktika monetare, sjellja e së
cilës ndikon në nivelin e inflacionit, duhet deleguar tek një agjent
(institucion) preferencat e të cilit të drejtohen kah inflacioni dhe jo
nga interesat socialë; nga zgjidhjet afatgjata dhe jo të ndikohen
nga interesat afatshkurtër. Kjo do të thotë që politikanët pranojnë
të delegojnë tek persona të tjerë, jopolitikanë (teknikë), të drejtën
për të hartuar politikën monetare. Kjo gjë i ngushton politikanëve
hapësirën e veprimit të tyre. Banka qendrore, si institucion, paraqitet
më konservatore dhe tenton të jetë më largpamëse se politikanët.
Kështu, motivi “i delegimit” është ruajtja e stabilitetit të çmimeve.

1 Alberto Alessina, Lawrence H. Summers, “Money, Credit and Banking” Journal,
vol. 25, nr. 2, maj 1993, faqe 151.
2 Të tjerë autorë i gjejnë lidhjet midis pavarësisë së bankës qendrore dhe rezultatit
të inflacionit të pakuptimta. Megjithatë, siç e theksuam, qëllimi ynë nuk është të
vërtetojmë nëse duhet bankë qendrore e pavarur apo jo.
3 “Rules, discretion and central bank independence: The German experience 1880
- 1989” Bernhard Eschweiler, Michael D. Bordo, WP No. 4547, National Bureau of
Economic Research.

“BANKA QENDRORE DHE PAVARËSIA E SAJ”,
FAKULTETI I TREGTISË, UNIVERSITETI “ISMAIL
QEMALI”, VLORË, 8 MAJ 2003
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Në këtë mënyrë reduktohen rrethanat në të cilat sakrifikohet ky
objektiv për të arritur të tjerë objektiva, kryesisht për periudhën më
afatshkurtër si rritja ekonomike, rritja e punësimit etj..

Përgjithësisht, pranohet ideja se është strategji më e mirë emërimi
i një bankieri qendror, i cili të jetë më konservator sesa mesatarja
e popullsisë. Kjo ka të bëjë me largpamësinë dhe krijon vazhdimësi
në ambientet politike të paqëndrueshme, ku zëvendësimi i qeverive
është i shpeshtë dhe objektivat e tyre mund të jenë të ndryshëm.

Një politikë monetare e pavarur mund të krijojë iniciativa ose mund
edhe të detyrojë qeverinë për zbatimin e një disipline më të fortë
fiskale. Madje mund të kontribuohet edhe në një rritje afatgjatë të
qëndrueshme.

2 – Ç’ËSHTË PAVARËSIA E BANKËS QENDRORE?

E thënë me fjalë të tjera, cili është përkufizimi i bankës qendrore të
pavarur. Edhe për këtë çështje literatura përsëri nuk është unike
dhe jep mjaft përkufizime.

Një material i Departamentit të Çështjeve Monetare dhe të
Shkëmbimit në FMN thekson se ekzistojnë tre parakushte të
nevojshme për një autonomi reale të bankës qendrore. Së pari,
një bankë qendrore autonome duhet të ketë një objektiv të
përcaktuar qartë, që quhet stabilitet i çmimeve. Së dyti, banka
qendrore duhet të ketë edhe autoritet të mjaftueshëm (juridikisht
dhe faktikisht) edhe instrumente të përshtatshme për të
administruar likuiditetin në sistemin bankar për të përmbushur
përgjegjësinë e saj parësore. Së treti, veprimet e bankës qendrore
duhet të jenë transparente dhe informacioni duhet të jepet
(raportohet) rregullisht në mënyrë të tillë që banka qendrore të
mund të ketë përgjegjshmëri për politikën monetare dhe për,
rezultatin e inflacionit”4.

Sipas paragrafit të mësipërm kuptohet që një bankë qendrore quhet
e pavarur kur plotëson tre kushtet e përcaktuara.

4 MAE Operational Paper (MAE OP/98/1) “Elements of central bank autonomy
and accountability”, shkurt 1998, FMN, fq. 2.
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Friedman sugjeron “një kuptim bazë” për pavarësinë e bankës
qendrore. Sipas tij “Banka qendrore duhet të jetë një degë e pavarur
e qeverisë, të koordinojë me degët legjislative, ekzekutive e ligjore.
Pra, do të ketë një mandat të njëjtë me atë që i jepet pushtetit
gjyqësor. Ajo do të zbatojë ligje të miratuara nga qeveria dhe
veprimet e saj mund të ndryshohen nga qeveria vetëm nëse ligji
(apo mandati i saj) ndryshohet5”.

Alan S. Blinder thekson: “Për mua pavarësi e bankës qendrore do
të thotë dy gjëra: së pari, banka qendrore ka liri për të vendosur se
si do të ndjekë objektivat e saj dhe, së dyti, vendimet e saj është
tepër e vështirë të kthehen nga qeveria apo ndonjë segment i saj”6.
Siç shihet, ky përkufizim jep dy elemente të pavarësisë së bankës
qendrore. Por, përpara se të përcaktojë se për çfarë është e pavarur
një bankë qendrore, autori përcakton nivelin nga ku fillon të matet
pavarësia. Sipas autorit, një bankë qendrore mund të mos zgjedhë
vetë objektivat, por ajo vendos lirisht se si do t’i arrijë këta objektiva;
pra, të ketë pavarësi politike dhe instrumentale. Kjo, sipas Blinder,
është pikërisht në përputhje me organizimin demokratik të një vendi,
ku politikanët apo të zgjedhurit e popullit marrin vendime të tilla si
përcaktimi i objektivave, ndërsa institucionet instruktohen se çfarë
objektivash do të ndjekin dhe kanë liri në përcaktimin e politikave
dhe të instrumenteve për arritjen e tyre. Elementi tjetër që ka të
bëjë me pavarësinë e një banke qendrore është pakthyeshmëria e
vendimeve të saj, domethënë banka qendrore, që të jetë e pavarur,
duhet të jetë e veshur dhe me autoritetin për të zbatuar politikat e
vendimet që ajo merr, në funksion të arritjes së objektivit.

Autorë të tjerë, të cilët kanë trajtuar marrëdhëniet qeveri-bankë
qendrore, shprehen se kuptimi i termit “pavarësi e bankës qendrore”
është i qartë. Kjo do të thotë thjesht që qeveria në pushtet nuk ka
mjete formale për të ndikuar në vendimet e bankës qendrore mbi
politikën monetare7.

5 Sipas citimit të marrë nga “Central Bank Independence : What is it and what it
will do for us ?” Geoffrey E. Wood, Terence C. Mills, Forrest H. Capie, nr. 4, janar
1993, fq. 11.
6 Sipas citimit të bërë në librin “Central Banking in Theory and Practice”, Alan S.
Blinder, 1998, faqe 54.
7 Sipas citimit të marrë nga “Central Bank Independence : What is it and what it
will do for us ?” Geoffrey E. Wood, Terence C. Mills, Forrest H. Capie, nr. 4, janar
1993.
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3 – MATJA E PAVARËSISË SË BANKËS QENDRORE.

Pavarësia e bankës qendrore varet nga një grup faktorësh të
ndryshëm duke filluar nga pavarësia që asaj i njihet me ligj dhe
duke marrë në konsideratë deri edhe personalitetin dhe
reputacionin e drejtuesve të bankës qendrore apo traditat dhe
mentalitetin në një vend të caktuar. Kjo bën që matja sasiore e
pavarësisë së bankës qendrore të jetë mjaft e vështirë, madje për
disa faktorë krejt e pamundur. Për këtë arsye, studjuesit kanë
ndërtuar një sërë treguesish për matjen sasiore të pavarësisë së
bankës qendrore duke përcaktuar më parë disa pavarësi.

Kështu, mund të flitet për pavarësi ligjore të një banke qendrore.
Pavarësia ligjore nënkupton pavarësinë që një banke i njihet me
ligj apo në statutin e saj. Pavarësia ligjore në vetvete ka dy
komponentë, pavarësinë politike dhe atë ekonomike. E para
nënkupton pavarësinë që i sanksionon ligji një banke qendrore
nga ndërhyrjet politike në ndjekjen e objektivit (objektivave)
kryesor(ë). E dyta nënkupton pavarësinë që i njeh ligji nga
ndërhyrjet e qeverisë. Në pjesën më të madhe, ky aspekt i
pavarësisë varet nga kufizimet ligjore që ekzistojnë mbi huadhënien
e bankës qendrore për qeverinë. Pavarësia ligjore ka përbërës të
tjerë të tillë si pavarësia në hartimin e politikave; pavarësia
instrumentale dhe ajo e personelit. E para përcakton nëse banka
qendrore është e pavarur të hartojë vetë politikat apo jo; e dyta
nëse ajo është e pavarur në zbatimin e politikave që i harton vetë
ose të hartuara nga të tjera institucione. Me fjalë të tjera, a mundet
ajo të zgjedhë vetë instrumentet që dëshiron për zbatimin e një
politike të caktuar. E treta ka të bëjë me zgjedhjen e personelit të
saj. Sa e pavarur është banka në rekrutimin e tij, a ndërhyhet nga
qeveria në këtë çështje. Kuptohet që këtu bëhet fjalë për pjesën
drejtuese të personelit të bankës. Por, të gjitha këto elemente, që
praktikisht janë edhe më të lehta për t’u matur nga ana sasiore,
japin vetëm pjesërisht pavarësinë e një banke.

Më e rëndësishmja është matja e pavarësisë reale të bankës qendrore
që siç e jep dhe vetë termi do të thotë sa e pavarur në të vërtetë është
banka qendrore pavarësisht nga klauzolat ligjore në fuqi.

Nëse në vendet e zhvilluara perëndimore matja e pavarësisë ligjore
konsiderohet si një përafrues i mirë për pavarësinë e bankës
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qendrore, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për vendet e tjera. Në
grupin e dytë pavarësia e bankës qendrore varet ndjeshëm nga
pavarësia reale. Si faktor i parë për këtë ndryshim renditet tradita
apo kultura e këtyre vendeve në respektimin e ligjeve. Pa dyshim
që edhe Shqipëria nuk mund të renditet në ato vende që kanë një
respekt të madh për ligjin apo e zbatojnë atë në mënyrë rigoroze.
Sipas Cukierman,8 përpjekjet për të ndërtuar tregues të pavarësisë
së bankës qendrore janë përqendruar shumë në pavarësinë ligjore
për vendet e zhvilluara, kjo sepse është praktikisht e mundshme
të realizohet. Faktorët e tjerë më tepër përdoren për të plotësuar
ata ligjorë për këto arsye :

Së pari, ligjet e bankave qendrore zakonisht janë të paplota në
kuptimin që ato nuk përcaktojnë qartë kufijtë e përgjegjësisë midis
bankës qendrore dhe autoriteteve politike, për të gjitha rastet. Këto
boshllëqe mbushen me praktika joformale, traditë dhe të tjera të
ngjashme.

Së dyti, edhe kur ligji është i qartë, praktika aktuale devijon prej tij.
Në të vërtetë, duke menduar se nuk ka shmangie nga zbatimi i
ligjit apo asnjë ndryshim në interpretimin e tij, ligji nuk mundet dot
të arrijë të përcaktojë të gjitha ngjarjet që mund të ndodhin në
praktikë.

Pavarësia ligjore, në fakt, tregon se çfarë shkalle pavarësie kanë
menduar legjislatorët që t’i japin bankës qendrore, pra është një
ndër përbërësit kryesorë të pavarësisë por, nuk mund të themi që
një bankë e pavarur ligjërisht është edhe e pavarur realisht.

4 – MATJA E PAVARËSISË REALE.

Megjithatë, pavarësia ligjore nuk është pavarësi reale. Aq më tepër
kjo bëhet e vlefshme në vende si Shqipëria ku, pa dashur të
tregohemi shumë të ashpër, ndjenja dhe dëshira për respektimin
e ligjit ende nuk janë të forta.

Siç u shpjegua më sipër, matja e pavarësisë reale është më e
vështirë sesa pavarësia ligjore, kjo për shkak të natyrës së faktorëve
8 “Central Bank Strategy, Credibility and Independence : Theory and Evidence”,
Alex Cukierman, 1992, kapitulli 19.
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që ndikojnë në pavarësinë reale, të cilët është e vështirë t’i matësh
në mënyrë sasiore, dhe nga ana tjetër, vështirësia shtohet në
krahasimin midis vendeve. Praktikat në vende të ndryshme janë
të ndryshme dhe nëse mund të arrihet një standardizim në shkrimin
e një ligji, standardizimi në sjellje është më i vështirë të realizohet.
Megjithatë, studjuesit përsëri kanë zhvilluar tregues të caktuar për
matjen sasiore të pavarësisë reale.

a) Norma e ndërrimit të guvernatorëve si një përafrim i pavarësisë
reale.

Për matjen e pavarësisë reale, Cukierman ka ofruar treguesin e
quajtur “norma e ndërrimit të guvernatorëve”. Kriteri për të
interpretuar këtë tregues është: sa më i madh mandati i
guvernatorit, aq më e pavarur është një bankë qendrore. Sidomos,
në minimum, kërkohet që mandati i guvernatorit të mos përputhet
me ciklin elektoral dhe të jetë më i gjatë se ai. Kjo shpjegohet me
faktin që në këtë mënyrë ka më pak mundësi që të ushtrohet ndikim
mbi guvernatorin e bankës qendrore nga ana e qeverisë. Madje,
në mjaft vende ligjet hartohen në mënyrë të tillë që edhe mandatet
e anëtarëve të këshillit të përfundojnë jo njëherësh, me qëllim që
zëvendësimi i tyre të mos shoqërohet me ndikim të qeverisë në
pushtet.

Ndërkohë, guvernatori apo anëtarët e këshillit mund të mos i
përfundojnë mandatet e tyre për arsye nga më të ndryshmet. Ata
mund të shkarkohen, të japin dorëheqje, të bëhen të paaftë
(pamundur) për të kryer detyrën dhe në rastin më të keq mund të
vdesin. Realisht, kjo bën që afati i qëndrimit në detyrë të jetë më i
vogël se mandati ligjor9.

Gjithashtu, pavarësisht nga sa parashikon ligji, traditat dhe praktika
e marrëdhënieve midis bankës qendrore dhe ekzekutivit mund të
jenë të tilla që në realitet gjërat të bëhen ndryshe nga sa thotë ligji,
pavarësisht se në dukje veprimet janë në përputhje të plotë me
klauzolat ligjore. Si shembull klasik literatura përmend rastin e
Argjentinës. Në Argjentinë, mandati ligjor i qëndrimit në detyrë të
guvernatorit është 4 vjet. Por, ekziston një traditë. Sa herë ndryshon
ekzekutivi ose madje edhe ministri i financave, supozohet që edhe

9 Në vitin 1998 dha dorëheqjen një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së
Shqipërisë, i cili ishte emëruar në vitin 1997.
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guvernatori jep dorëheqje. Kjo ka bërë që në realitet, në vitet ‘80
afati faktik i qëndrimit në detyrë të guvernatorit të ishte 10 muaj.
Për më tepër edhe guvernatorët argjentinas i janë përmbajtur kësaj
tradite. Dhe mbi të gjitha, kjo procedurë paraqet rregullshmëri nga
pikëpamja ligjore.

Cukierman ndërtoi dy tregues për matjen e pavarësisë reale:

• afati mesatar faktik i qëndrimit në detyrë të guvernatorit
dhe supozimi i përdorur është që mbi një nivel të caktuar,
norma e ndryshimit është aq e lartë sa që kemi të bëjmë
me një nivel të ulët të pavarësisë së bankës qendrore;

• tregues i ndërtuar në bazë të përgjigjeve të një pyetësori
shpërndarë bankierëve qendrorë të bankave të ndryshme
në botë. Ky i fundit siguron një informacion nga njerëz
profesionistë dhe që nga ana tjetër i japin përgjigjet e tyre
nisur nga praktika reale që ata kanë hasur.

Nga Cukierman e të tjerë autorë, treguesi i parë “norma e ndërrimit
të guvernatorëve” konsiderohet si një përafrues mjaft i mirë për
pavarësinë reale të një banke qendrore në grupin e vendeve në
zhvillim.

Si prag që ndan qarkullimin e lartë me qarkullimin e ulët të
guvernatorit merret treguesi i barabartë me vlera në intervalin [0.2;
0.25]. Ekstremet e intervalit i korrespondojnë një afati prej 4-5 vjet.
Kjo bazohet në faktin që përgjithësisht ciklet elektorale janë 4 vjet
dhe është e vështirë të zbatohen politika afatgjata për afate shumë
të shkurtra.

SI QËNDRON RASTI I SHQIPËRISË?

Kujtojmë që një bankë merr nivelin më të lartë të vlerësimit si bankë
e pavarur (1) kur mandati ligjor i guvernatorit është 8 vjet e sipër.
Mandati ligjor në Shqipëri ka qenë 6 vjet sipas ligjit të vitit 1992
dhe 7 vjet me ligjin e vitit 1996 dhe aktualisht, pra mjaft afër me
nivelin maksimal. Për këtë arsye, në matjen e pavarësisë ligjore të
Bankës së Shqipëri, ky element merr një vlerësim të lartë.
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POR SA KA QENË QËNDRIMI REAL NË POST I ÇDO GUVERNATORI?

Duke konsideruar si “ditëlindje” të bankës qendrore në Shqipëri
datën e miratimit të ligjit të Bankës së Shqipërisë, fundprilli 199210

e deri më sot11, Banka e Shqipërisë ka patur pesë guvernatorë,
me kohë qëndrimi të ndryshme në detyrë. Mesatarisht, secili prej
tyre ka qëndruar rreth 27 muaj në detyrë nga 84 muaj që parashikon
mandati ligjor.

Shihet që diferenca është e lartë. Vlera e treguesit është 0.46, pra
ndjeshëm larg pragut të përcaktuar. Krahasuar me renditjen që ka
ofruar Cukierman nisur nga ky tregues, ne qëndrojmë pothuaj në
fund të grupit të vendeve në zhvillim.

Megjithatë, gjykohet që edhe një raport i ulët i qarkullimit të
guvernatorit nuk është gjithmonë shenjë e një pavarësie të lartë
reale të bankës qendrore. Një guvernator mund të mos lëvizë nga
detyra e tij thjesht sepse ai ka një sjellje servile ndaj ekzekutivit.
Ky element për rastin e Shqipërisë mendojmë se nuk ka vlerë të
analizohet për vetë faktin që qarkullimi i guvernatorëve është kaq
i lartë (shpeshtë) sa që edhe sjelljet servile që mund të jenë vërejtur
në këtë rast nuk kanë pasur vlerë.

Koncepti i pavarësisë reale nëpërmjet treguesit të qarkullimit të
guvernatorit plotësohet edhe me një fakt tjetër: A ka ndryshime
guvernatorësh brenda 6 muajsh nga mbajtja e zgjedhjeve
elektorale? Nëse po, kjo flet për një pavarësi të ulët të bankës
qendrore. Ky tregues është ndërtuar nga Cukierman dhe Webb
(1995) pasi ata panë që prirja mesatare për të zëvendësuar
guvernatorin është ndjeshëm më e lartë pas tranzicionit politik se
sa në periudha të tjera. Periudhën kohore prej gjashtë muajsh,
gjatë së cilës rritet paqëndrueshmëria politike e guvernatorit, autorët
e quajnë “periudha politike”.

Është me mjaft interes të shihet a ka në Shqipëri ndërrime
guvernatorësh brenda “periudhës politike”.

Emërimi i guvernatorit të parë është bërë në maj të vitit 1992, brenda
dy muajsh nga mbajtja e zgjedhjeve elektorale në mars të vitit 1992.
10 Guvernatori i parë i Bankës së Shqipërisë është emëruar më 1 maj 1992.
11 Si periudhë e fundit për bërjen e llogaritjeve merret muaji maj 2003.
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Por, në këtë rast nuk mund të themi se zbatohet parimi i mësipërm
pasi në prill  të vitit 1992 u themelua banka qendrore dhe është e
qartë që për të duhet të emërohej një guvernator. Përveç kësaj,
personi i cili u emërua guvernator nga dhjetori i vitit 1991 mbante
postin e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës së Shtetit Shqiptar,
prej të cilës u krijua Banka e Shqipërisë.

Në maj të vitit 1996 u mbajtën zgjedhjet elektorale të rradhës12.
Megjithatë, posti i guvernatorit edhe pas zgjedhjeve u mbajt nga i
njëjti person. Ndërrimi i guvernatorit ndodhi gati një vit më vonë,
në prill të vitit 1997.

Në fund të qershorit të vitit 199713 u mbajtën përsëri zgjedhjet
elektorale dhe në fund të muajit gusht të po atij viti emërohet një
guvernator i ri14. Ky emërim u parapri nga një amendament në
ligjin në fuqi “Për Bankën e Shqipërisë” në muajin korrik 1997.
Amendamenti kishte të bënte pikërisht me organet drejtuese të
Bankës së Shqipërisë. Kështu, u shtua numri i anëtarëve të Këshillit
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nga 7 në 9. Gjithashtu,
ndryshoi dhe mënyra e propozimit dhe e emërimit të anëtarëve të
Këshillit Mbikëqyrës si më poshtë:

12 Cikli elektoral në Republikën e Shqipërisë është 4 vjet.
13 Zgjedhjet elektorale u mbajtën më 29 qershor 1997. Ato ishin zgjedhje elektorale
të parakohshme që u mbajtën si pjesë e zgjidhjes politike për kalimin e krizës që
kapi Shqipërinë në fund të vitit 1996 dhe në gjysmën e parë të vitit 1997.
14 Emërimi mban datën 30 gusht 1997.

Anëtari Ligji ekzistues Amendamenti 
 Propozohet Emërohet Propozohet Emërohet 

1. Anëtar Ministri Financave Parlamenti Ministri Financave Parlamenti 
2. Anëtar Guvernatori Parlamenti Guvernatori Parlamenti 
3. Anëtar Presidenti i 

Republikës 
Parlamenti Presidenti i 

Republikës 
Parlamenti 

4. Anëtar Qeveria Parlamenti Qeveria Parlamenti 
5. Anëtar Guvernatori Parlamenti Parlamenti 
6. Anëtar Zv.Guvernatori Parlamenti Parlamenti 
7. Anëtar Zv. Guvernatori Parlamenti Parlamenti 

8. Anëtar i shtuar   Qeveria Parlamenti 
9. Anëtar i shtuar   Këshilli Mbikëqyrës Parlamenti 

Drejtuesit Ligji ekzistues Amendamenti 
 Propozohet Emërohet Propozohet Emërohet 

Guvernatori Këshilli 
Mbikëqyrës Presidenti Këshilli 

Mbikëqyrës Presidenti 

Zv. Guvernatori i 
parë Guvernatori Presidenti Këshilli 

Mbikëqyrës Presidenti 

Zv. Guvernatori i dytë Guvernatori Këshilli i 
Ministrave Guvernatori Këshilli i 

Ministrave 



347

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

Amendamenti tjetër i rëndësishëm kishte të bënte me nenin 49 të
ligjit në fuqi, i cili trajton pezullimin apo shkarkimin nga detyra të
anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës. Amendamenti i bërë, në nenin 2
të tij, shton: “Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës pezullohen nga detyra,
deri në miratimin nga Kuvendi Popullor, prej Këshillit Mbikëqyrës,
në qoftë se ata janë pezulluar ose janë larguar nga detyra që kanë
pasur dhe për të cilën janë propozuar anëtarë të Këshillit
Mbikëqyrës nga organi përkatës, sipas përcaktimeve të nenit 42
të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë””. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës
së Shqipërisë, të paktën një pjesë e tij, i emëruar në bazë të ligjit të
miratuar në vitin 1996, sipas amendamentit të gushtit të vitit 1997,
ishte në kundërshtim dhe si i tillë duhej bërë zëvendësimi. Pra,
muaji gusht 1997 shënoi ndërrimin e Guvernatorit, të
zëvendësguvernatorëve dhe thuajse të krejt Këshillit Mbikëqyrës
të Bankës së Shqipërisë. Ky ndryshim, siç shihet është brenda
harkut kohor të gjashtë muajve.

Në qershor të vitit 2001 mbahen përsëri zgjedhjet e përgjithshme
dhe përfundimi i tyre nuk u shoqërua me ndryshim të guvernatorit.
Megjithatë, këtu duhet vënë në dukje që zgjedhjet e qershorit nuk
ndryshuan forcën politike në pushtet. Pra, ka vijueshmëri të të njëjtit
pushtet.

Teorikisht do të thonim që në tri zgjedhje15 elektorale dy raste janë
shoqëruar me ndërrim Guvernatori (Këshilli Mbikëqyrës) një rast
jo. Për të konkluduar apo parashikuar sjelljen në të ardhmen në
lidhje me lëvizjen e drejtuesve të Bankës së Shqipërisë pas
zgjedhjeve elektorale, këto raste të shkëputura, pavarësisht se janë
të vetmet raste që mund të analizohen, janë relativisht pak. Nuk
mund të thuhet me bindje të plotë se cili prej tyre do të kthehet në
traditë. Megjithatë, mendojmë se mundësitë më të mëdha për
shndërrim në traditë anojnë nga rasti i vitit 1997. Rastet e viteve
1996 dhe 2001, kur nuk u ndërrua guvernatori, nuk mund të merren
plotësisht si një qëndrim “indiferent” i ekzekutivit ndaj drejtimit të
bankës qendrore apo si një qëndrim pro pavarësisë së kësaj banke.
Kjo sepse, zgjedhjet e viteve 1996 dhe 2001 lanë në pushtet të
njëjtën forcë politike duke patur kështu një “vazhdimësi” pushteti
nga njëri krah. Zyrtarët e lartë të Bankës së Shqipërisë ishin
emëruar në kohën kur forcat politike përkatëse ishin në pushtet

15 Zgjedhjet elektorale të viteve 1992, 1996, 1997 dhe 2001.
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gjatë mandatit të parë të tyre, dhe, edhe nëse ata nuk qenë
përfaqësues të kësaj force, në pamje të parë nuk kishte “arsye për
ndërrimin e tyre”.

Zgjedhjet e mbajtura në qershor të vitit 1997 ndryshuan forcën
politike në pushtet në krahun tjetër të spektrit politik. Prandaj,
ekziston një mundësi më e madhe që ky rast të kthehet në traditë.
Ky mendim përforcohet nga fakti që në Shqipëri veprojnë faktorë
të tillë si:

• mentaliteti i së kaluarës për të vendosur nën kontroll
gjithçka;

• “shkallë e lartë militantizmi” që shpeshherë kthen në një
mekanizëm fiktiv edhe vetë parlamentin, i cili në mënyrë
të vazhdueshme është dominuar nga një forcë politike16;

• mungesa e bashkëpunimit midis forcave politike të vendit
dhe e një “marrëveshjeje politike” për respektim të
rregullave bazë të lojës.

Sipas Cukierman e Webb, ndërrimi i guvernatorëve brenda
periudhës politike është 3 herë më i lartë në grupin e vendeve në
zhvillim se sa në vendet e zhvilluara (indeksi është 0.1 për vendet
industriale dhe 0.34 për vendet në zhvillim, ndërsa indeksi mesatar
për periudhën 1950-1989 është 0.24). Në Shqipëri, siç rezulton
nga trajtimi i mësipërm, ky ndërrim vërehet në 50 për qind të
rasteve.

Prandaj, shihen si elemente pozitive theksimi në Kushtetutë i
mandatit të guvernatorit si dhe amendamenti i bërë në korrik të
vitit 1998, ligjit të Bankës së Shqipërisë të miratuar në vitin 1997
ku në mënyrë eksplicite theksohet që Këshilli Mbikëqyrës i emëruar
në vitin 1997 do të vazhdojë deri në mbarim të mandatit të tij. Ky
amendament i preu rrugën një riemërimi të mundshëm nga e para
të Këshillit Mbikëqyrës nën pretekstin e miratimit përsëri të ligjit
përkatës, në dhjetor  të vitit 1997.

b) Faktorë të tjerë që ndikojnë në pavarësinë e një banke qendrore.
Siç u theksua edhe më lart, vështirësitë për matjen nga ana sasiore

16 Në historinë e parlamenteve pluraliste të kësaj dekade në Shqipëri (parlamentet
e dala nga zgjedhjet e viteve 1991, 1992, 1996, 1997 dhe 2001), shumica absolute
ka qenë gjithnjë në duart e një force politike.
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të pavarësisë së bankës qendrore vijnë nga ndikimi i një sërë
faktorësh të tjerë që nuk mund të maten. Më poshtë po japim
renditjen e disave prej tyre si dhe ndikimin e mundshëm që ata
kanë patur në pavarësinë e bankës qendrore në Shqipëri.

- PAQËNDRUESHMËRIA POLITIKE.

Besohet se paqëndrueshmëria politike ka ndikim në pavarësinë e
bankës qendrore. Nuk është e qartë nëse lidhja është e fortë,
domethënë, më shumë paqëndrueshmëri do të thotë më pak apo
më shumë pavarësi për bankën, por ndikim ka.

Nga njëra anë argumentohet që sa më e lartë të jetë
paqëndrueshmëria politike në një vend (domethënë, sa më të
shpeshta zgjedhjet apo ndryshimet e qeverive) aq më pak pavarësi
ka banka qendrore, për arsye se çdo grup që vjen në pushtet synon
të vërë njerëzit e tij në postet kyçe të administratës shtetërore. Kjo
sjellje është më e dukshme, sa më e polarizuar të jetë jeta politike
në vend.

Nga ana tjetër, argumentohet që, kur partia në pushtet e ndjen se
së shpejti do të largohet prej tij, ajo ka interes të forcojë pavarësinë
e institucioneve, sidomos të bankës qendrore, me qëllim që të
kufizojë hapësirën e veprimeve të opozitës, nëse kjo vjen në
pushtet.

Konkludohet që mosrespektimi i rregullave të lojës politike dhe
kalimit të pushteteve sjell edhe ndikime të fuqishme të
paqëndrueshmërisë politike në pavarësinë e bankës qendrore.

Sipas mendimit tonë, në Shqipëri, të dyja situatat e përshkruara
më sipër kanë ekzistuar dhe kanë patur ndikimet e veta në
pavarësinë e Bankës së Shqipërisë. Pak a shumë, mund të thuhet
që është vërejtur paqëndrueshmëri politike si pasojë e mbajtjes së
5 zgjedhjeve dhe 2 referendumeve për kushtetutën në një interval
kohor prej 10 vjetësh (normalisht duhet të kishim dy zgjedhje). Po
kështu, në momentet kur forcat politike në pushtet kanë ndjerë se
do të largoheshin prej tij nga zgjedhjet e parakohshme, temë e
ditës së tyre ka qenë “respektimi i institucioneve dhe i teknokratëve”,
përfshi Bankën e Shqipërisë. Por, në tërësi, paqëndrueshmëria
politike ka ndikuar në drejtim të reduktimit të pavarësisë së bankës.
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- ZHVILLIMI I TREGUT FINANCIAR.

Është një ide e pranuar përgjithësisht se ekzistenca e tregjeve
financiare të gjera dhe e ndërmjetësimit të konsiderueshëm, çon
në një pavarësi më të madhe të bankës qendrore. Arsyeja është
që mbikëqyrja e institucioneve financiare është e lidhur me
autoritetin e bankës qendrore. Sa më i madh sektori financiar, aq
më i gjerë është edhe autoriteti i bankës qendrore duke i rritur asaj
prestigjin. Kjo nënkupton që vendet me tregje të zhvilluara kanë
më shumë shanse të kenë banka të pavarura sesa vendet me
tregje të pazhvilluara.

Në rastin e Shqipërisë, mund të thuhet me siguri se pavarësia e
bankës qendrore dëmtohet dhe nga shkalla e ulët e ndërmjetësimit
financiar dhe nga mungesa e tregjeve të kapitalit. Kjo bën që në
ekonominë e vendit pesha e sektorit financiar të mos jetë e
konsiderueshme dhe për pasojë edhe veprimet e vendimet e
bankës qendrore të mos japin efektin maksimal të tyre. Kjo e vë në
pozitë inferiore Bankën e Shqipërisë në raport me qeverinë.

- BORXHI I BRENDSHËM.

Ekzistenca e një borxhi të madh të brendshëm të qeverisë, bën që
klasa politike të mos jetë e interesuar për një bankë qendrore të
pavarur. Së pari, ekziston prirja për të mos paguar pjesërisht borxhin
publik nëpërmjet inflacionit, dhe kjo iniciativë është aq e fortë sa
më i madh të jetë borxhi. Së dyti, sa më tepër peshë të ketë qeveria
(si huamarrëse) në tregjet e kapitalit, aq më e ulët ka të ngjarë të
jetë pavarësia reale e bankës qendrore.

Në Shqipëri, ekziston një borxh i brendshëm relativisht i lartë që,
gjithashtu, kufizon pavarësinë reale të bankës qendrore.

- OPERACIONET NË TREGUN E HAPUR.

Një bankë qendrore ka pavarësi më të lartë nëse ajo ka hapësirat
e nevojshme dhe aftësinë për të ndërhyrë në masë të mjaftueshme
në tregun e hapur kur një gjë e tillë nevojitet. Por, kjo aftësi kufizohet
ndjeshëm, dhe për pasojë dhe pavarësia e bankës, nëse detyrimet
e qeverisë nuk janë të tregtueshme.
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Praktikisht, në Shqipëri, bonot e thesarit të emetuara nga qeveria
(Ministria e Financave), u kthyen shpejt në një instrument jo të
tregtueshëm. Bankat me kapital joshqiptar nuk shfaqnin interes të
dukshëm për të hyrë në tregun primar dhe aq më tepër në tregun
sekondar të bonove duke lënë në treg një numër të kufizuar
klientësh dhe dominim të një banke të vetme. Nga ana tjetër,
qeveria ka kërkuar që bankat të riinvestonin portofolin që maturohej.
Kjo i ballafaqoi bankat me një investim jolikuid duke i vënë
shpeshherë përballë mungesës së likuiditetit. Në këto kushte, për
të shmangur shfaqjen e problemeve të likuiditetit në sistemin
bankar, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë duke ofruar repo ose duke
blerë letrat me vlerë nga portofoli i bankave të nivelit të dytë. Rasti
më ekstrem është ai i katër obligacioneve shtetërore të emetuara
kundrejt detyrimeve të papaguara të kooperativave bujqësore. Këto
obligacione, me urdhër administrativ u transferuan në një tjetër
bankë shtetërore që kishte pozicion të favorshëm likuiditeti. Por,
edhe kjo bankë, shumë shpejt u detyrua t’i nxjerrë këto obligacione
në treg sekondar, të cilat, pas tentativave të pasuksesshme për t’i
shitur, i kaluan portofolit të Bankës së Shqipërisë dhe tashmë
obligacionet janë shlyer nga buxheti.

- FUNKSIONI I KËSHILLTARIT.

Në disa vende, detyrë zyrtare e guvernatorit është edhe funksioni
i këshilltarit ekonomik të qeverisë. Ky funksion e lejon atë që t’i
drejtohet periodikisht parlamentit ose kabinetit për çështje të tilla
si politikat në tregjet e punës dhe fiskale.

Në Shqipëri, Banka e Shqipërisë nuk merr pjesë aktive në hartimin
apo në dhënien e këshillave për politikat jashtë fushës monetare e
valutore. Megjithëse, me ligj, asaj i është njohur e drejta e këshillimit,
në realitet ajo e ushtron rrallë këtë funksion. Një hap i bërë në këtë
drejtim është pjesëmarrja e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë
në Komitetin e Politikave Ekonomike që drejtohet nga Kryeministri.

- OPOZITA E PUBLIKUT NDAJ INFLACIONIT.

Një tjetër përcaktues i rëndësishëm i pavarësisë është mbështetja
e publikut për objektivin e stabilitetit të çmimeve. Besohet që nëse
publiku është i prirur të kundërshtojë inflacionin, atëherë banka
qendrore ka më tepër autoritet, vendimet e saj kanë më shumë
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shanse të kenë mbështetje të gjerë dhe për pasojë rritet shkalla e
pavarësisë së saj. Konkluzioni i arritur është që pavarësia e bankës
qendrore është e shoqëruar fuqishëm me mbështetjen e shoqërisë
për objektivin e stabilitetit të çmimeve. Rasti më tipik i një sjelljeje
të tillë është ai i  popullit gjerman. Sipas Issing (1993)17 “Nuk është
e rastit që janë gjermanët, të cilët me përvojën e dy
hiperinflacioneve gjatë shekullit  XX, kanë zgjedhur modelin e një
banke qendrore të pavarur të angazhuar kah stabiliteti i çmimeve”.
Memorja kolektive për një inflacion të kaluar duket se ndikon në
pavarësinë që do t’i jepet bankës qendrore në të ardhmen. Për
këtë arsye, vërehet që periudhat mbas krizave financiare apo pas
situatave me inflacion të lartë, shoqërohen me përpjekje për t’i
dhënë më shumë pavarësi bankës qendrore. Një lëvizje e tillë u
vërejt edhe në Shqipëri, ku përveç të tjerash, rishikimi i ligjit për
bankën qendrore në fund të vitit 1997 erdhi edhe si pasojë e krizës
ekonomike që kaloi vendi në gjysmën e parë të vitit 1997 dhe e
niveleve të larta të inflacionit.

A ka në Shqipëri opozitë ndaj inflacionit të lartë? Jo, as në publikun
e gjerë, as në rrethet financiare. Por, sidomos negativ në këtë
drejtim është mentaliteti i popullsisë, e cila e drobitur ekonomikisht,
ka humbur çdo lloj ndjenje “për sakrifikimin e mirëqenies së saj”
në këmbim të një zhvillimi ekonomik në të ardhmen. Mund të themi
fare hapur se angazhimi i autoriteteve shqiptare në të shkuarën,
por edhe sot, për të ruajtur ekuilibrat makroekonomikë dhe për të
siguruar një normë të ulët inflacioni më shumë është arritur nën
nevojën për të siguruar marrëveshje me institucionet
ndërkombëtare, kryesisht FMN, dhe për të përfituar financimet e
nevojshme prej tyre.

- PERSONALITETI DHE REPUTACIONI I DREJTUESVE TË BANKËS

QENDRORE DHE QEVERISË.

Pavarësia reale e një banke qendrore është edhe produkt i politikës
së përditshme, i ndërveprimeve institucionale dhe personale të
drejtuesve të saj dhe të qeverisë, ose në kuadër më të ngushtë, të
ministrisë së financave që ndikojnë në njërin ose në tjetrin drejtim.
Tradita dhe personaliteti i guvernatorit mund të ndikojnë ndjeshëm
në sjelljen e bankës qendrore.
17 Sipas citimit të Guy Debelle, “Central Bank Independence : A Free Lunch ?”,
faqe 12.
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Nga përvojat e punës në Bankën e Shqipërisë, kemi vërejtur që
vërtet personaliteti i drejtuesve të këtij institucioni dhe i ministrave
të financave kanë patur ndikim në sjelljen e institucioneve. Nëse
banka ka tentuar të respektojë pavarësinë e vet, kjo fare mirë mund
të zbulohet po të ndiqet gjuha e përdorur në dokumentet dhe në
korrespondencën e institucioneve. Nëse personaliteti i guvernatorit
ka qenë më i fortë sesa ai i ministrit të financave (apo çdo anëtari
tjetër të qeverisë) gjuha e përdorur në dokumente ka qenë më e
ftohtë, e prerë dhe e qartë. Në të kundërt, është përdorur një e
shkruar lakonike me shumë terma mirësjelljeje në mes. Mund të
quhet sukses që, nga Banka e Shqipërisë guvernatori nënshkruan
tekste të tilla si për shembull: “Në bazë të ligjit për “Bankën e
Shqipërisë”, Banka e Shqipërisë është autoriteti që përcakton
politikën në lidhje me ...... dhe jo Ministria e ...... Një urdhër i tillë
ndërhyn në kompetencat që ka Banka e Shqipërisë si institucion
dhe në pavarësinë e saj për të ushtruar detyrat dhe kompetencat e
saj”18.

Një tjetër faktor i vërejtur në Shqipëri, që ka ndikuar në këtë
personalitet, është edhe mbështetja që kanë patur këta drejtues
nga forca politike në pushtet. Nëse forca politike në pushtet ka
mbështetur fuqishëm ministrin e financave është vërejtur një sjellje
“më e përulur” e guvernatorit dhe anasjelltas.

Tepër i rëndësishëm bëhet ky faktor (personaliteti i guvernatorit)
në rastin e Shqipërisë, ku ekzekutivi, edhe pse është miratuar ligji
që sanksionon pavarësinë e bankës qendrore, në mënyrë të
vazhdueshme bën përpjekje apo ushtron presion për të kufizuar
në praktikë këtë pavarësi. Rasti më i fundit në këtë drejtim është
një vendim i Këshillit të Ministrave, i cili, pa marrë parasysh ligjet e
veçanta që rregullojnë veprimtarinë e bankës qendrore, ndërhyn
në politikën e saj të pagave. Kjo është një shkelje e hapur e
pavarësisë, më ngushtësisht e pavarësisë ekonomike të saj.
Përballë ngjarjeve të tilla, dhe në kushtet kur mungon ambienti që
të kundërshtojë cënimet e pavarësisë së bankës qendrore nga
ekzekutivi, i vetmi faktor që mund të pengojë një gjë të tillë mbetet
guvernatori dhe personaliteti i tij.

18 Duke qenë se citimi në thonjëza i përket një shkrese reale, për efekte të
konfidencialitetit, janë hequr referencat që mund të çojnë në identifikimin e
dokumentit.
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- CILËSIA E DEPARTAMENTIT TË KËRKIMEVE TË BANKËS QENDRORE.

Cilësia e departamentit të kërkimeve të bankës qendrore i jep
mundësi bankës që të krijojë qëndrimin e vet të pavarur në raport
me institucionet e tjera ekonomike të kërkimit brenda sektorit publik
dhe të rrisë peshën e saj në raport me qeverinë e sidomos  me
ministrinë e financave.

Në Bankën e Shqipërisë, Departamenti i Kërkimeve u krijua në
vitin 1998. Nuk mund të thuhet që në punën e kërkuesve në bankë
janë arritur cilësia dhe standardet e bankave homologe. Megjithatë,
puna analizuese dhe kërkimore e kësaj njësie ka shndërruar
Bankën e Shqipërisë në një institucion qendror referimi si për marrje
informacioni ashtu edhe për shpjegimin e fenomeneve që ndodhin
në ekonominë shqiptare. Kjo u sigurua nga zhvillimi cilësor i kësaj
njësie. Pozicionimi i njësisë së kërkimeve dhe për pasojë dhe i
Bankës së Shqipërisë, i ka dhënë kësaj të fundit një mbështetje
më të madhe në drejtim të forcimit të pavarësisë së saj
institucionale. Por, kuptohet kjo mbështetje është ende larg të
qenurit maksimale.

- FAKTORË TË TJERË KARAKTERISTIKË PËR VENDET NË ZHVILLIM.

Në ekonomitë në tranzicion, si pasojë e karakteristikave të veçanta
të ekonomive të tyre, grupit të faktorëve që ndikojnë në pavarësinë
reale të bankës qendrore i shtohen dhe të tjerë që kanë të bëjnë
me:

• zgjedhjen e regjimit të kursit të këmbimit. Nëse zgjidhen
regjime kursesh këmbimi të ndryshme nga ai i luhatjes së lirë, është
e qartë që përcaktohen korniza më të ngushta brenda të cilave
duhet të veprojë banka qendrore. Në Shqipëri një faktor i tillë
kufizues nuk është i pranishëm pasi regjimi që zbatohet është ai i
kursit të lirë të këmbimit . Për më tepër, sipas ligjit në fuqi, është
kompetencë e Bankës së Shqipërisë të përcaktojë këtë regjim;
• rolin e luajtur nga huatë e këqija. Si rezultat i përpjekjeve
për të ndërtuar mekanizmat e tregut, i prishjes së mekanizmave
ekzistues të ekonomisë së planifikuar si dhe i mungesës së përvojës
në kreditimin e biznesit, bankat me kapital shtetëror shumë shpejt
u ballafaquan me nivel të lartë kredish të këqija. Kjo e redukton
pavarësinë e bankës qendrore. Nga njëra anë, banka qendrore
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kërkon zbatimin e rregullave ndërkombëtarë për një veprimtari të
matur e të kujdesshme të bankave, nga ana tjetër është e detyruar
të ndërmarrë veprime “shpëtimi” për bankat, si pasojë e efekteve
që ato mund të kenë në ekonomi nëse falimentojnë ose mbyllen.
E njëjta gjë ndodhi dhe në Shqipëri. Sistemi bankar në vend është
karakterizuar gjithmonë nga ekzistenca e monopoleve ose e
dominimeve të veprimtarive bankare; bankat që kanë monopolin
shfaqin dhe problemet më të mëdha nga pikëpamja e nivelit të
lartë të kredive të këqija, e mungesës së kapitalit, e  pësimit të
humbjeve të vazhdueshme etj.. Zbatimi strikt i rregullave në fuqi,
nga ana e bankës qendrore, do të kërkonte mbylljen e
menjëhershme të tyre, gjë që praktikisht do ta linte vendin pa sistem
bankar, të paktën deri para dy vjetësh. Përballë kësaj situate, banka
qendrore ka vepruar duke përshtatur një program reformimi të
sistemit bankar dhe duke lejuar shkeljen e disa rregullave të saj,
derisa brenda afateve të përcaktuara të konsolidohen bankat që
paraqesin probleme. E njohur me këtë problem, qeveria nga ana e
saj, nuk ka reaguar kundrejt kërkesave të Bankës së Shqipërisë
për zgjidhjen e çështjeve, edhe kur kanë qenë mundësitë, duke
reduktuar në këtë mënyrë sjelljen e pavarur të bankës qendrore;
• pjekurinë e sistemit financiar. Këtu shqyrtohen katër
karakteristika të sistemit financiar: i. a ka kufizime mbi operacionet
e bankave të huaja, domethënë, nëse ato ligjërisht nuk trajtohen
njësoj si bankat e vendit; ii. a është sistemi financiar konkurrues;
iii. a ekziston një treg aktiv aksionesh, i cili mund të sigurojë likuiditet
të mjaftueshëm; iv. a ka një shumëllojshmëri instrumentesh
financiare që mund t’i zotërojë publiku.

Sistemet financiare që kanë arritur pjekuri (domethënë, ku pjesa e
publikut në pasurinë financiare është e konsiderueshme)
nënkuptojnë që publiku ndikon ndjeshëm në arritjen e stabilitetit të
çmimeve. Kjo rrit rolin e bankës qendrore në përmbushjen e
objektivit dhe përmirëson pavarësinë e saj. Sepse publiku është
më i ndjeshëm ndaj efektit të politikave mbi normën reale të
interesit.

Në rastin e Shqipërisë, siç e shpjeguam më sipër, tregu financiar
është në fillesat e tij dhe pjesëmarrja e publikut pothuaj mungon
tërësisht, madje ndjehet prania e pakët edhe e institucioneve
financiare. Nëse nga pikëpamja ligjore dhe reale, trajtimi i bankave
në Shqipëri është i njëjtë, pavarësisht nga origjina e tyre, për tre
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karakteristikat e tjera mund të thuhet se ato veprojnë në të kundërt
të pavarësisë së bankës qendrore. Konkurrenca në tregun bankar
e financiar mungon. Tregu i aksioneve është tërësisht i pazhvilluar
dhe, po kështu, mungojnë instrumentet financiare ku mund të
investojë publiku. Prej shumë vitesh alternativa e vetme më e mirë
për financim (përjashtuar skemat piramidale) është depozitimi
nëpër banka dhe më pak në bono thesari;

• nivelin e borxhit të jashtëm. Një nivel i lartë i borxhit të
jashtëm rrit shpenzimet e tranzicionit. Kjo bën që të rritet dhe
presioni politik mbi bankën qendrore për të rritur inflacionin në
mënyrë që të zbuten kufizimet e imponuara nga të tilla borxhe,
duke reduktuar në këtë mënyrë pavarësinë e bankës qendrore.
Në rastin e Shqipërisë, pavarësisht nga niveli relativisht i lartë i
borxhit të jashtëm, kushtet e shlyerjes së këtij borxhi (afat i gjatë
maturimi, norma të ulëta interesi) nuk kanë ndonjë efekt të dukshëm
mbi pavarësinë e bankës qendrore;
• mungesën e garantimit të depozitave. Në vendet në
tranzicion sistemet bankare janë të paqëndrueshme. Nga ana tjetër,
mungesa e një skeme për garantimin e depozitave e ballafaqon
bankën qendrore me rrezikun për të shpëtuar sektorin bankar në
rast krize. Kjo krijon mundësitë për të reduktuar pavarësinë e
bankës qendrore. Tashmë në Shqipëri është miratuar ligji për
sigurimin e depozitave dhe në muajt e fundit të vitit 2002 do të
duhet të fillojë funksionimin skema e sigurimit të depozitave;
• nevojën për burime të huaja financimi. Ekonomitë në
tranzicion kanë nevojë për mbështetje financiare nga komuniteti
ndërkombëtar që të realizojnë transformimin e ekonomisë. Është
e qartë që kjo mbështetje financiare shoqërohet dhe me vënien e
disa kushteve mbi shtetet përfituese si mekanizëm garancie për
mosshpërdorim të fondeve. Gjithashtu, është bërë e qartë që sa
më e lartë të jetë shkalla e përmbushjes së këtyre kushteve aq
“më bujare” është edhe sjellja e komunitetit ndërkombëtar. Në tërësi
kushtet janë të tilla, që vendet përfituese të përafrohen tek
standardet e Perëndimit, sidomos në drejtim të ngritjes dhe të
konsolidimit të institucioneve, përfshirë edhe bankën qendrore. Siç
është shpjeguar më lart, Shqipëria, si një vend nevojtar për burime
të huaja financimi, është ballafaquar me kushte të tilla, duke
përfshirë kërkesën për më shumë pavarësi për bankën qendrore.
Për ne, ky lloj “ndikimi i huaj” ka efekt pozitiv në rritjen e pavarësisë
së bankës.
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c) Faktorë të tjerë që dobësojnë pavarësinë e Bankës së Shqipërisë.

• iniciativa ligjore. Sipas procedurave në fuqi, iniciativat
ligjore që mund të ketë Banka e Shqipërisë nuk paraqiten
drejtpërdrejt në Kuvend. Projektligjet ose projektamendamentet
ligjore i paraqiten një ministrie (sipas natyrës së iniciativës ose
fushës që trajtojnë), zakonisht Ministrisë së Financave. Ministria
përkatëse, pasi pasqyron edhe vërejtjet e veta, e kalon dokumentin
ligjor për diskutim në qeveri. E njëjta procedurë përsëritet dhe në
diskutimet në qeveri dhe më pas dokumenti kalon ose jo në
parlament sipas vendimit që merret nga qeveria.

Siç shihet, Banka Qendrore e Shqipërisë nuk ka mundësi
komunikimi të drejtpërdrejtë me parlamentin për të finalizuar
iniciativat e veta ligjore dhe varet nga hapësira që i lejon qeveria.

• marrëdhëniet me publikun. Nisur nga një ndjenjë e
tepruar e ruajtjes së sekretit bankar, por, ndoshta edhe për natyrë
të drejtuesve të bankës, Banka e Shqipërisë ka qenë e ngurtë,
madje do të thonim në ekstrem, në marrëdhëniet me publikun.
Mungesa e komunikimit me publikun, por edhe me ambientet e
ekonomistëve, sigurisht që ka ndikuar në reduktim të pavarësisë
reale të bankës. Kjo e fundit nuk ka arritur të krijojë ende lobet
mbështetëse të pavarësisë së saj në ambientet e ekonomistëve,
të parlamentarëve, të politikanëve etj.. Në këto kushte, çdo cënim
i pavarësisë së saj, që mund të ndërmerret nga ekzekutivi, nuk
has në rezistencë të fortë jashtë institucionit të Bankës së Shqipërisë.
Në dy-tre vitet e fundit është bërë një progres i ndjeshëm në
marrëdhëniet me publikun, por koha nuk është plotësisht e
mjaftueshme për ta kuptuar e mbështetur politikën monetare dhe
veprimtarinë tërësore të Bankës së Shqipërisë. “Një politikë më
transparente mund të jetë më eficiente19”

Në tërësi konkludohet që pavarësia ligjore nuk është e barabartë
me pavarësinë reale. Nëse nga pikëpamja ligjore, Banka e
Shqipërisë gëzon një pavarësi të konsiderueshme, pavarësia reale
e saj është në nivele të ulëta. Të gjithë faktorët që ndikojnë në këtë
pavarësi reale të trajtuar më sipër, në përgjithësi në vendin tonë,
veprojnë në drejtim negativ.

19 “ Inflation target and inflation targeting”, Laurenc H. Meyer, Korrik 2001
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STABILITETI MAKROEKONOMIK DHE ROLI I BANKËS QENDRORE1

Stabiliteti makroekonomik është një koncept i hasur shpesh në
literaturën e sotme ekonomike. Institucionet hartuese dhe zbatuese
të politikave ekonomike të një vendi e venë theksin në vazhdimësi
tek arritja dhe ruajtja e këtij stabiliteti. Madje, ai është një prioritet
konstant i punës së tyre. I gjithë ky proces, që në gjuhën e
institucioneve quhet “edukim i publikut”, ka bërë që qëndrueshmëria
makroekonomike të pranohet si një objektiv me rëndësi të
padiskutueshme. Megjithatë, arsyetimi ekonomik na bën të
ndërgjegjshëm për një fakt: mirëqenia e një vendi dhe ritmi i rritjes
së saj varen nga rritja ekonomike. Atëherë, natyrshëm lindin dy
pyetje: “Si shpjegohet gjithë ky fokusim në qëndrueshmërinë
makroekonomike dhe cili është raporti midis këtij stabiliteti dhe
rritjes ekonomike?”. Duke vazhduar më tej rrjedhën e arsyetimit:
“Cili është roli i bankës qendrore në stabilitetin makroekonomik
dhe si e realizon një bankë qendrore misionin e saj?”. Përgjigjet e
këtyre pyetjeve, të cilat përbëjnë dhe thelbin e kësaj teme, do të
trajtohen në vijim.

I. ZHVILLIMI EKONOMIK DHE STABILITETI MAKROEKONOMIK.

Në këtë pikë duhet të jemi të qartë që në fillim: Stabiliteti
makroekonomik është i lidhur ngushtë me rritjen ekonomike.
Eksperienca dhe teoria ekonomike kanë treguar se vendosja dhe
ruajtja e ekuilibrave ndërsektorialë dhe brendasektorialë është një
kusht i domosdoshëm i rritjes së qëndrueshme ekonomike.
Eksperienca ka treguar se zhvillimi i zhbalancuar i sektorëve të
ekonomisë nuk mund të vazhdojë për një kohë të gjatë. Problemet
e hapura apo të fshehura të një sektori, herët a vonë, do të
1 Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z.Shkëlqim Cani zhvilloi një seancë leksionesh
speciale me studentët e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Gjirokastrës, 9 maj
2003.

“STABILITETI MAKROEKONOMIK DHE ROLI I BANKËS
QENDRORE”, UNIVERSITETI “EQREM ÇABEJ”,
GJIROKASTËR, 9 MAJ 2003
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transmetohen në sektorët e tjerë ekonomikë, duke infektuar gjithë
ekonominë dhe duke penguar zhvillimin afatgjatë të vendit. Për
këtë arsye, studimi i lidhjes midis stabilitetit makroekonomik dhe
rritjes e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të vendit është një pikë
e mirë nisjeje për të sqaruar rolin dhe ndikimin e bankës qendrore
në ekonominë e vendit.

I.1 LIDHJA MIDIS ZHVILLIMIT EKONOMIK DHE STABILITETIT

MAKROEKONOMIK.

Zhvillimi ekonomik është qëllimi final i institucioneve të cilat merren
me hartimin e politikave ekonomike. Që të jemi më të saktë,
autoritetet ekonomike të një vendi nuk e shohin zhvillimin ekonomik
të shkëputur nga zhvillimi social. Zhvillimi social, në vija të
përgjithshme, nënkupton rritjen e mirëqenies sociale të rezidentëve
të një vendi. Në planin ekonomik, zhvillimi social ndryshon nga
zhvillimi ekonomik sepse i pari ka të bëjë më mënyrën e
shpërndarjes së të ardhurave. Aspektet dhe nuancat e sistemit
tatimor të një vendi, prioritetet që ai ka në fushën e shëndetësisë,
të arsimit, të kulturës etj., janë të gjitha shprehje të politikave të
zhvillimit social të vendit. Janë pikërisht këto aspekte të programeve
politike të partive, të cilat u japin atyre ngjyrat përkatëse, të majta
apo të djathta. Ato kanë prioritete të ndryshme në trajtimin e këtyre
çështjeve. Duke mos qenë subjekt i kësaj teme, rritjen dhe zhvillimin
ekonomik do ta shikojmë të shkëputur nga aspektet e tyre sociale.
Zhvillimit ekonomik mund t’i japim një përkufizim të thjeshtë, ai
është një situatë e rritjes ekonomike të një vendi, duke nënkuptuar
rritjen e prodhimit dhe uljen e papunësisë. Rritja ekonomike e vendit
shprehet nëpërmjet rritjes së PBB-së, Prodhimit të Brendshëm
Bruto (GDP sipas incialeve anglisht). PBB është një tregues sintetik
që mat nivelin e prodhimit dhe të të ardhurave të gjeneruara nga
rezidentët e një ekonomie. Është e kuptueshmë që rritja e prodhimit,
duke përjashtuar situatat ekstreme të revolucioneve teknologjike,
shoqërohet me rritje të punëzënies dhe me ulje të papunësisë.
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Box 1. PBB dhe matja e tij.

Për matjen e PBB-së ekzistojnë tre metoda:

· Metoda e vlerës së shtuar. Sipas kësaj metode, PBB është
e barabartë me shumën e vlerave të shtuara të mallrave dhe
shërbime në të gjithë sektorët e ekonomisë, të prodhuara nga
rezidentët.

· Metoda e shpenzimeve. Sipas kësaj metode, PBB është e
barabartë me shumën e konsumit të mallrave dhe shërbimeve
nga konsumatorët dhe qeveria, investimet dhe bilancin e
llogarisë korente.

· Metoda e të ardhurave. Sipas kësaj metode, PBB është e
barabartë me të ardhurat e krijuara nga shitja e mallrave dhe
shërbimeve, pagën e punonjësve, fitimin e firmave dhe
bilancin e tatimeve indirekte dhe subvencioneve.

Në mënyrë të pëmbledhur, këto metoda mund t’i paraqesim si më
poshtë:

I. Metoda e VAT-it II. Metoda e shpenzimeve III. Metoda e të ardhurave
PBB = SVA PBB = C+I+(X-M) PBB = W+OS+TSP

Ku:

VA - është vlera e shtuar në çdo fazë të prodhimit të një malli apo
shërbimi. PBB mat shumën e mallrave dhe shërbimeve
përfundimtare në ekonomi, duke përjashtuar vlerën e mallrave
të ndërmjetëm.

C, I - janë konsumi i ekonomisë (duke përfshirë dhe atë të qeverisë)
dhe investimet.

X dhe M - janë përkatësisht eksportet dhe importet.
W - niveli agregat i pagave në ekonomi.
OS - është fitimi operativ i firmave dhe ndërmarrjeve.
TSP - është diferenca midis tatimeve indirekte dhe subvencioneve.
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Nga pikëpamja makroekonomike, ekonomia e një vendi ndahet
në katër sektorë, sektori real, sektori i jashtëm, sektori fiskal dhe
sektori financiar. Rritja ekonomike dhe niveli i punëzënies në vend
është kontribut i të gjithë këtyre sektorëve. Sektorët e ekonomisë
janë në lidhje të vazhdueshme me njëri-tjetrin. Për të kuptuar më
mirë rëndësinë e një zhvillimi të balancuar të ekonomisë dhe rolin
e ekuilibrave makroekonomikë në këtë zhvillim, le të shikojmë
lidhjen midis sektorëve të ekonomisë. Më pas, identitetet që i lidhin
këta sektorë do të na ndihmojnë të ndërtojmë një strukturë logjike,
e cila na lejon të identifikojmë rëndësinë e ekuilibrit makroekonomik.
Fillimisht, do të ishte me vend të jepnim një përshkrim të shkurtër
të sektorëve të ekonomisë dhe më pas të kalonim në lidhjen midis
tyre.

Sektori real i ekonomisë përmbledh në mënyrë sintetike të gjithë
aktivitetin, i cili mundëson krijimin e të ardhurave kombëtare, PBB-
së. Për të lehtësuar kuptimin e këtij sektori, atë mund ta shohim si
një agregim të të gjithë sektorëve të tjerë të ekonomisë. Flukset
vjetore të sektorit real të ekonomisë përmblidhen në sistemin e
llogarive kombëtare. Zërat kryesorë të këtyre statistikave janë
paraqitur në diagramën e mëposhtme.
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Sektori fiskal i ekonomisë përmbledh gjithë aktivitetin ekonomik të
qeverisë, të ardhurat dhe shpenzimet e saj si dhe balancën e tyre,
deficitin buxhetor. Flukset vjetore të këtij aktiviteti përmblidhen në
statistikat fiskale.

Diagramë 1. Paraqitja e sektorëve të ekonomisë dhe e lidhjeve2 të tyre.

2 Shigjetat ilustrojnë disa prej lidhjeve që ekzistojnë midis sektorëve të ekonomisë.
Me vijë të pandërprerë janë paraqitur lidhjet të cilat janë identitete, ndërsa kanalet
e pjesshme të ndikimit janë paraqitur me vijë të ndërprerë.

Llogaritë Kombëtare

Konsumi privat
Konsumi qeveritar

Investimet private
Investimet qeveritare

Eksporti i të mirave dhe shërbimeve
Importi i të mirave dhe shërbimeve

Të ardhurat
· Grantet

Shpenzimet
· Korente
· Kapitale

Bilanci i përgjithshëm
Financimi
· Financimi i brendshëm neto
· Sistemi bankar
· Sistemi jobankar
· Financimi i huaj neto

Bilanci i Pagesave

Llogaria korente
Eksporti i të mirave dhe shërbimeve
Importi i të mirave dhe shërbimeve
Shërbimet (neto)
Transfertat (neto)
· Zyrtare
· Private

Llogaria kapitale dhe financiare

Investimet direkte
Kapitale afatmesme dhe afatgjata
Kapitali afashkurtër

Bilanci i përgjithshëm
Ndryshimi në mjetet valutore neto

Autoriteti Monetar

Paraja rezervë

Mjetet valutore neto
Mjetet e brendshme neto
· Kredia neto për qeverinë
· Kredia neto për bankat

Bankat paradepozituese

Mjetet valutore neto
Mjetet e brendshme neto
· Kredia neto për qeverinë
· Kredia për sektorin privat

Detyrimet ndaj autoritetit monetar

Depozitat e sektorit privat

Sektori i jashtëm.
Sektori monetar
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Sektori i jashtëm i ekonomisë përmbledh gjithë transaksionet e
rezidentëve të një vendi me pjesën tjetër të botës. Procesi i
integrimit dhe i globalizimit e ka rritur mjaft peshën e këtij sektori
dhe rëndësinë e studimit të tij. Tanimë që tregu global është një
koncept i pranuar nga të gjithë ndërsa tregjet rajonale janë një
realitet i prekshëm për këdo, politikat makroekonomike duhet të
dalin nga korniza e ngushtë e kufijve të vendit. Aktiviteti ekonomik
dhe flukset monetare që përfshihen në të përmblidhen në bilancin
e pagesave.

Sektori financiar i ekonomisë përmbledh gjithë procesin e
ndërmjetësimit financiar në ekonomi. Funksioni bazë i tij është lidhja
e kursimeve me investimet. Rëndësia e këtij sektori është e
padiskutueshme pasi ai, duke krijuar mjetet e pagesës në ekonomi,
mundëson të gjitha transaksionet e tjera. Me fjalë të tjera, nuk do
të largoheshim shumë nga e vërteta nëse do ta shihnim sektorin
financiar si një ndërlidhës të sektorëve të tjerë të ekonomisë.
Sistemi bankar përbën shtyllën e sistemit financiar. Në vendet e
zhvilluara, si pasojë e inovacioneve financiare, zhvillimit të tregut
të kapitaleve dhe prezantimit të institucioneve të reja financiare, të
cilat janë gjithnjë e më afër nevojave specifike të një grupi të caktuar
klientësh, rëndësia e sistemit bankar brenda sektorit financiar ka
ardhur në rënie. Megjithatë, roli i sistemit bankar është i
pazëvendësueshëm. Ky sistem është përfaqësuesi tipik i një
ndërmjetësi financiar; ai krijon mjetet e pagesës në ekonomi dhe
është kanali kryesor nëpërmjet të cilit transmetohet politika
monetare. Në vendet në zhvillim, ku mungojnë institucionet e tjera
financiare ose ku aktiviteti i tyre është irrilevant, sistemi bankar,
praktikisht, mund të identifikohet me sistemin financiar. Rasti i
Shqipërisë, është një rast tipik ku sektori financiar reduktohet në
aktivitetin e sistemit bankar.

Banka qendrore është themeli i sistemit bankar. Ajo licencon,
mbikëqyr dhe rregullon aktivitetin e këtij sistemi. Banka qendrore
është përgjegjëse për emetimin e monedhës, për hartimin dhe për
zbatimin e politikës monetare, për organizimin dhe për rregullimin
e sistemit të pagesave.

Ndër rolet e tjera të bankës qendrore mund të përmendim edhe
përcaktimin e regjimit valutor të vendit, rolin e agjentit fiskal të



367

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

qeverisë etj.. Secili nga këto funksione është një funksion kyç në
ecurinë e ekonomisë. Megjithatë, hartimi dhe zbatimi i politikës
monetare është funksioni më i rëndësishëm dhe i patjetërsueshëm
i bankës qendrore.

Ecuria dhe lëvizjet e fondeve të sistemit bankar pasqyrohen në
gjendjen monetare, e cila është një përmbledhje e agreguar e
bilanceve të bankave tregtare dhe bankës qendrore. Ky
informacion, në ndryshim nga informacionet e sektorëve realë dhe
të jashtëm të ekonomisë, ka një periodicitet mujor. Për këtë arsye,
ai jep një informacion më të hershëm mbi gjendjen e ekonomisë
duke i mundësuar bankës qendrore të reagojë në kohë ndaj
zhvillimeve reale dhe të pritshme.

Box 2. Disa lidhje bazë të sektorëve të ekonomisë.

PBB (Prodhimi i brendshëm bruto) = C + I +(X - M) = A + (X - M)
GNI (Të ardhurat kombëtare bruto) = GDP + Yf = C + I +(X - M + Yf)

= A + (X - M + Yf)
GNDI (Të ardhurat kombëtare bruto disponibël)= GNI + TRf

= A + (X - M + Yf + TRf)
Ose: GNDI - A = X - M + Yf + TRf
GNDI - A = CAB (llogaria korente)
Meqë GNDI - C nga përcaktimi = S
GNDI - C = I + X - M + Yf + Trf = S
Atëherë
S - I = X - M + Yf + Trf = CAB

Shpjegojmë:
A = Absorbimi i brendshëm ose kërkesa e brendshme (C + I)
X = Eksporti i mallrave dhe shërbimeve
M = Importi i mallrave dhe shërbimeve
Yf = Të ardhurat nga jashtë vendit
Trf = Transfertat me jashtë
C = Konsumi
I = Investimet
S = Kursimet
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Përpara se të fillojmë zbërthimin e lidhjeve të diagramës së
mësipërme dhe të analizojmë rolin e stabilitetit makroekonomik
në një rritje të qëndrueshme ekonomike, le të shohim shkurtimisht
aparatin teorik që përshkruan lidhjet e sektorëve kryesorë të
ekonomisë si edhe llojet kryesore të zhbalancimeve makroekonomike.

Marrëdhënia midis llogarive tregon se në çdo sektor ku shpenzimet
tejkalojnë të ardhurat, financimi duhet të vijë nga kursimi në sektorët
e tjerë dhe, kur ka tejkalim shpenzimesh për të gjithë ekonominë,
kjo mund të bëhet e mundur vetëm nga financimi i jashtëm. Së
bashku me identitetet që lidhin llogaritë e sektorëve të ndryshëm
ato formojnë një paraqitje skematike dhe sasiore të proceseve më
të rëndësishme ekonomike.

Kuadri i llogarive kombëtare përmban dy lidhje të rëndësishme, të
cilat qëndrojnë në themel të analizave makroekonomike. Këto lidhje
janë:

· midis agregatit të të ardhurave e agregatit të kërkesës dhe
bilancit të jashtëm të llogarisë korente;

· midis agregatit të kursimeve e agregatit të investimeve dhe
bilancit të jashtëm të llogarisë korente.

Lidhja e parë që ekziston midis agregatëve të llogarive nacionale
dhe bilancit të pagesave mund të nxirret nga përcaktimi i PBB ose
i GNDI.

GNDI - A = CAB

Ky barazim formon bazën e pikëpamjes së absorbimit në bilancin
e pagesave. Kjo do të thotë që llogaria korente është me deficit sa
herë që një vend shpenzon më shumë nga mundësitë e tij ose kur
absorbon më tepër nga sa prodhon. Nga ana tjetër, siç shihet edhe
nga tabela, lidhja midis agregatëve të llogarisë kombëtare dhe
sektorit të jashtëm të ekonomisë, llogarisë korente kryhet nëpërmjet
bilancit kursime-investime në një ekonomi.

CAB = S - I

Gap-i midis kursimeve dhe investimeve mund të shihet si përdorim
i burimeve (kursimeve) valutore të një vendi ose si rritje e
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huamarrjes nga jashtë. Në një ekonomi të mbyllur3 agregati i
kursimeve është i barabartë me atë të investimeve. Në një ekonomi
të hapur, diferenca midis tyre është e barabartë me bilancin e
llogarisë korente. Pra, nëse kemi investime më shumë nga sa janë
kursimet (ekonomia absorbon më shumë se i lejojnë të ardhurat e
saj) atëherë këto duhen mbuluar nga kursimet e huaja, pra nga
huamarrja nga jashtë. Është e qartë që huamarrja nga jashtë nuk
mund të vazhdojë për një kohë të papërcaktuar. Herët a vonë ajo
do të çojë në uljen e aftësisë paguese të vendit, në zhvlerësimin e
monedhës së tij dhe në inflacion të lartë. Rritja e inflacionit,
zhvlerësimi i monedhës dhe rritja e pasigurisë në vendimmarrje
krijojnë një klimë të pafavorshme për rritjen ekonomike. Në mënyrë
të thjeshtuar, rasti i Argjentinës është një ilustrim konkret i këtyre
zhvillimeve.

Një vend nuk mund të vazhdojë të mbajë deficite të larta të llogarisë
korente për një kohë të gjatë. Në përgjithësi, një pozicion i
qëndrueshëm i llogarisë korente është ai që mund të financohet
vazhdimisht nga flukset e pritshme hyrëse financiare dhe në të
njëjtën kohë, që mbetet i bashkërenduar me një rritje ekonomike
të përshtatshtme, stabilitet çmimesh dhe aftësi të vendit për të kryer
detyrimet e shërbimit të borxhit të jashtëm. Me qëllim që të
zvogëlohet deficiti i llogarise korente duhet që të ardhurat e një
vendi të rriten ose absorbimi duhet të pakësohet. Rritja e prodhimit
(pra edhe e të ardhurave) për një periudhë të shkurtër kërkon
kapacitete prodhuese të papërdorura, ndërsa në një periudhë më
të gjatë do të kërkonte politika strukturore të përshtatshme.
Absorbimi mund të pakësohet duke zvogëluar konsumin ose
investimet. Shpesh kjo kërkon marrjen e masave, të cilat shkaktojnë
pakënaqësi sociale.

Identifikimi i arsyeve të zhbalancimeve të ekonomisë është hapi i
parë në kurimin e tyre. Po cilat mund të jenë arsyet e deficitit të
llogarisë korente?

Duke dalluar konsumin dhe investimet sipas origjinës së tyre, në
konsum dhe investime të sektorit privat dhe në konsum e investime
të sektorit shtetëror, do të kemi:

3 Në një ekonomi të mbyllur, pa tregti me jashtë, deficiti i llogarisë korente është 0.
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GNDI - A = CAB
GNDI - (C + I) = CAB
GNDI - (Cg + Cp) + (Ig + Ip) = CAB
GNDI - (Ag + Ap) = CAB

Nga këto identitete, duket qartë që arsyeja e një deficiti të lartë të
llogarisë korente mund të jetë edhe një aktivitet i lartë i qeverisë.
Është pikërisht kjo arsyeja pse disiplina fiskale është një aspekt i
rëndësishëm i ekuilibrit makroekonomik.

Një aspekt tjetër i ndikimit të politikës fiskale në ekuilibrat
makroekonomikë është dhe deficiti buxhetor dhe financimi i tij. Rritja
e shpenzimeve të qeverisë përtej mundësive të saj paguese sjell
një deficit buxhetor të rritur. Ekzistojnë të paktën tre kanale me të
cilat një deficit i lartë buxhetor ndikon në zhbalancime në ekonomi
dhe, në analizë të fundit, pengon rritjen ekonomike:

- Rritja e huamarrjes së ekonomisë sjell norma interesi
nominale dhe reale të larta. Rritja e normave të interesit
kufizon investimet.

- Në rast të mbulimit të deficitit buxhetor nga banka qendrore,
deficiti i lartë buxhetor është burim inflacioni.

- Në rast të mbulimit të deficitit buxhetor nga sistemi bankar
ose agjentët e tjerë të ekonomisë, deficiti buxhetor sjell
ulje të investimeve private (efekti crowding-out).

Në kuadrin sektorial të llogarive kombëtare, sektori real përcaktohet
si shumë e individëve dhe e sektorit privat (ku hyn sektori
joqeveritar, sektori jobankar). Ashtu si sektorët e tjerë, edhe sektori
privat ka detyrime buxhetore që lidhin gap-in midis të ardhurave
dhe shpenzimeve të këtij sektori me financimin e tyre. Kursimet e
sektorit privat (Sp) përbëjnë diferencën midis të ardhurave
disponibël (GNDIp) të këtij sektori dhe konsumit (Cp).

Sp = GNDIp - Cp

Absorbimi i sektorit privat mund të shkruhet:
Ap = Cp + Ip,  ku Ip janë investimet e sektorit privat.
GNDIp - Ap = (Sp - Ip) ose
Fp = - (Sp - Ip),  ku Fp është gap- i i financimit
Gap-i financiar mund të mbulohet:
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- me investime direkte nga jashtë,
- nga huamarrja neto e këtij sektori nga jashtë,
- nga huamarrja e sektorit privat nga sistemi bankar

(ndryshe, kredia neto e sistemit bankar për sektorin privat).

Këto hyrje financiare, në anën tjetër barazohen me daljet financiare
të sektorit privat, të cilat janë:

- huadhënia që i bën ky sektor, sistemit bankar (nëpërmjet
rritjes së mbajtjeve të parave apo rritjes së depozitave),

- huadhënia për qeverinë (ose ndryshe huamarrja e qeverisë
nga sektori jobankar, pra sektori privat).

Këto lidhje janë të rëndësishme për të kuptuar se si sektori privat
ndikon dhe është i ndikuar nga pjesa tjetër e ekonomisë.

Këto lidhje apo identitete ruhen gjithmonë, por ato nuk shpjegojnë
imbalancat e ndryshme në ekonomi, arsyet e tyre dhe shkaqet e
sjelljes së ndryshme të faktorëve ekonomikë etj.. Këto analiza
bëhen në kuadrin e analizave sektoriale. Faktorë të tjerë si (kursi i
këmbimit, normat e interesit dhe faktorë të tjerë të jashtëm) duhen
marrë parasysh për të shpjeguar zhvillimet e llogarisë korente. Si
përfundim, mund të themi se megjithëse lidhja midis të ardhurave
dhe absorbimit është e rëndësishme në dizenjimin e programeve
makroekonomike, ajo përbën vetëm një identitet dhe nuk na siguron
ndonjë teori lidhur me tendencën e llogarisë korente.
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II. ROLI I BANKËS QENDRORE NË STABILITETIN MAKROEKONOMIK.

Eksperienca botërore ka arritur në konsensusin se misioni i bankës
qendrore duhet të jetë arritja dhe ruajtja e një inflacioni të ulët.
Opinioni më i përhapur lidhur me përgjigjen e pyetjes se ç’quhet

Çështje studimi 1. Stabiliteti makroekonomik në Shqipëri në
periudhën e tërheqjes së depozitave.

Rëndësia e ekuilibrave makroekonomikë dhe ndërvarësia e
sektorëve të ekonomisë nga njëri-tjetri mund të ilustrohen me një
rast konkret nga eksperienca shqiptare e viteve të fundit. Sistemi
bankar shqiptar u përball me tërheqje të ndjeshme depozitash gjatë
periudhës mars-prill 2002. Tërheqja e depozitave nga sistemi bankar
solli mungesë likuiditeti në sistem. Me fjalë të tjera, sistemi bankar
nuk ishte në gjendje të përballonte me mjete likuide tërheqjen e
depozitave. Implikimet e kësaj situate ishin dy:

• Në qoftë se problemet e likuiditetit në sistem do të
vazhdonin të ekzistonin, besimi në sistemin bankar do të  lëkundej
edhe më tej. Është e vështirë të përpiqemi të imagjinojmë të gjitha
rrjedhimet e mundshme të një situate të tillë. Gjithsesi, mjafton të
themi se nuk mund të imagjinohet një ekonomi pa një sistem bankar
funksional.
• Problemet e likuiditetit në sistem krijuan vështirësi në
mbulimin e deficitit buxhetor.

Kjo situatë kërkonte ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë. Alternativat
ishin financim i deficitit buxhetor dhe plotësim i nevojave të sistemit
bankar për likuiditet ose kufizim i financimit të deficitit buxhetor.
Alternativa e parë do të prodhonte inflacion. Alternativa e dytë do të
thoshte kufizim i shpenzimeve buxhetore, duke ulur ritmin e rritjes
ekonomike. Duke iu rikthyer edhe një herë diagramës 1, dëshiroj të
tërheq mendimin tuaj lidhur me opsionet e paraqitura më sipër.

Situata e tërheqjes së depozitave dhe reagimi i Bankës së Shqipërisë
do të trajtohen më në detaje në vazhdim të kësaj teme.

Për qëllimet e kësaj teme, vëmendja u përqendrua në ndikimin e
zhbalancimeve në një sektor në sektorët e tjerë të ekonomisë dhe
në rritjen ekonomike.
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inflacion i ulët është “një nivel inflacioni i cili nuk është më një
faktor në vendimmarrjen ekonomike”. Nëse ky qëllim arrihet,
alokimi i burimeve i afrohet atij optimal, ndërkohë që rritja
ekonomike dhe standardet e jetesës vijnë duke u rritur.

Disa pyetje që lindin kur përmendet përkushtimi ndaj një niveli të
ulët inflacioni janë: A do të ndihmojë një mjedis ekonomik me
inflacion të ulët rritjen ekonomike dhe arritjen e standardeve më të
larta të jetesës? Nëse po, si? Si ndikon inflacioni i ulët në stabilitetin
financiar? A mundet Banka e Shqipërisë të arrijë dhe të ruajë nivele
të ulëta inflacioni? Çfarë peshe, nëse lind nevoja, iu duhet dhënë
luhatjeve ciklike në papunësi dhe në aktivitetin ekonomik gjatë
përcaktimit të politikave të Bankës së Shqipërisë? Si duhet ta
zbatojë Banka e Shqipërisë një politikë të inflacionit të ulët?

II.1 PSE BANKAT QENDRORE KANË SI OBJEKTIV INFLACIONIN.

Politika monetare është një nga përgjegjësitë kryesore të Bankës
së Shqipërisë dhe pa dyshim veprimtaria që tërheq më tepër
vëmendjen. Në fjalë të thjeshta, qëllimi i politikës monetare është
të arrijë një zhvillim maksimal ekonomik. Pranohet se kontributi
më i rëndësishëm që Banka e Shqipërisë mund të japë në këtë
drejtim është arritja dhe ruajtja e një niveli të ulët të inflacionit.
Sidoqoftë, kanalet nëpërmjet të cilave inflacioni ndikon rritjen
ekonomike mbeten ende të paqarta plotësisht. Përveç theksit që
vendoset mbi një inflacion të ulët në periudhë afatgjatë, ekziston
një besim sipas të cilit politika monetare mund të përmirësojë
ecurinë ekonomike duke pakësuar luhatshmërinë në aktivitetin e
biznesit, pra duke zbutur ciklet e biznesit.

Inflacioni dhe rritja ekonomike.

Është vërtetuar se ekonomitë zhvillohen më mirë në drejtim të
rritjes, të punësimit dhe të standardit të jetesës, kur inflacioni është
i ulët, sesa kur inflacioni qëndron vazhdimisht në nivele të larta.
Studimet në të cilat është  vrojtuar lidhja midis rritjes së prodhimit
apo të produktivitetit dhe inflacionit, kanë treguar se lidhja midis
dy të parëve dhe inflacionit është negative: pra është provuar se
sa më i lartë inflacioni aq më e ulët rritja ekonomike në terma realë.
Pikërisht lidhja negative midis inflacionit dhe ritmeve të rritjes
ekonomike ka bërë që bankat qendrore (me përjashtime të vogla)
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ta bëjnë inflacionin e ulët, qëllimin kryesor të politikës së tyre
monetare. Veprime të tilla tregojnë rëndësinë e madhe të këtij
qëllimi.

Një çështje tjetër që natyrshëm mund të konsiderohet në vijim
është: pse është inflacioni i ulët i favorshëm për rritjen ekonomike?
Në fund të fundit lidhja nuk vërteton shkakësinë; lidhja midis rritjes
ekonomike dhe inflacionit mund të jetë aksidentale ose shkakësia
mund të vijë nga ana e kundërt, pra mund të jetë rritja ekonomike
ajo që provokon inflacion të ulët. Kjo është vërtet një pyetje e
vështirë dhe deri më sot, nuk ka teori të qarta që të shpjegojnë
këtë lidhje.

Sidoqoftë, arsyetimi themelor ekonomik, sugjeron se ka të paktën
dy kanale nëpërmjet të cilave inflacioni ndikon ecurinë e ekonomisë
reale. Së pari, ndryshe nga inflacioni i lartë, inflacioni i ulët rezulton
në shpërndarje (alokim) më të mirë të burimeve pasi sinjalet e
dërguara nga procesi i përcaktimit të çmimeve mund të
interpretohen më lehtë dhe më saktë. Së dyti, inflacioni i ulët
ndihmon stabilitetin financiar.

Shpërndarja e burimeve.

Çmimet relative përfaqësojnë një faktor që ndihmon në identifikimin
e  alokimit të burimeve. Për shembull, një ndryshim në çmimet
relative që rezulton nga një zhvendosje në kërkesën e përgjithshme,
duhet të zhvendosë burimet dhe prodhimin nga aktiviteti në të cilin
çmimet kanë rënë (relativisht) për tek aktiviteti në të cilin çmimet
janë rritur. Por në një mjedis inflacionist, mund të jetë e vështirë
për vendimmarrës individualë që të dallojnë midis inflacionit në
njërën anë dhe një ndryshimi në çmimet relative në anën tjetër.
Një konfuzion i tillë ndodh zakonisht në rastet kur inflacioni i lartë
është i lidhur me inflacionin e ndryshueshëm. Si rezultat, burimet
mund të drejtohen ndaj përdorimeve të gabuara gjatë periudhave
inflacioniste.

Përveç asaj çka u përmend më lart, inflacioni mund të përbëjë
problem për vlerësimin e normës reale të interesit. Norma reale e
interesit (pra ajo që merr parasysh apo korrigjohet me inflacionin)
– çmimi relativ i mallrave të tanishëm ndaj atyre që do të prodhohen
në të ardhmen - nuk jepet në mënyrë të dukshme si çmim i tregut,
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por llogaritet nga individët duke i zbritur apo shtuar normës
nominale të interesit, inflacionin aktual.

Kur inflacioni është i ndryshueshëm, detyra për të përcaktuar
çmimin e vërtetë relativ bëhet akoma më e vështirë. Alokimi apo
drejtimi jo i përshatshëm i burimeve, në këto kushte do të ndikojë
negativisht mbi rritjen ekonomike dhe standardet e jetesës, pasi
burimet nuk vihen në përdorimin më të mirë të mundshëm. Për më
tepër nëse sistemi taksor nuk është i indeksuar me  ndryshimin e
çmimeve, inflacioni mund të zbehë nxitjen për investime dhe punë.
Në rastet ekstreme, burime të konsiderueshme mund të përdoren
për të zbutur apo për të zhdukur pasojat e lëna nga inflacioni i
lartë. Pa një indeksim të përgjithshëm, inflacioni mund të rezultojë
në transferime të paparashikueshme të pasurisë.

Të gjitha këto efekte, janë më pak të ndjeshme kur inflacioni është
vazhdimisht i ulët. Sa më tepër të ketë sukses një bankë qendrore
në uljen e inflacionit, aq më tepër ekonomia i afrohet drejtimit apo
shfrytëzimit optimal të burimeve, gjë kjo që do të ndikonte
drejtpërdrejt në rritjen ekonomike dhe në ngritjen e standardeve të
jetesës.

Stabiliteti financiar.

Arsyeja e dytë pse inflacioni favorizon rritjen ekonomike është se
ai ndikon në stabilitetin financiar. Një ekonomi me inflacion të ulët
ka më pak të ngjarë të përjetojë luhatje të theksuara në çmimet e
aseteve dhe në pritshmëritë për këto çmime.

Në thelb, problemet e lidhura me keqvlerësimin e çmimeve të
aseteve dhe parashikimet për to, nuk janë shumë të ndryshme
nga konfuzioni për ndryshimet në çmimet relative dhe ato të
përgjithshme, që u përshkruan pak më sipër. Investitorët dhe
kreditorët mund t’i keqinterpretojnë sinjalet që marrin nga çmimet
dhe të nxjerrin konkluzione të gabuara. Në këto rrethana, burimet
financiare nuk shfrytëzohen siç duhet.

Stabiliteti financiar është i domosdoshëm për një ekonomi të
shëndetshme në shumë e shumë drejtime. Vendimet për kreditimin
që përcaktojnë shfrytëzimin e burimeve financiare mund të jenë
më pranë nivelit optimal në një ekonomi me inflacion të ulët. Ky
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përfundim rrjedh nga ideja që bankierët dhe klientët e tyre bëjnë
zakonisht një punë më të mirë për vlerësimin e ecurisë së biznesit
në një atmosferë çmimesh relativisht të qëndrueshme.

Stabiliteti financiar gjithashtu, rrit aftësitë e një ekonomie për të
zbutur goditjet e mundshme: rritjen e çmimeve të energjisë,
ndryshime të theksuara teknologjike, zhvillime të paparashikuara
në ekonomitë e shteteve partnere në tregti, e kështu me radhë.
Ngjarje të tilla sjellin keqpërdorim të burimeve, por një sistem
financiar që mund ‘‘t’i thithë’’  këto goditje pa lejuar që ato të
dëmtojnë aktivitetin ekonomik, ndihmon për të kufizuar masën dhe
kohëzgjatjen e turbullirave. Në këto rrethana, rritja reale do të
ndikohej më pak nga çdo të ndikohej në kushtet ku sektori financiar
do të zmadhonte dhe do të përhapte efektet e goditjes.

Për më tepër, ka të ngjarë që efektet e goditjeve dhe reagimet e
duhura  të jenë më lehtë të identifikueshme në një mjedis
joinflacionist.

II.2 NDIKIMI I BANKËS QENDRORE NË NIVELIN E ÇMIMEVE.

Politika monetare dhe inflacioni.

Deri në këtë pikë është bërë e qartë se inflacioni i ulët mund të
ketë efekte të dukshme në rritjen dhe lulëzimin ekonomik, nëpërmjet
efektit që ai ka në shfrytëzimin e burimeve reale dhe në stabilitetin
financiar.

Një nga pikat e pakta për të cilat shumë makroekonomistë bien
dakord është që inflacioni është pikësëpari dhe më së shumti, një
fenomen monetar. Ai ndodh si pasojë e krijimit, për një periudhë
afatgjatë, të parasë në një masë që e kalon aftësinë e ekonomisë
për të prodhuar mallra dhe shërbime reale. Për më tepër, është
arritur në konsensus se oferta e parasë përcaktohet nga banka
qendrore në një periudhë afatgjatë. Në këtë mënyrë, me një politikë
të përshtatshme, banka qendrore mund të arrijë dhe të ruajë nivele
të ulëta inflacioni. Në një kuptim të gjerë banka qendrore duhet të
ketë si përgjegjësi të saj rritjen afatgjatë të parasë në përputhje
me nivele të ulëta të inflacionit. Nëse banka qendrore e arrin këtë,
në linjë me ato çka janë thënë më lart, për vendin do të ketë
përfitime të rëndësishme ekonomike.
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E drejta si edhe detyrimi për të shmangur krijimin afatgjatë të parasë
lejon luhatje të theksuara në lëvizjen afatshkurtër të parasë. Në të
kaluarën agregatët monetarë përdoreshin për të lidhur periudhën
afatshkurtër me atë afatgjatë. Megjithëse ndikimi i agregatëve
monetarë në nivelin e çmimeve në ekonomi nuk diskutohet, fortësia
dhe koherenca e kësaj lidhjeje janë zbutur. Lidhja afatshkurtër midis
parasë dhe ekonomisë ka ardhur duke u dobësuar.

Për këtë arsye, horizonti optimal kohor në të cilin duhet të veprojë
politika monetare është ai afatmesëm. Bankat qendrore i kushtojnë
pak rëndësi interpretimit të lëvizjeve afatshkurtra dhe reagimit ndaj
tyre. Një rrjedhim i rëndësishëm i këndvështrimit afatgjatë të
bankave qendrore është nevoja për një pavarësi reale të tyre.

Politikat ekonomike të qeverive, shpesh janë provuar se janë
politika dritëshkurtra, të kufizuara nga horizonti kohor i mandatit
qeverisës. Garantimi i stabilitetit makroekonomik dhe kontrolli i
inflacionit kërkojnë politika afatgjata dhe jashtë konsideratave
politike. Koncepti i pavarësisë së bankave qendrore nga politika
ka gjetur konsensusin akademik dhe një konsensus të gjerë praktik
në të gjithë botën.

Banka qendrore dhe cikli i biznesit.

Një pyetje kritike këtu është: si mundet banka qendrore të arrijë
inflacion të ulët dhe njëkohësisht t’iu përgjigjet në mënyrë efektive
ekseseve të cikleve të biznesit, në një mjedis ku oferta e parasë
nuk është një vegël e dobishme në politikën afatshkurtër? Pasi
diskutuam për çështjen para-inflacion mund t’iu kthehemi dy
aspekteve të tjera të kësaj pyetjeje: (1) A mundet politika monetare
të ndikojë aktivitetin real në periudhën afatshkurtër? Dhe: (2) Nëse
mundet, a duhet?

Këto pyetje nuk kanë marrë ende përgjigje të qarta. Përgjithësisht
mendohet se politika monetare ka efekt në variablat realë
ekonomikë në periudhën afatshkurtër, por madhësia e këtyre
efekteve është e paqartë ndërsa intervali që ndan veprimet e
ndryshme të politikës monetare nga efektet është i ndryshueshëm.
Për këtë, njohuritë tona mbi efektet afatshkurtra të politikës
monetare, janë të pamjaftueshme për të na lejuar të veprojmë në
mënyrë agresive në shumë rrethana.
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Banka qendrore në shumë raste pranon të marrë një pozicion të
caktuar. Ajo vlerëson se politika monetare ka efekte reale dhe
evidencat empirike e mbështesin këtë koncept. Por, për shkak të
pasigurisë për madhësinë dhe për distancat në kohë, politikëbërësit,
duhet të jenë  të kujdesshëm në reagimet e tyre ndaj shmangieve
të papritura në ecurinë ekonomike.

Arsyeja kryesore pse kujdesi është i domosdoshëm në
vendimmarrje është rreziku i përkeqësimit të situatës.

Përse veprimet e politikës monetare favorizohen nga pjesa më e
madhe e ekonomistëve? Duke qenë se politika monetare ka efekte
reale në ekonomi, duhet pranuar që luhatshmëria në periudhë
afatshkurtër pengon rritjen afatgjatë të ekonomisë. Me fjalë të tjera,
ciklet e forta të zhvillimit e dëmtojnë ekonominë. Për këtë arsye
politika monetare, nëse është e mundur, duhet të zbatohet në
mënyrë të tillë kundërciklike që të moderojë majat dhe pikat e ulëta
të ciklit të zhvillimit të ekonomisë.

Kur thuhet nëse është e mundur, duhet të kemi parasysh faktin se
banka qendrore nuk duhet të humbë në asnjë moment vëmendjen
nga objektivi i saj kryesor, kontrolli i inflacionit. Përmbushja e
objektivave të tjerë të saj është e kushtëzuar gjithnjë nga moscënimi
i objektivit kryesor. Politika kundërciklike që do të shmangte apo
së paku, do të zbuste këto pika ekstreme të ciklit ekonomik, duket
e pranueshme, por në çdo rast duhet patur parasysh që kjo politikë
duhet të jetë e kujdesshme. Nëse politikëbërësit gabohen për
madhësinë dhe për kohën e ndodhjes së efekteve të veprimeve të
tyre, mund të ndodhë që këto veprime të thellojnë rënien ekonomike
apo të rrisin akoma më tepër inflacionin. Për më tepër, nëse politikat
nuk zbatohen dhe shpjegohen mirë, ato mund të krijojnë konfuzion
mbi vizionin afatgjatë të politikëbërësve, mund të çorientojnë sjelljen
e vendimmarrësve privatë dhe mund t’u shtojnë pasiguri dhe
premium inflacioni normave të interesit të tregut.

III. EKSPERIENCA E BANKËS SË SHQIPËRISË.

Banka e Shqipërisë, e ka marrë formën e një banke qendrore të
një sistemi bankar dynivelor në vitin 1992. Banka e Shqipërisë
është një institucion i pavarur. Sipas ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”,
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objektivi kryesor i saj është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të
çmimeve. Banka e Shqipërisë ka synim ta mbajë inflacionin në
nivelin 2 - 4 për qind, në kontekstin e një regjimi fleksibël të kursit
të këmbimit.

Tashmë, si një institucion me një eksperiencë dhjetëvjeçare në
hartimin dhe në zbatimin e politikës monetare, Banka e Shqipërisë
mund të kthejë kokën prapa dhe të bëjë një vlerësim të punës së
saj.

III.1 HARTIMI DHE ZBATIMI I POLITIKËS MONETARE.

Kuadri i përgjithshëm i hartimit të politikës monetare.

Banka e Shqipërisë, harton dhe zbaton politikën e saj monetare
në funksion të përmbushjes së misionit të saj, ruajtjes së stabilitetit
të çmimeve. Ashtu si edhe në shumë vende të tjera në tranzicion,
politika monetare është pjesë e një programi më të gjerë të zhvillimit
të vendit, i cili njihet edhe si programi financiar. Ky programim
siguron bashkërendimin e politikave ekonomike me programe
përshtatjeje dhe stabilizimi makroekonomik.

Programi financiar përfaqëson një grup të bashkërenduar dhe
gjithëpërfshirës masash të politikave ekonomike, të formuluara për
të arritur një grup të dhënë objektivash makroekonomikë apo me
qëllimin e ruajtjes apo përmirësimit të arritjeve ekonomike. Masat
që përfshihen në programin financiar zakonisht përqendrohen rreth
politikave monetare dhe fiskale. Këto politika shpesh përqendrohen
në përmbajtjen e kërkesës agregate dhe në përshtatjen e çmimeve
relative, pasi kanë avantazhin e dhënies së efekteve për një
periudhë relativisht të shpejtë.

Përveç politikave monetare, fiskale dhe të të ardhurave, të cilat së
bashku përdoren si politika të administrimit të kërkesës, si dhe atyre
të zhvendosjes së shpenzimeve (për shembull, nëpërmjet politikave
të kurseve të këmbimit), politikat strukturore bëhen, shpeshherë, një
përbërës i rëndësishëm i programeve të zhvillimit makroekonomik.

Politika monetare konceptohet dhe konkretizohet nëpërmjet
objektivave të ndërmjetëm dhe operacionalë dhe kuadrit të
instrumenteve të saj.
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Objektivi kryesor dhe përfundimtar i politikës monetare të Bankës
së Shqipërisë është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve.
Procesi i hartimit dhe i zbatimit të politikës monetare vijon nëpërmjet
identifikimit të objektivave të ndërmjetëm. Konceptualisht, objektivat
e ndërmjetëm duhet të kenë një lidhje të fortë me objektivat
përfundimtarë dhe të jenë nën kontrollin e bankave qendrore. Për
arritjen e objektivit të saj të inflacionit, Banka e Shqipërisë përdor
si objektiv të ndërmjetëm normën vjetore të rritjes së ofertës së
parasë. Parë nga ana e kërkesës për para, paraja gjthsej tregon
sasinë e fondeve likuide të gatshme ose që vihen shpejt në
dispozicion të sektorit privat për t’u shpenzuar. Nga ana e ofertës
për para, paraja gjithsej siguron masën e kredisë që jepet nga
sistemi bankar për të financuar deficitin buxhetor dhe për të
mbështetur aktivitetin e investimeve të sektorit privat e kredisë për
individët. Objektivi i Bankës së Shqipërisë është që të sigurojë një
rritje të sasisë së parasë gjithsej, që të përputhë kërkesën me
ofertën për para dhe të përshtatë sa më mirë rritjen reale të
ekonomisë me inflacionin. Në rast të mospërputhjeve do të kemi
rritje të inflacionit dhe/ose zhvlerësim të kursit të këmbimit (në rast
se oferta është më e madhe se kërkesa); ose dizinflacion dhe/ose
mbiçmim të kursit të këmbimit (në rast se kërkesa është më e
madhe se oferta). Kontrolli i rritjes së parasë për të ruajtur stabilitetin
e çmimeve do të thotë se Banka e Shqipërisë shikon te niveli i
mjeteve monetare në ekonomi një shpjegues të rëndësishëm të
nivelit të çmimeve në të.

As objektivat e ndërmjetëm nuk mund të jenë nën kontroll të plotë
nga autoritetet. Për më tepër, ekzistojnë vonesa kohore që zbehin
kontrollin e autoriteteve monetare mbi nivelin e objektivave të
ndërmjetëm. Për këtë arsye, del nevoja për të identifikuar objektiva
operacionalë. Roli i tyre është të vendosin një lidhje midis
instrumenteve të Bankës së Shqipërisë dhe objektivave të
ndërmjetëm të saj. Kontrolli i nivelit të bazës monetare dhe i
normave të interesit në tregun e parasë përcakton ndjeshëm
ekspansionin e ofertës së parasë. Baza monetare dhe normat e
interesit në tregun e parasë mund të kontrollohen nga instrumentet
e politikës monetare.

Instrumentet e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë.

Fillimisht, instrumenti kryesor i politikës monetare të Bankës së
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Shqipërisë ka qenë kontrolli i nivelit minimal të normave të interesit
të bankave me kapital shtetëror dhe kontrollet mbi kreditin e
bankave. Gjithsesi, Banka e Shqipërisë ka prezantuar në
vazhdimësi instrumente indirekte të politikës monetare.
Marrëveshjet e riblerjes dhe ato të anasjellta të riblerjes (repot dhe
repot e anasjellta) u bënë gradualisht mbizotëruese. Në shtator të
vitit 2000, Banka e Shqipërisë eleminoi kontrollin e normave të
interesit të depozitave duke kaluar tërësisht në instrumentet
indirekte të politikës monetare.

Kuadri i instrumenteve të Bankës së Shqipërisë është modeluar
sipas atij të Bankës Qendrore Evropiane (BQE) dhe është mjaft i
ngjashëm me të. Kuadri i instrumenteve përbëhet nga:

1. Operacionet e tregut të hapur.
2. Operacionet lehtësuese të Bankës së Shqipërisë.
3. Rezerva e detyruar.

Operacionet e tregut të hapur janë instrumentet kryesore në të
cilat mbështetet politika monetare e Bankës së Shqipërisë. Në
formë të reduktuar ato përmbledhin:

Operacionet e tregut të hapur.

1. Marrëveshjet e riblerjes dhe ato të anasjellta të riblerjes,
repo dhe repo të anasjellta.

2. Transaksionet me të drejta të plota.
3. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në valutë.
4. SWAP etj..

Funksioni i këtyre instrumenteve është administrimi i likuiditetit dhe
i normave të interesit në tregun ndërbankar. Repoja është
instrumenti kryesor i Bankës së Shqipërisë, i cili përcjell edhe
politikën monetare të saj. Norma e interesit e këtij instrumenti
shërben si orientuese për nivelin e normave të interesit në ekonomi.

Operacionet lehtësuese të Bankës së Shqipërisë.

1. Kredia dhe depozita njëditore.
2. Kredia lombard.
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Funksioni i këtyre instrumenteve është mbështetja e instrumentit
kryesor të repove. Këto instrumente përcaktojnë kufijtë në të cilët
do të lëvizë norma e interesit në tregun ndërbankar.

Rezerva e detyruar.

Funksioni kryesor i këtij instrumenti është kontrolli i rritjes së ofertës
monetare.

Ndërsa kalimi në instrumentet indirekte të politikës monetare është
një hap i rëndësishëm përpara, efektiviteti i politikës monetare
mbetet i kufizuar si rezultat i mungesës së tregjeve financiare
eficiente, që do të mundësonin transmetimin e vendimeve të
politikës monetare në ekonominë reale.

III.2 POLITIKA MONETARE GJATË VITEVE TË FUNDIT.

Pas krizës të gjithanshme që përjetoi ekonomia dhe shoqëria
shqiptare në vitin 1997, Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë
të shtrënguar monetare. Kjo politikë e shtrënguar u evidentua në
normat e larta të interesit real (të paraqitura në tabelën 1), të cilat
stabilizuan kursin e këmbimit duke ruajtur kërkesën për aktivet
financiare në lekë dhe duke ndihmuar trendin rënës të shpejtësisë
së parasë, konsistent me nivelet më të ulëta të inflacionit. Një
instrument kyç në sigurimin e normave pozitive të kthimit ishte
vendosja nga Banka e Shqipërisë e normave minimale të interesit
për depozitat4. Kreditimi i sektorit joqeveritar ishte i kufizuar
ndjeshëm nga kufizimet preventive të kreditimit të aplikuara mbi
bankat me kapital shtetëror, të cilat kishin një shkallë të lartë kredish
me probleme në portofolin e tyre.

4 Normat e detyruara minimum të depozitave janë vendosur për herë të parë në
vitin 1992.

Tabelë 1. Normat e interesit, 1996 - 2001 (përqindje vjetore). 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 
Depozita 12-mujore 19.1 27.8 16.5 9.1 7.7 7.7 9.3
Yield-i mesatar i ponderuar i bonove të thesarit. 
Noma reale e depozitave 1.7 -14.3 7.8 10.1 3.5 4.2 7.2
3 mujore 14.5 32.4 27.4 14.5 10.7 7.7 11.2
6 mujore 18.4 31.2 28.4 18.6 13.0 9.8 12.0
12 mujore 18.8 32.8 29.3 19.5 14.0 10.5 12.6
Yield-i real i B.Th. 12 mujore 1.4 -9.3 20.6 20.5 9.8 7.0 10.5
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Në fillim të vitit 2000, Banka e Shqipërisë ndërmori një lehtësim
gradual të politikës monetare, në përgjigje të normave të ulëta të
inflacionit dhe të presioneve mbiçmuese ndaj kursit të këmbimit.
Në përputhje me kuadrin e atëhershëm të instrumenteve të politikës
monetare, lehtësimi i politikës monetare u bë nëpërmjet uljes
graduale të normës minimale të interesit të depozitave me afat në
lekë të bankave me kapital tërësisht shtetëror. Normat e interesit
të bonove të thesarit tremujore pësuan një rënie të shpejtë, nga
14.9 për qind në janar 2000, në 7.7 për qind në tetor 2001, kryesisht
duke reaguar ndaj sinjaleve të Bankës së Shqipërisë lidhur me
normat e interesit, uljes së huamarrjes nga ana e qeverisë, si dhe
efektit të një pjesëmarrjeje më të madhe të bankave private dhe të
investitorëve jobankarë në ankandet e bonove të thesarit.
Gjithashtu, normat e interesit të depozitave dhe të kredive ranë
ndjeshëm, duke filluar të ushtrojnë një impakt pozitiv në aktivitetin
e kreditimit të sektorit privat.

Banka e Shqipërisë, me përjashtim të vitit 2000, ka përmbushur
objektivin e saj të inflacionit. Shpejtësia e qarkullimit të parasë ka
ardhur në rënie dhe oferta monetare është rritur me ritme më të
shpejta se rritja e PBB-së nominale. Rritja e konkurrencës në
sistemin bankar dhe forcimi i sektorit privat kanë bërë që kredia
për ekonominë të rritet me ritme të shpejta, mesatarisht me 33.5
për qind në vit. Ajo është ndihmuar edhe nga ulja e huamarrjes
buxhetore dhe rënia e normave të interesit në ekonomi.

Me gjithë këtë ecuri pozitive të ekonomisë, duke filluar nga gjysma
e dytë e vitit 2000, inflacioni ka patur një tendencë rritëse. Arsyet
kryesore të kësaj rritjeje kanë qenë faktorë që kanë vepruar nga
ana e ofertës. Gjithsesi, rritja ekonomike dhe rritja e kërkesës së
brendshme kanë bërë që edhe kjo e fundit të jetë një burim
presionesh inflacioniste. Parimisht, politika monetare duhet të
reagojë vetëm ndaj presioneve inflacioniste, që vijnë nga ana e
kërkesës. Veprimi i përsëritur dhe i zgjatur në kohë i faktorëve që
vepruan nga ana e ofertës dhe komponenti i kërkesës së
brendshme të presioneve inflacioniste bënë që Banka e Shqipërisë
të shtrëngojë politikën monetare në muajin gusht 2001. Ndryshimi
i kuadrit operacional të Bankës së Shqipërisë bëri që shtrëngimi i
politikës monetare të kryhej me anë të rritjes me 0.5 pikë përqidjeje
të normës së interesit të repove. Megjithëse shtrëngimi i politikës
monetare u reflektua vetëm në një rritje të lehtë të normave të
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interesit në tregun bankar, ajo arriti të ruajë nivelin e inflacionit të
vitit 2001 brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë.

Megjithatë, viti 2002 filloi me nivele të larta inflacioni, mbi objektivin
e tij. Tërheqjet e depozitave në muajt mars-prill e përforcuan
nevojën e ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë. Banka e Shqipërisë
ndërhyri si në rritjen e normave të interesit ashtu dhe me injektimin
e likuiditetit. Duke u nisur nga karakteri kompleks i situatës, politikën
monetare dhe reagimin e Bankës së Shqipërisë ndaj këtyre
ngjarjeve do t’i shohim më në detaje në vijim.

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë,
Shkëlqim Cani gjatë një leksioni të
mbajtur në Universitetin “Eqerem
Çabej”, Gjirokastër 9 maj 2003.
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Çështje studimi 2. Politika monetare dhe ngjarjet e muajve mars-
prill 2002.

Në periudhën mars-prill të vitit 2002, sistemi bankar u përball me
tërheqje depozitash. Fenomeni u shfaq me intensitetin më të madh në
dy javët e fundit të muajit mars dhe fillimisht u lokalizua në disa rrethe
të vendit, kryesisht në pjesët rurale, si në Vlorë, në Fier e në Lushnjë.
Nga sportelet e dy bankave më të mëdha të sistemit u tërhoqën 23.4
miliardë lekë depozita, nga të cilat 17.1 miliardë ishin depozita në lekë
dhe 6.3 miliardë ishin depozita në valutë. Tërheqja e depozitave bëri
që paraja jashtë bankave të rritet me 16.4 miliardë lekë gjatë këtyre
muajve, duke rritur presionet inflacioniste në ekonomi. Sistemi bankar
kaloi nga një gjendje likuiditeti të tepërt në muajin shkurt, në një
mungesë të vazhdueshme likuiditeti përgjatë pjesës tjetër të vitit 2002.
Gjatë kësaj periudhe u tërhoqën 8.3 për qind të depozitave gjithsej.
Mungesa likuiditetit në sistem çoi në pamundësinë e tij për të mbuluar
kërkesat e qeverisë për financim.

Grafik 1. Tërheqjet e depozitave në Bankën e Kursimeve dhe Bankën
Kombëtare Tregtare, në mijë lekë.

Kjo situatë përmban mjaft ngjashmëri me situatën e krijuar në vitin
1997. Tronditja e sistemit bankar shqiptar në pranverën e vitit 2002,
ishte e dyta pas asaj që pësoi ky sistem në vitin 1997. Këto dy periudha
evidentohen si momentet më të vështira në historinë e tij. Në këto
situata Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë për administrimin e krizave.
Ndërhyrja ka konsistuar si në rritjen e normave të interesit, ashtu dhe
në injektimin e likuiditetit në treg. Kalimi në një qëndrim të tillë nga
Banka e Shqipërisë u bë duke e konsideruar stabilitetin e sistemit
bankar të domosdoshëm për stabilitetin më të gjerë të ekonomisë së
vendit dhe për arritjen e normave të ulëta të inflacionit në një horizont
kohor afatgjatë.
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Ndërhyrjet në treg, të Bankës së Shqipërisë si krijuese e likuiditetit,
ndihmuan në zgjidhjen e nevojave imediate të bankave për likuiditete
dhe në ruajtjen e besimit të publikut në këtë sistem.

Banka e Shqipërisë mori një sërë masash për administrimin e situatës.

Rritja agresive e normës bazë të interesit u pa si instrumenti kryesor
që do të ndihmonte në përmirësimin e situatës. Ajo ndihmonte si në
kontrollin e inflacionit, edhe në nxitjen e kthimit të likuiditetit në sistem.

Gjithashtu, duke vlerësuar se faktori kryesor në përmirësimin e
treguesve monetarë dhe në rritjen e nivelit të rezervave në sistem ishte
rikthimi i besimit të publikut në bankat e sistemit bankar, Banka e
Shqipërisë përdori mediat për të sqaruar publikun mbi situatën
relativisht të shëndoshë të sistemit bankar.

Nga ana tjetër, stabiliteti i sistemit bankar, ishte i lidhur edhe me ruajtjen
e besimit në të. Në këtë drejtim, garantimi i gjendjes së likuiditetit të
sistemit, kishte përparësi në politikën e Bankës së Shqipërisë. Ajo u
angazhua në plotësimin dhe në lehtësimin e nevojave të sistemit
bankar për likuiditet.

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi financimin e deficitit
buxhetor, brenda kufirit të lejuar nga ligji, 8 për qind të mesatares së të
ardhurave normale buxhetore gjatë tre viteve të fundit. Në vlerë absolute
ky kufi është 9.7 miliardë lekë. Përmirësimi i gjendjes së likuiditetit
gjatë muajve në vijim bëri që Banka e Shqipërisë të ulë pjesëmarrjen
e saj në financimin e këtij deficiti. Në fund të vitit, financimi i deficitit
ishte vetëm 1.8 miliardë lekë.

Nga pikëpamja operacionale, Banka e Shqipërisë ndryshoi kahun e
operacionit kryesor, nga repo në repo të anasjelltë duke e shndërruar
Bankën e Shqipërisë në injektuese të likuiditetit në treg. Ajo përdori
instrumentet e kredisë lombard, të repos së anasjelltë njëmujore, si
dhe lehtësinë e kredisë njëditore për të injektuar përkohësisht likuiditet
në treg. Injektimi i likuiditetit në sistem në kushte normale është shenjë
e një politike monetare liberale dhe, në pamje të parë, bie ndesh me
rritjen e normës së interesit si një masë shtrënguese e politikës
monetare. Megjithatë, ky qëndrim u kushtëzua nga nevoja e garantimit
të besimit në sistemin bankar. Banka e Shqipërisë synonte të ruante
stabilitetin dhe partneritetin e sistemit bankar në aplikimin e politikës
monetare.
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Grafik 2. Injektimi i likuiditetit nga Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2002
(në miliardë lekë).

Treguesit monetarë në muajin qershor treguan se fenomeni i tërheqjes
së depozitave nga sistemi ishte kapërcyer. Gjatë këtij muaji u vunë re
shenjat e para të kthimit të parasë në sistem. Intensiteti më i lartë i
kthimit të kursimeve në sistem u shënua në muajin shtator dhe vazhdoi
deri në fund të vitit. Në fund të këtij muaji, niveli i depozitave gjithsej
arrin të kalojë nivelin e fundit të vitit 2001.

Ndërsa në muajin nëntor në sistem u arrit të kthehej e gjithë sasia e
depozitave në lekë të tërhequra gjatë periudhës mars - prill. Ky cikël,
për depozitat në valutë, u plotësua brenda muajit gusht.

Grafik 3. Rënia e gjendjes së depozitave në periudhën mars-prill 2002
dhe rritja kumulative  për periudhën maj – dhjetor 2002, në miliardë
lekë.
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Efekti i ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë për rekuperimin e situatës
u arrit më shpejt se në vitin 1997. Për vitin 1997, ndërhyrja e Bankës
së Shqipërisë u zgjat në kohë për shkak të mosfunksionimit të shtetit
në pjesën e parë të vitit. Efekti i politikës së saj qe i pranishëm në
gjysmën e dytë të vitit 1997. Rezultatet e para të ndërhyrjes u vërejtën
të paktën gjashtë muaj nga fillimi i tronditjes së sistemit bankar. Ndërsa,
ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë ndaj tronditjes së sistemit bankar,
në vitin 2002, u krye në kohën e duhur e me efektivitet duke vendosur
dhe duke ruajtur qëndrueshmërinë financiare në vend, si dhe duke
çuar në kapërcimin e shpejtë të situatës së vështirë të likuiditetit.
Rezultatet e para të ndërhyrjes u vërejtën të paktën tre muaj nga fillimi
i tronditjes së sistemit bankar. Kjo ndërhyrje qe efektive pasi u bë në
kushtet e një situate të qëndrueshme makroekonomike dhe të një
gjendjeje të shëndoshë të sistemit bankar.
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Në takimin tonë të sotëm do të doja të sillja tek ju një përfytyrim më
real të bankingut qendror dhe atij tregtar në Shqipëri, të rregullave
të lojës që duhet të respektojë sistemi bankar, për të vazhduar më
tej me çështje madhore ekonomike të cilat përveçse këtu nëpër
auditorët e fakultetit, rëndom ju mund t’i dëgjoni të flitet edhe në
ekranet televizive.

SISTEMI BANKAR

Në praktikën e përditëshme, individët me termin bankë nënkuptojnë
të gjitha institucionet që mbajnë këtë emër të shkruar diku në vitrinë
dhe në përgjithësi ata nuk duan të dinë nëse kanë të bëjnë me një
bankë tregtare të tipit universal, apo me një bankë investimesh
apo diçka tjetër, me një bankë qendrore për shembull.

Ndoshta është momenti që të bëjmë disa saktësime. Le të japim
në fillim një përshkrim të shkurtër të të ashtëquajtuarës bankë
qendrore. Historikisht, emri bankë qendrore ju vu atyre
institucioneve financiare që në një mënyrë apo në një tjetër gëzuan
atributin që të emetonin monedhën e atij shteti ku ato operonin.
Me kalimin e viteve, këto institucione erdhën duke u perfeksionuar.

Pikë së pari ato kuptuan se vlera e kësaj paraje që shtypet dhe
nxirret në qarkullim nga arkat e tyre, duhet ruajtur me çdo kusht,
përndryshe ato duhet të rishtypin pambarimisht monedha të reja
dhe besueshmëria mbi paranë dhe vetë insitutcionin e tyre do të
binte vazhdimisht. Pra përveç rolit të arkës së shtetit dhe emetuesit
të monedhës, aktiviteti i tyre u pasurua me elementë të reja, si të
ruhet vlera e monedhës, tërrësia e të cilëve njihet si hartim dhe
zbatim i politikës monetare të vendit. Në kohërat moderne, ky
funksion i bankave qendrore, në mënyrë të vazhdueshme ka fituar
terren, dhe sot nocioni bankë qendrore është i pandashëm nga
nocioni politikë monetare.

“SISTEMI BANKAR, BANKA E SHQIPËRISË DHE
PAVARËSIA E SAJ, POLITIKA MONETARE”, FAKULTETI
EKONOMIK, UNIVERSITETI I TIRANËS, TIRANË MAJ 2003
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Edhe në rastin e Bankës së Shqipërisë, me pak fjalë do të thosha
se kemi të bëjmë me një rast tipik të eksperiencës ndërkombëtare
në fushën e bankingut qendror. Banka e Shqipërisë është bankë e
Shtetit Shqiptar, e cila në përputhje me bazën ligjore në fuqi, ka
për detyrë:

• Hartimin dhe zbatimin e politikës monetare të vendit.
• Hartimin dhe zbatimin e politikës valutore të vendit.
• Hartimin e rregullave për lëvizjen e fondeve valutore, si

brenda vendit ashtu dhe jashtë kufijve të tij.
• Krijimin dhe mbikëqyrjen e sistemit bankar.
• Emetimin e monedhës dhe të kartëmonedhës.
• Këshillimin e qeverisë dhe sigurimin e një niveli të

kualifikuar ekspertize në hartimin dhe zbatimin e të gjitha
politikave të tjera ekonomike dhe financiare të vendit.

Nga ana tjetër, bankat tregtare, janë institucione financiare të cilat,
në themelin e tyre kanë një “privilegj” të madh atë të të grumbulluarit
të depozitave. Nisur thjesht nga ky fakt, kuptohet se bëhet fjalë
për atë grup bankash ku normalisht qytetarët vendosin kursimet e
tyre në formë depozitash.

Në Shqipëri, mund të thuhet se industria financiare, me përjashtime
të vogla pak a shumë vazhdon të identifikohet me sistemin bankar.
Të gjitha bankat e licencuara deri më sot, 15 të tilla, janë të tipit
universal. Ato ofrojnë shërbimet e mëposhtme: pranojnë depozita,
japin kredi, ofrojnë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve,
emetojnë, pranojnë dhe administrojnë mjete të pagesave,
ndërmjetësojnë në transaksionet monetare, ofrojnë shërbimin e
kasave të sigurimit, ofrojnë garanci bankare dhe garanci të tjera,
shërbejnë si agjentë ose këshilltarë financiarë, ushtrojnë veprimtari
të tjera bankare dhe financiare.

Pasi krijuam një lloj përshtypjeje mbi të dy tipet e insitucioneve,
atëherë mund të ngremë dy pyetje të tjera:

• ç’lidhje ka midis këtyre dy llojeve të ndryshme të
institucioneve financiare dhe;

• fakti që bankat tregtare grumbullojnë depozita nga të tretët,
përfshirë popullsinë, nënkupton një mbikëqyrje të përdorimit
të këtyre fondeve financiare në mënyrë të përshtatshme apo jo?
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Po e filloj nga kjo e dyta. Është e vërtetë që bankat tregtare
mobilizojnë shuma të mëdha fondesh financiare në formën e
depozitave bankare. Kështu, bankës tregtare i jepet privilegji që të
administrojë paratë e të tretëve, duke siguruar fitim për vete ashtu
dhe për pronarët e vërtetë të këtyre fondeve.

Në jetën reale gjërat janë pak më ndryshe. Eksperienca të shumta,
të vjetra dhe të reja, kanë treguar se disa banka nuk kanë qenë të
afta të orientohen drejt në ekonominë e tregut e, për rrjedhim, ato
kanë falimentuar, duke bërë që dhe kursimet e vendosuara në
formë depozitash të humbasin në mënyrë masive. Rasti më tipik
është ai i krizës së rëndë që goditi Shtetin Amerikan gjatë viteve
’30, ku një nga simptomat më të dukshme ishte falimentimi masiv
i bankave tregtare.

Në këtë mënyrë, vijmë në një pikë që me duket se ska nevojë për
komente shtesë: Po bankat tregtare duhet t’i nënshtrohen një kuadri
të rreptë mbikëqyrës nga autoritetet përkatëse që në shumicën e
rasteve korrespondon me bankën qendrore.

Më konkretisht, i takon bankës qendrore për të verifikuar
periodikisht, nëse çdo bankë anëtare e sistemit, është duke
respektuar rregullat e lojës apo jo? I takon asaj që të vlerësojë
shkallën me të cilën çdo bankë tregtare është e ekspozuar ndaj
rreziqeve të ndryshme, mënyrën si administrohen bankat, rezultatet
financiare të tyre  etj.. I gjithë ky proces njihet me emrin “mbikëqyrje
bankare” dhe në rastin e vendit tonë ai është bashkëmoshatar me
vetë sistemin bankar. Megjithatë, duhet të theksoj se me kalimin e
viteve aftësia mbikëqyrëse e Bankës së Shqipërisë është rritur
ndjeshëm dhe afrohet dita ditës me standardet ndërkombëtare.

Në përmbushjen e këtij funksioni kaq të rëndësishëm, Banka e
Shqipërisë është përpjekur të ndërtojë një kuadër sa më të plotë
të një mbikëqyrjeje të kujdesshme bankare, duke synuar në:

1. Krijimin e një sistemi bankar eficient dhe konkurrues.
2. Ruajtjen e besimit të publikut ndaj aktivitetit bankar.
3. Mbrojtjen e fondeve të depozituara në bankë, që në rast

falimentimi të minimizojë humbjet e tyre.
4. Sigurimin e zbatimit të ligjeve dhe të rregulloreve të sistemit

bankar.
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Mbikëqyrja bankare fillon me licencimin e bankave, që bëhet në
zbatim të kërkesave të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”
dhe rregullores “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari
bankare në Republikën e Shqipërisë”.

Aplikantët paraqesin idenë e tyre për krijimin e një banke, të
argumentuar në kërkesën dhe dokumentacionin e nevojshëm, në
Bankën e Shqipërisë.

Kërkesat për aplikimin e marrjes së licencës ndryshojnë nga njeri
vend në tjetrin, megjithatë qëllimi kryesor i tyre ka të bëjë me
kufizimin e mundësisë që individët jo të ndershëm ose pa
eksperiencë të krijojnë ose të marrin pjesë si bashkëaksionerë në
një bankë.

Për të vlerësuar aktivitetin e ardhshëm të bankës nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur, Banka e Shqipërisë mbështetet në:

• Kushtet ekonomike dhe konkuruese në zonën ku do të
përqëndrojë aktivitetin banka.

• Shumën e mjeteve fikse të investuara në bankë dhe nevojat
për kapital shtesë në të ardhmen.

• Planin operacional të bankës ose biznesplanin e saj të
propozuar, i cili do të shërbejë për të argumentuar
strategjinë e krijuesve dhe të themeluesve të bankës për
të marrë pjesë me sukses në treg.

• Kualifikimin e administratorëve të propozuar të bankës, i
cili është një faktor i rëndësishëm që banka të ketë sukses.
Në radhë të parë figura morale dhe integriteti i tyre dhe
pastaj aftësia, eksperienca bankare e financiare e tyre.

• Burimin e kapitalit të përdorur për të filluar aktivitetin bankar
dhe strukturën e tij. Në qoftë se nuk krijon bindjen se kapitali
rrjedh nga një veprimtari e ligjshme dhe e dokumentuar
qartë, kjo do të ishte një arsye për të rekomanduar
refuzimin e kërkesës.

Dokumentacioni që kërkohet nga aplikuesit është i lidhur me
faktorët që ndihmojnë në vlerësimin e kërkesës së bërë apo të
iniciativës së marrë. Për të vlerësuar burimin e krijimit të kapitalit
të bankës së propozuar, kërkohet informacion mbi themeluesit e
bankës, bizneset, gjendjen financiare dhe karakterin e tyre moral.
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Aplikantët paraqesin me dokumente të vërtetuara gjendjen
financiare të bizneseve të tyre, të ardhurat e tjera, të cilat janë
burimi i fondeve që shërbejnë për të themeluar bankën.

Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë të hapur për çdo kërkesë
të paraqitur për të marrë licencën për të kryer aktivitet bankar, e
cila ka plotësuar standardet minimum të vendosura prej saj. Banka
e Shqipërisë ka ndjekur dhe ndjek parimin se është konkurrenca e
lirë në treg që do të vendosë për bizneset që do të mbijetojnë apo
do të mbyllen.

Banka e Shqipërisë është përpjekur që në kuadrin e saj rregullator
dhe mbikëqyrës të zbatojë standardet ndërkombëtare dhe të ofrojë
ndihmën e bashkepunimin e saj per rastet e kerkesave te
paraqitura.

BANKA QENDRORE, POLITIKA MONETARE DHE INFLACIONI.

Besoj se nga pjesa e parë kuptuat që një dallim thelbësor midis
bankës qendrore dhe asaj tregtare qëndron në faktin që e para
është autoritet licencues dhe mbikëqyrës i së dytës. Megjithatë,
misioni i një banke qendrore, përfshirë dhe Bankën e Shqipërisë
është më i madh. Aktualisht, imazhi i bankave qendrore, sa vjen e
po identifikohet me një aftësi tjetër të saj, me funksionin që ajo ka
për të hartuar dhe për të zbatuar politikën monetare të vendit. Një
gjë të tillë kryen dhe Banka e Shqipërisë, e cila në përputhje me
dokumentet ligjore më të larta të shtetit, duhet të hartojë dhe të
zbatojë politikën monetare të vendit.

Diku në një libër mbi teorinë ekonomike të zotit Mishkin, jepet një
shembull shumë i thjeshtë dhe shumë i kuptueshëm, që na ndihmon
shumë për të kuptuar thelbin e politikës monetare. Për të qenë më
konkret, besoj se ju ka rënë rasti të shikoni momentin e lëshimit të
një anije të hapësirës të tipit shuttle, moment të cilin do ta shtjelloj
pak për të bërë analogji me politikën monetare.

1 – Të dyja rastet e mësipërme kanë një qëllim final: në rastin e
anijes hapësinore objektivi final është bashkimi i anijes me stacionin
e hapsirës, ndërkohë që në rastin e politikës monetare qëllimi final
ka të bëjë me mbajtjen e inflacionit të ulët. Në të dyja rastet qëllimi
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final, të cilin tani e tutje do ta quajmë objektiv final, nuk mund të
arrihet me shkop magjik.

2 – Në rastin e anijes hapësinore fillimisht shërbejnë dy motorë
shumë të fuqishëm, të cilët janë të aftë të shkëpusin anijen nga
toka dhe ta nxjerrin atë jashtë ndikimit të gravitetit. Po kështu, në
rastin e politikës monetare, na duhet një ose disa variabla
ekonomikë, me anë të manipulimit të të cilëve arrijmë të ndikojmë
një tregues tjetër ekonomik, i cili është një hap i ndërmjetëm në
rrugën e gjatë dhe të vështirë për kontrollin e inflacionit. I gjithë ky
proces në teorinë ekonomike njihet si objektiv operacional i politikës
monetare.

3 – Shkëputja nga atmosfera e Tokës është një hap i rëndësishëm
për plotësimin me sukses të misionit të anijes hapsinore, por
gjithësesi ai përsëri mbetet një hap i ndërmjetëm. Për këtë arsye,
konstruktorët kanë menduar një zgjidhje tjetër, ekzistencën e dy
motorëve të tjerë me fuqi më të vogël, të cilët do ta orientojnë
lëvizjen e anijes drejt stacionit të hapësirës. Po kështu, dhe në
rastin e politikës monetare hap i fundit mbetet manipulimi i variablit
të ndërmjetëm, ndryshimi i të cilit është testuar se në një kohë të
mëvonshme ndikon atë që thamë në fillim, mbajtjen e inflacionit
në nivele të ulëta. I gjithë ky proces në teorinë ekonomike njihet si
objektiv i ndërmjetëm i politikës monetare.
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Në varësi të përzgjedhjes së objektivit të ndërmjetëm emërtohet
dhe regjimi i kuadrit politik që ka adoptuar banka qendrore. Në
praktikë njihen tre lloj regjimesh, të cilat emërtohen si regjim i
targetimit të kursit të këmbimit, regjim i targetimit të treguesëve
monetarë dhe rregjim i targetimit të inflacionit të pritshëm. Me poshtë
do të mundohem të prek shkarazi secilin nga këto tre rregjime.

Zgjedhja e llojit të rregjimit të mbajtjes së politikës monetare, para
së gjithash, kushtëzohet nga ambienti ekonomik dhe nga natyra e
mekanizmit të transmisionit që karakterizon çdo vend të veçantë.
Për shkak se vende të ndryshme përballen me ambiente dhe me
struktura të ndryshme ekonomike dhe financiare, është e
kuptueshme se dhe ankorat e politikës monetare do të jenë të
ndryshme në vende të ndryshme. Siç shkruan dhe Andrew Crockett
“një masë jo në mënyrë të domosdoshme duhet t’i korrespondojë
të gjitha prerjeve”.

REGJIMI I TARGETIMIT TË PARASË.

Regjimi i targetimit të parasë konsiderohet si më i vlefshëm për të
ashtuquajturat ekonomi në emergjencë dhe në tranzicion. Në këto
vende, ku kanalet e financës nuk janë të zhvilluara (rast tipik ai i
vendit tonë) me anë të vendosjes së objektivave monetarë i
shërbehet shumë më mirë kontrollit mbi ekspansionin e kredisë
në përgjithësi. Është fakt se në këto lloje vendesh kanalet e
transmetimit të kredisë, nga këndvështrimi i politikës monetare janë
nga më të rëndësishmet. Nga ana tjetër, objektivat e ndërmjetëm
monetarë ndihmojnë dhe në vendosjen dhe në ruajtjen e disiplinës
së buxhetit. Kjo është një arsye shtesë pse Fondi Monetar, në
programet e tij të mbështetjes, imponon kushte për përqindjen e
rritjes së parasë dhe të kredisë.

Faktorët e tjerë, që argumentojnë zbatimin e këtij regjimi, kanë të
bëjnë me vështirësitë e mëdha, që hasen në adoptimin e dy
regjimeve të tjera në ekonomitë në tranzicion. Regjimi i targetimit
të kursit të këmbimit mbart rrezikun e prishjes së ekuilibrit të
jashtëm, në rrethanat kur inflacioni i shkaktuar nga brenda vazhdon
të jetë jashtë kontrollit. Ndërkohë, inflation targeting mund ta pësojë
nga besueshmëria e pakët në një ambient me inflacion të
paqëndrueshëm. Kjo do të pengonte arritjen e një objektivi themelor
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për inflation targeting, atë të orientimit të pritjeve të çmimeve të
brendshme.

REGJIMI I KURSIT TË KËMBIMIT.

Edhe pse në shumë raste regjimi i kursit të këmbimit ka çuar në
krizë valutore, nuk mund të mohoet fakti se regjimi valutor, ku kursi
i këmbimit është fiksuar me një monedhë tjetër ka arritur të frenojë
shpërthimet e inflacionit në ekonomi. Mund të thuhet se një kurs
këmbimi i varur, i administruar me kujdes mund të përbëjë një
kuadër politik shumë të dobishëm për një treg në zhvillim, në një
shkallë të caktuar të zhvillimit të tij.

Disa vrojtues sugjerojnë që ky regjim mund të jetë instrument i
dobishëm i politikës në hapat e parë të paketës së masave
antiinflacion, por që me kalimin e kohës duhet të zëvendësohet
me një regjim të politikës monetare, që bazohet në instrumente
politike të brendshme.

Shpesh, kursi i këmbimit mund të ketë efekte mbi ekonominë. Kjo
mund të ndodhë kur një pjesë e madhe e prodhimit të brendshëm
është e influencuar nga çmimet ndërkombëtare, ose kur pritjet
inflacioniste janë të kushtëzuara nga kursi i këmbimit (këtu mund
të futet dhe Shqipëria). Në kushtet kur ndjeshmëria e çmimeve
ndaj ndryshimeve politike dhe ekonomike, sidomos në shoqëri me
nivel të ulët dhe të mesëm të ardhurash, është e lartë, përpjekjet e
vendimmarrësve për të zbutur luhatjet e importuara të çmimeve
do të bëhen më të vështira. Fatkeqësisht ata nuk do të jenë të aftë
të administrojnë kursin e këmbimit vetëm nëpërmjet uljes ose rritjes
së përqindjes së brendshme të interesit. Kjo është një pikë
ndryshimi midis këtyre vendeve dhe vendeve të zhvilluara, ku
përqindja e brendshme e interesit pasqyron një ndikim të
parashikueshëm mbi lëvizjet e kapitalit dhe kursin e këmbimit.

Një pikë tjetër e fundit ka të bëjë dhe me besueshmërinë. Në qoftë
se kredibiliteti është i ulët dhe autoritetet janë të pafuqishme ta
vendosin atë, atëherë zgjedhja e këtij regjimi mund të jetë me pasoja
negative, që mund të çojnë dhe në prishje të ekuilibrit të jashtëm si
dhe mund të jetë pre e spekulimeve. Në përfundim, është e vështirë
të gjykosh saktë mbi përdorimin e kësaj ankore të politikës
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monetare. “Vështirësia qëndron në një çështje shumë praktike:
shumë pak vende kanë arritur të hartojnë një “strategji të daljes”
me sukses nga aplikimi i kursit fiks të këmbimit. Për aq kohë sa
sistemi është duke funksionuar në rregull autoritetet politike nuk
gjejnë arsye për ta zëvendësuar atë. Ndërkohë kur monedha
gjendet nën presion, autoritetet duke e abandonuar regjimin e kursit
të varur të monedhës, nuk duan të thonë se janë të gatshme të
pranojnë edhe dështimin e politikës” – Andrew Crockett (1999, faqe
224).

ÇFARË ËSHTË REGJIMI INFLATION TARGETING, IT.

Inflation targeting është një mënyrë e të mbajturit të politikës
monetare nën të cilën vendimet politike ideohen nga raporti midis
inflacionit të pritshëm në të ardhmen me një objektiv inflacioni të
shpallur që më parë. Në një regjim të inflation targeting, autoritetet
shpallin objektiv një shifër të vetme ose një interval objektiv. Në
qoftë se në periudhën që pason (zakonisht nga 1 deri në  2 vjet)
inflacioni i faktuar bie jashtë intervalit të shpallur objektiv atëherë
diçka nuk shkon me politikën monetare, e për rrjedhim diçka duhet
ndryshuar për të rritur efektivitetin e saj. Nga ky këndvështrim
inflacioni i pritshëm nuk është gjë tjetër veçse një “objektiv i
ndërmjetëm” i politikës monetare.

Në një regjim IT, autoriteti monetar (zakonisht banka qendrore)
shpall zonën objektiv për inflacionin në përputhje me objektivin
final të politikës monetare, atë të stabilitetit të çmimeve. Në praktikë
synohet mbajtja e inflacionit të ardhshëm brenda ekstremeve të
zonës së shpallur. Mund të qëllojë që për një grup të caktuar
fenomenesh rastësore, efekti i të cilave mbi bandë është stiuduar
dhe shpallur paraprakisht, inflacioni i pritshëm të jetë diçka jashtë
intervalit, por gjithësesi brenda disa hapësirave shtesë të cilët janë
pranuar që më parë. Në këtë mënyrë, shmangiet e parashpallura
nxjerrin në evidencë domosdoshmërinë e matjes së inflacionit bazë,
një tregues ky që lë jashtë vëmendjes presionet inflacioniste që
janë jashtë kontrollit të politikës monetare.

Një element tjetër i rëndësishëm i regjimit IT, vlerësohet të jetë
transparenca në matje, për arsyen e thjeshtë se suksesi i këtij
regjimi varet nga fakti nëse agjentët privatë, individët, publiku, në
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përgjithësi, do të pranojë apo jo objektivin e shpallur zyrtarisht. Ky
parim i rëndësishëm i këtij regjimi është i lidhur ngushtë dhe me
kredibilitetin e institucionit dhe të politikës së aplikuar. Vetë IT lë
hapësira të lira për politikën, të cilat mund ta tundojnë politikën
monetare të adoptojë politika ekspansioniste për të mbështetur
rritjen e prodhimit në terma afatshkurtër. E thënë ndryshe,
mospërputhjet e dukshme midis IT dhe preferencës për të rritur
prodhimin përtej kapaciteteve potenciale, mund të çojnë si në rënien
e kreditibilitetit ashtu dhe në zbehjen e rolit të saj në ekonomi. Në
këtë kontekst, shumica e vendeve që kanë adoptuar këtë regjim
kanë paraqitur fillimisht masa të forta në shërbim të rritjes së
kredibilitetit, përfshirë diskutime të hapura politikash dhe
interpretimesh të të dhënave ekonomike.

Një tipar përcaktues i IT është se objektivi i ndërmjetëm, inflacioni
i së ardhmes, nuk është një variabël i vrojtuar. Pra, nga një
këndvështrim operacional, IT mund të shikohet si një proces me
dy hapa, në të cilin autoriteti monetar pikësëpari bën një parashikim
të inflacionit për të vlerësuar nëse nën politikat aktuale, inflacioni
do të qëndrojë brenda zonës objektiv apo jo. Hapi i dytë del në
skenë në qoftë se pritet që inflacioni i së ardhmes të rezultojë jashtë
intervalit kufi. Në këtë rast, një rregull i mirëpërcaktuar, që lidh
procesin vendimmarrës me inflacionin e projektuar duhet të
përcaktojë drejtimin për instrumentet e poltikës monetare që të
mundësojnë kanalizimin e inflacionit të projektuar brenda zonës
objektiv.

Me përkufizim IT është një politikë monetare afatmesme, që
nënkupton pesë elemente kryesore:

1) bërjen publike për një periudhë afatmesme të shifrës së
inflacionit si një qëllim për t’u arritur;

2) angazhimin institucional për stabilitetin e çmimeve, si qëllim
parësor të politikës monetare, nga i cili varen të gjitha
qëllimet e tjera;

3) ndërtimin e një strategjie në të cilën përfshihen shumë
variabla, jo vetëm agregatët monetarë apo kurset e
këmbimit të cilët janë përdorur për të përcaktuar kuadrin e
politikës së instrumenteve;

4) rritjen e transparencës së strategjisë së politikës monetare,
nëpërmjet komunikimit me publikun dhe tregun, për planet,
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objektivat dhe vendimet e autoriteteve monetare;
5) rritjen e përgjegjësisë së bankës qendrore për të arritur

objektivat e saj për inflacionin.

Të pesë elementet e mësipërme janë të rëndësishme, por pa
dyshim më i spikaturi është domosdoshmëria e shpalljes publike
të shifrës së vendosur si objektiv për t’u arritur për vitin e ardhshëm.
Megjithatë, që të pretendosh se regjimi i adoptuar përkon me një
IT është e rëndësishme t’i përmbahesh edhe katër parimeve të
tjera. Ky fakt është shumë tregues për vendet në tranzicion
ekonomik, sepse mjaft prej tyre e raportojnë objektivin për
inflacionin si një rutinë të pjesës së planit ekonomik të qeverisë
për vitin e ardhshëm, ndërkohë që strategjia e politikave të tyre
monetare akoma nuk karakterizohet si një regjim për arritjen e
objektivit të vendosur për inflacionin, i cili kërkon edhe aplikimin e
katër elementeve të tjera si mbështetje përtej periudhave afat-
mesme.

POLITIKA MONETARE NË SHQIPERI.

Duke iu kthyer rastit tonë konkret, politika monetare e Bankës së
Shqipërisë, për herë të parë u ideua dhe u zbatua në mesin e vitit
1992, kur, si pjesë e marrëveshjes së mbështetjes të FMN-së për
Shqipërinë, u prezantuan për herë të parë disa vendime, të cilat
synonin vendosjen e kontrollit mbi ofertën e parasë nëpërmjet
përdorimit të instrumenteve të drejtpërdrejta të kontrollit monetar.
Që në ligjin e parë të Bankës së Shqipërisë përmendet “ruajtja e
vlerës së brendshme dhe të jashtme të monedhës kombëtare1”, si
rrjedhim i së cilës do të ishte sigurimi i stabilitetit të çmimeve të
konsumit.

Në rrjedhën e viteve objektivi final i politikës monetare të Bankës
së Shqipërisë u rafinua më tej, duke tentuar gjithnjë e më shumë
drejt një përcaktimi të qartë të stabilitetit të çmimeve si objektiv
final të politikës monetare. Më konkretisht, në ligjin në fuqi që rregullon
aktivitetin e Bankës së Shqipërisë, citohet se “arritja dhe ruajtja e
stabilitetit të çmimeve2”, është objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë
ndërkohë që të gjithë objektivat e tjerë rrjedhin prej këtij objektivi.
1 Ligji nr. 7559, datë 22.4.1992 “ Për Bankën e Shqipërisë” , neni 3, paragrafi 1.
2 Ligji nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” , neni 3, pika 1.



400

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

Figura në vijim jep një pasqyrë të saktë se si Banka e Shqipërisë
arrin të mbajë politikën e saj monetare.

Siç e tregon dhe figura 1., instrument parësor i politikës monetare
të Bankës së Shqipërisë është norma fikse e përqindjeve të repos,
e cila në varësi të sinjalit që do të çojë në treg Banka e Shqipërisë,
ofrohet ose në ankande ku shuma e pranuar është e pakufizuar3

kundrejt çmimit të fiksuar, ose në anakande ku shuma e pranuar
është fikse4 dhe çmimi i shpallur është nivel kufi. Pavarësisht formës
së ankandit qëllim i vetëm është kontrolli i likuiditetit në sistem,
duke synuar mbajtjen e tij në nivele optimale, në mënyrë që të
sigurohet eficiencë maksimale e mekanizmit të transmisionit.

Nga ana tjetër siç mund të merret me mend, përqindja fikse e
repove, shërben dhe si referencë për përqindjet e tjera, kryesisht
e kam fjalën për lehtësitë kredituese që Banka e Shqipërisë i ofron
sistemit bankar.

3 Në këtë rast mund të thuhet se tregut i jepet sinjali i një politike monetare neutrale,
ashtu siç po ndodh aktualisht që prej pranverës së fundit.
4 Fillimisht ankandet e repove konsistonin në pranimin e shumave të shpallura që
më parë kundrejt një çmimi tavan gjithashtu, të shpallur. Me anë të këtij veprimi,
tregut i jepej një sinjal i qartë për të ulur më tej përqindjet e interesit.
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Pas përshkrimit që i bëmë rrugës që ndjek Banka e Shqipërisë për
kontrollin e inflacionit, mendoj se dikush prej jush mund ngrejë
pyetjen ore po pse kaq shumë kujdes për këtë të ashtuquajtur
inflacion. Çfarë është dhe pse duhet të shqetësohemi kaq shumë
prej tij? Bie fjala se si do ta masim dhe kujt duhet t’ia “faturojmë”
atë. Si shpjegohet që ekonomi me të njëjtat përmasa – ajo
amerikane dhe ajo ruse, për shembull – kanë shkallë të ndryshme
imunizimi ndaj inflacionit? Pse thuhet që në ekonomitë e brishta
shpesh herë inflacioni është pjesë e “mëkateve” të politikanëve?

Nuk është nevoja të jesh një studjues i teorisë ekonomike për të
kuptuar se çfarë është inflacioni dhe për më tepër çfarë është i
aftë të shkaktojë. Po kështu, është e vërtetë se edhe shkaqet që e
prodhojnë atë njihen përgjithësisht. Realisht, ajo çka kuptohet
rëndom ka të bëjë me faktin se ku ka shumë para ka rritje çmimesh,
se ku të mirat materiale dhe shërbimet e ofruara janë të pakta,
përsëri do të ballafaqohemi me rritje çmimesh rritje, e cila në fund
të fundit, për të dyja rastet e cituara do të thotë që ka inflacion.

Inflacioni nga një këndvështrim i përgjithshëm është thjesht një
“superprodhim” i parasë, i cili në njërën anë në mënyrë të dukshme
rrit çmimet e mallrave dhe në anën tjetër ul fuqinë blerëse të parasë.
Megjithatë, për ta popullarizuar do të thonim se inflacioni ndodh
atëhere kur niveli i përgjithshëm i çmimeve dhe i kostove në
ekonomi rritet, domethënë kur rritet çmimi i bukës, i naftës, i
veturave etj., ose kur rritet niveli i pagave, çmimi i tokës etj.. Është
normale që rritja e çmimeve të mos jetë në të njëjtin nivel në të
gjithë mallrat e përmendur më sipër dhe po ashtu dhe koha në të
cilën evidentohet rritje çmimesh të mos jetë e njëjtë për dy mallra
të ndryshëm. Në këtë kuptim, me periudha inflacioniste do të
përkufizojmë ato periudha kohe kur niveli i çmimeve të konsumit –
i matur nga ndryshimi i një indeksi të çmimeve të konsumit – rritet
në përgjithësi. Kështu, sa herë që në gazeta apo në media në
përgjithësi, njoftohet se “inflacioni ka rënë” apo “pritjet inflacioniste
në ekonomi janë rritur”, shkruesit kanë pasur parasysh lëvizjet në
një indeks çmimesh, i cili në pjesën më të madhe të vendeve është
identifikuar si Indeksi i Çmimeve të Konsumit ose shkurt IÇK (në
anglisht CPI – consumer price index).

IÇK nuk është gjë tjetër veçse një matje e çmimeve të një shporte
mallrash konsumi dhe shërbimesh. Zakonisht në grupet më të
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mëdha që përfshihen në një shportë të IÇK janë artikujt ushqimorë,
veshjet, blerja dhe mirëmbajtja e shtëpive, karburantet, transporti
dhe kujdesi mjeksor. Deri në këtë moment duket se gjërat janë të
thjeshta, por problemi fillon të vështirësohet kur cakton peshën që
secili nga këto grupe do të zërë ndaj totalit. E thënë më qartë duhet
vendosur se sa do të rritet niveli i përgjithshëm i çmimeve në qoftë
se çmimet e grupit ushqimor do të rriten me 10 për qind. Në praktikë
përcaktimi i peshave bazohet në rëndësinë ekonomike që ka çdo
grup, rëndësi e cila matet nga ajo pjesë e shpenzimeve – ndaj
totalit – që konsumatorët harxhojnë për atë grup të caktuar mallrash.
Më konkretisht, në qoftë se konsumatorët vetëm 15 për qind të buxhetit
të tyre e dedikojnë për shpenzime të veshmbathjes, atëhere pesha
që ky grup do të zërë në shportë do të jetë 15 për qind.

Siç vihet re, janë konsumatorët që me mënyrën se si shpenzojnë
përcaktojnë dhe “fytyrën” e inflacionit. Është për këtë arsye që
indekset e ndërtuara në vende të ndryshme kanë pika të
përbashkëta, të cilat më së shumti kanë të bëjnë me praninë e të
njëjtëve grupmallrash si dhe me përafrinë e peshave që këto grupe
zënë ndaj totalit. Këto ngjashmëri janë më të dukshme kur
krahasohen ekonomi me struktura dhe me shkallë zhvillimi të
ngjashme, si për shembull kur krahasohet ekonomia franceze me
atë gjermane.

Sa lloje inflacioni do të mund të indentifikonim? Në realitetin e
përditshëm na bie rasti të dëgjojmë dhe njoftime të lidhura me
tregues të ekonomisë, ku pa dyshim bën pjesë dhe inflacioni. Ajo
që duhet të na bëjë përshtypje në shikim të parë është shifra e
publikuar; është e lartë apo e ulët; është në nivel vjetor apo mujor
etj.. Është një e vërtetë e madhe që ka shoqëruar dhe do të
shoqëroje zhvillimin e historisë njerëzore: çmimet e mallrave dhe
të konsumit tentojnë gjithnjë të rriten dhe çështja qëndron në faktin
se sa do të jetë kjo rritje dhe për më tepër sa i aftë do të jesh për të
mbajtur rritjen e çmimeve të konsumit në hapin që t’i dëshiron. Si
shprehje të koncentruar të gjithë kësaj do të ishte mirë të përmendej
thënia e Jimmy Ë. Marsh: “inflacioni mund të ndalet siç pretendojnë
ekonomistët, por sa herë që ne shkojmë për të psonisur, duket se
ai është liruar para kohe me kusht”.

Në praktikë, ashtu si sëmundjet, edhe inflacioni shfaqet me nivele
të ndryshme të prekjes, megjithatë, studiuesit, sidomos kur bëhet
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fjalë për ta dalluar atë nga ana sasiore, kanë arritur të identifikojnë
katër lloje: inflacion i ulët, inflacion i moderuar, inflacion galopant
dhe hiperinflacion.

Në literaturën e sotme inflacioni i ulët nënkupton një normë pozitive
inflacioni që luhatet në intervalin 0 - 4 për qind në bazë vjetore. Që
në momentin e parë çdokush mund të mendojë se bëhet fjalë për
një normë inflacioni që është tipike për vendet e zhvilluara.

Inflacioni i moderuar përpara një dekade nënkuptonte një inflacioni
njëshifror i cili në ekstremin e sipërm të tij kishte një normë vjetore
në masën 10 për qind. Aktualisht, bëhet fjalë për një normë vjetore
inflacioni që luhatet në intervalin 5 - 10 për qind, dhe që më së
shumti është tipik për një pjesë të ekonomive në zhvillim dhe për
ato në tranzicion. Nga një këndvështrim pak më teknik, ky lloj
inflacioni është i pranishëm në ato periudha kur “terapitë” e
përdorura në periudha krizash kanë filluar të japin efektin e tyre.
Megjithatë, në disa raste, sidomos, kur pas periudhash relativisht
të gjata të një inflacioni të ulët vihet re një përshpejtim konstant i
inflacionit, duke e çuar atë një klasë më lartë, atëhere do të thonim
se kanë filluar të bien këmbanat e alarmit.

Inflacioni quhet galopant atëhere kur çmimet në bazë vjetore rriten
me përqindje me dy ose tre shifra. Në këtë situatë janë ndodhur
shumica e vendeve në tranzicion në fillimin e viteve ’90, pas
shthurjes së bllokut të madh komunist në Evropë. Në ambiente
ekonomike ku çmimet dyfishohen ose trefishohen në harkun kohor
të një viti, problemet janë të shumta dhe jeta e individëve, e firmave,
e agjentëve ekonomikë në përgjithësi bëhet shumë e vështirë. Ky
inflacion shoqërohet me prishje të stabilitetit makroekonomik duke
çuar në rënien e prodhimit, në përkeqësimin e pozicionit valutor,
në shkatërrimin e kursimeve, në dollarizimin e ekonomisë, e plot
fenomene të tjera negative.

Ndërkohë që ekonomia edhe mund të mbijetojë nga një inflacion
galopant, nuk ka dyshim se hiperinflacioni për të është një kancer
i vërtetë. Përveç të kaluarës së largët kur Gjermania u godit nga
një hiperinflacion i egër – vitet 1922 - 24 – një periudhë të gjatë
dhe të vështirë hiperinflacioni përjetuan dhe shumica e ish-
Republikave të Bashkimit Sovjetik në fillimin e viteve ’90. Kujt duhet
t’i kërkojmë llogari për inflacionin? Thamë që bankat qendrore në
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qendër të aktivitetit të tyre kanë ruajtjen e stabilitetit të çmimeve.
Po ashtu, sqaruam se inflacioni është “mëkat” i politikës monetare
për aq kohë sa ekspansioni monetar nuk imponohet prej zbatimit
të politikave fiskale të papërgjegjshme. Në këto kushte, lidhja para
– inflacion është shumë e fortë dhe merr formën e një spiraleje në
të cilën një element shtyn tjetrin dhe anasjelltas.

Duke u kthyer edhe një herë në botën reale, do të donim të sqaronim
se jeta e bankierëve qendrorë po bëhet gjithnjë e më e vështirë. I
gjithë opinoni i mban sytë tek ata; cila do të jetë lëvizja e tyre e
ardhshme; nëse interesi do të rritet siç pritej nga tregjet apo jo;
nëse veprimi i marrë ishte në kohën e duhur apo, nëse mesazhi
do të përcillet me shpejtësinë e duhur apo jo etj.. Për të qenë më
të sinqertë, presioni publik mbi ta është më i fortë në vendet e
zhvilluara, por realisht jeta e tyre është më e koklavitur në vendet
e pazhvilluara.

Përse kështu? Sigurisht përgjigja e kësaj pyetjeje është një e vetme,
pavarësia e bankës qendrore, e cila është vërtet reale në një
demokraci perëndimore dhe është gjithnjë nën kërcënim dhe
shpesh edhe formalisht jo e plotë në vendet në zhvillim. Nga
vrojtime të shumta ka rezultuar se bankat qendrore me shkallë të
lartë pavarësie kanë arritjet më të mira në sfidën me inflacionin
ashtu siç është evidentuar e kundërta në shumicën e vendeve ku
shkalla e pavarësisë së bankave qendrore le për të dëshiruar.

Sot, gjithnjë e më tepër po vërtetohet se sigurimi i stabilitetit të
çmimeve është kontributi më i çmuar që një bankë qendrore mund
të japë për zhvillimin ekonomik afatgjatë të vendit. Duke u nisur
nga kjo, ndjekja e këtij objektivi shpesh kërcënohet nga interesa
afatshkurtër siç janë rritje shumë e shpejtë ekonomike, punësim i
lartë etj., të cilat sigurohen duke “falur” disa përqindje nga inflacioni
ose duke toleruar një inflacion të lartë. Por, përfitimi afatshkurtër
është edhe dritëshkurtër. Ai kthehet në një bumerang për
ekonominë, për stabilitetin dhe për zhvillimin e saj në periudhë
afatgjatë. Për këtë arsye, ky objektiv i besohet bankave qendrore,
të cilat, ndryshe nga qeveritë apo politikanët, nuk kanë arsye të
prirern nga përfitimet apo nga interesat afatshkurtër.

T’i njohësh me ligj bankës qendrore të drejtën të ketë si objektiv
stabilitetin e çmimeve nuk do të thotë që banka do ta realizojë atë.
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Banka qendrore nuk mund të bëjë asgjë pa patur pavarësi të plotë
nga ekzekutivi për ta ndjekur këtë objektiv dhe me instrumentet që
ajo vetë vendos për t’i përdorur për zbatimin e politikës monetare.
Nëse, me ligj bankës qendrore i njihet si objektiv qendror stabiliteti
i çmimeve, por nga ana tjetër ligji parashikon që banka qendrore
në çdo kohë është e detyruar të kreditojë drejtpërdrejt qeverinë
me çdo lloj shume, atëherë banka qendrore nuk do të jetë në
gjendje ta realizojë këtë objektiv. Në këtë mënyrë, suksesi i bankës
qendrore në realizimin e detyrave të saj varet nga shkalla e
pavarësisë që ajo gëzon.

Pavarësisht kësaj a duhet që një bankë qendrore të fajësohet për
çdo lëvizje të çmimeve të konsumit qoftë kjo edhe shumë e
dukshme. A duhet të përgjigjet Banka e Shqipërisë pse çmimet e
frutave dhe perimeve në Shqipëri pësojnë luhatje të mëdha në
stinë të ndryshme të vitit, a mund të konsiderohen rrjedhoja të
politikës monetare efektet negative që gjeneron kriza në vendin
fiqinj, ajo energjitike etj..

Jo në asnjë mënyrë jo. Bankat qendrore përgjigjen dhe japin llogari
për atë pjesë të inflacionit i cili është derivat i një komponenti të
qëndrueshëm, që është gjithmonë i pranishëm, ecuria e të cilit në
mënyrë të vazhdueshme udhëhiqet nga kërkesa, ndërkohë që
ekzistojnë kapërcime të përkohshme në çmimet relative, zhvillime
këto që më së shumti ndodhin si pasojë e ndërveprimit të ofertës.

Elementi i përhershëm, zakonisht quhet inflacioni bazë ose
inflacioni qendror, dhe ai gjykohet të jetë një kontribut i drejtpërdrejtë
i politikës monetare. Ndërkohë, influenca e zhvillimeve në çmimet
relative në përgjithësi konsiderohet si “çrregullim” i përkohshëm i
cili nga këndvështrimi i politikës monetare duhen të injorohet si
përsa i takon vendimmarjes ashtu dhe analizës së vendimeve të
marra në të shkuarën.

Ekziston ideja e përgjithshme se kushdo është i aftë të shpjegojë
se çfarë pësojnë xhepat tanë kur inflacioni fillon ngjitjen. Në të
vërtetë kam përshtypjen se individët e thjeshtë nuk kuptojnë vetëm
një gjë, faktin që vetëm politikanët mund të dalin pa u lagur prej tij.
Po të tjerët? Katastrofë e vërtetë. Ato pak para që me mundim
vihen mënjanë fluturojnë për një ditë ose në raste të rralla nuk të
del dhe rroga e gjithë muajit për të blerë një bukë të vetme.
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Dikush e përshkruan inflacionin se ai nuk është gjë tjetër veçse
tentativa juaj për të kursyer me qëllimin e vetëm për të blerë diçka,
të cilën fatkeqësisht me kalimin e kohës nuk arrini ta blini kurrë.

Teoria makroekonomike servir një varg fatkeqësish të tjera, “autor”
i të cilave është vetëm “zoti” inflacion. Disa nga ato janë më të
vështira për t’u asimiluar nderkohë që ajo që thamë më sipër
lehtësisht dhe realisht është kuptuar dhe do të vazhdojë të kuptohet
edhe në të ardhmen.

PAVARËSIA E BANKËS SË SHQIPËRISË

Tashmë të gjithë e dinë se objektivi i Bankës së Shqipërisë është
arritja dhe ruatja e stabilitetit të çmimeve ose e thënë më
konkretisht, mbajtja e normave të ulëta pozitive të inflacionit. Politika
monetare që harton dhe zbaton Banka e Shqipërisë është në
funksion të këtij objektivi. Në fakt një objektiv i tillë ndiqet nga shumë
banka qendrore në botë. Pavarësia e bankës qendrore varet nga
shumë faktorë. Në rastin e Shqipërisë vlerësohet se banka
qendrore gëzon një pavarësi të lartë ligjore. Por, pavarësia reale e
saj është mjaft e ulët. Ka një sërë faktorësh që çojnë në reduktimin
e pavarësisë reale:

PAQËNDRUESHMËRIA POLITIKE.

Besohet se paqëndrueshmëria politike ka ndikim në pavarësinë e
bankës qendrore. Mosrespektimi i rregullave të lojës politike dhe
kalimit të pushteteve sjell edhe ndikime të fuqishme të
paqëndrueshmërisë politike në pavarësinë e bankës qendrore.

Në Shqipëri, të dyja situatat e përshkruara më sipër kanë ekzistuar
dhe kanë patur ndikimet e veta në pavarësinë e Bankës së
Shqipërisë. Pak a shumë, mund të thuhet që është vërejtur
paqëndrueshmëri politike si pasojë e mbajtjes së 4 zgjedhjeve dhe
dy referendumeve për kushtetutën në një interval kohor prej 8
vjetësh (normalisht duhet të kishim dy zgjedhje). Po kështu, në
momentet kur forcat politike në pushtet kanë ndjerë se do të
largoheshin prej tij nga zgjedhjet e parakohshme, temë e ditës së
tyre ka qenë “respektimi i institucioneve dhe i teknokratëve”, përfshi
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Bankën e Shqipërisë. Në tërësi, paqëndrueshmëria politike ka
ndikuar në drejtim të reduktimit të pavarësisë së bankës.

ZHVILLIMI I TREGUT FINANCIAR.

Në rastin e Shqipërisë, mund të thuhet me siguri të plotë se
pavarësia e bankës qendrore dëmtohet dhe nga shkalla e ulët e
ndërmjetësimit financiar dhe mungesa e tregjeve të kapitalit. Kjo
bën që në ekonominë e vendit pesha e sektorit financiar të mos
jetë e konsiderueshme dhe për pasojë, edhe veprimet e vendimet
e bankës qendrore të mos japin efektin maksimal të tyre. Kjo e vë
në pozitë inferiore në raport me qeverinë.

BORXHI I BRENDSHËM.

Ekzistenca e një borxhi të madh të brendshëm të qeverisë, bën që
klasa politike të mos jetë e interesuar për një bankë qendrore të
pavarur. Në Shqipëri, ekziston një borxh i brendshëm relativisht i
lartë që, gjithashtu, kufizon pavarësinë reale të bankës qendrore.

OPERACIONET NË TREGUN E HAPUR.

Një bankë qendrore ka pavarësi më të lartë nëse ajo ka hapësirat
e nevojshme dhe aftësinë për të ndërhyrë në masë të mjaftueshme
në tregun e hapur kur një gjë e tillë nevojitet. Por, kjo aftësi kufizohet
ndjeshëm, dhe për pasojë dhe pavarësia e bankës, nëse detyrimet
e qeverisë nuk janë të tregtueshme. Praktikisht, në Shqipëri, bonot
e thesarit të emetuara nga qeveria (Ministria e Financave), u kthyen
shumë shpejt në një instrument jo të tregtueshëm. Nga ana tjetër,
qeveria ka kërkuar që bankat të riinvestonin portofolin që maturohej.
Kjo i ballafaqoi bankat me një investim jolikuid duke u vënë
shpeshherë përballë mungesës së likuiditetit. Në këto kushte, për
të shmangur shfaqjen e problemeve të likuiditetit në sistemin
bankar, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë duke ofruar REPO ose
duke blerë letrat me vlerë nga portofoli i bankave të nivelit të dytë.
Rasti më ekstrem është ai i katër obligacioneve shtetërore të
emetuara kundrejt detyrimeve të papaguara të kooperativave
bujqësore. Këto obligacione, me urdhër administrativ u transferuan
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në një tjetër bankë shtetërore që kishte pozicion të favorshëm
likuiditeti. Por, edhe kjo bankë, shumë shpejt u detyrua t’i nxjerrë
këto obligacione në treg sekondar, të cilat, pas tentativave të
pasuksesshme për t’i shitur, u blenë nga Banka e Shqipërisë.

FUNKSIONI I KËSHILLTARIT.

Në disa vende, detyrë zyrtare e guvernatorit është edhe funksioni
i këshilltarit ekonomik të qeverisë. Ky funksion e lejon atë që t’i
drejtohet periodikisht parlamentit ose kabinetit për çështje të tilla
si politikat në tregjet e punës dhe fiskale. Në Shqipëri, Banka e
Shqipërisë nuk merr pjesë aktive në hartimin apo dhënien e
këshillave për politikat jashtë fushës monetare e valutore.
Megjithatë, një hap i bërë në këtë drejtim është pjesëmarrja e
Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë në Komitetin e Politikave
Ekonomike që drejtohet nga Kryeministri.

OPOZITA E PUBLIKUT NDAJ INFLACIONIT.

Një tjetër përcaktues i rëndësishëm i pavarësisë është mbështetja
e publikut për objektivin e stabilitetit të çmimeve. Besohet se nëse
publiku është i prirur të kundërshtojë inflacionin, atëherë banka
qendrore ka më tepër autoritet, vendimet e saj kanë më shumë
shanse të kenë mbështjetje të gjerë dhe për pasojë rritet shkalla e
pavarësisë së saj.

A ka në Shqipëri opozitë ndaj inflacionit të lartë? Jo, as në publikun
e gjerë, as në rrethet financiare. Por, sidomos negativ në këtë
drejtim është mentaliteti i popullsisë, e cila e drobitur ekonomikisht,
ka humbur çdo lloj ndjenje “për sakrifikimin e mirëqenies së saj”
në këmbim të një zhvillimi ekonomik në të ardhmen. Mund të themi
fare hapur se angazhimi i autoriteteve shqiptare në të shkuarën,
por edhe sot, për të ruajtur ekuilibrat makroekonomikë dhe për të
siguruar një normë të ulët inflacioni më shumë është arritur nën
nevojën për të siguruar marrëveshje me institucionet ndërkombëtare,
kryesisht FMN, dhe për të përfituar financimet e nevojshme prej tyre.

Personaliteti dhe reputacioni i drejtuesve të bankës qendrore dhe
qeverisë.
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Pavarësia reale e një banke qendrore është edhe produkt i politikës
së përditshme, i ndërveprimeve institucionale dhe personale të
drejtuesve të saj dhe të qeverisë, ose në kuadër më të ngushtë, të
ministrisë së financave që ndikojnë në njërin ose në tjetrin drejtim.
Tradita dhe personaliteti i guvernatorit mund të ndikojë ndjeshëm
në sjelljen e bankës qendrore. Nga përvojat e punës në Bankën e
Shqipërisë, është vërejtur që vërtet personaliteti i drejtuesve të
këtij institucioni dhe i ministrave të financave kanë patur ndikim në
sjelljen e institucioneve. Nëse Banka ka tentuar të respektojë
pavarësinë e vet, kjo fare mirë mund të zbulohet po të ndiqet gjuha
e përdorur në dokumentet dhe korrespondencën e institucioneve
apo në prezantimet publike të drejtuesit të institucionit.

Nëse personaliteti i guvernatorit ka qenë më i fortë se sa ai i ministrit
të financave (apo çdo anëtari tjetër të qeverisë) gjuha e përdorur
në dokumente ka qenë më e ftohtë, e prerë dhe e qartë. Në të
kundërt, është përdorur një e shkruar lakonike me shumë terma
mirësjelljeje në mes.

Një tjetër faktor i vërejtur në Shqipëri, që ka ndikuar në këtë
personalitet, është edhe mbështetja që kanë patur këta drejtues
nga forca politike në pushtet. Nëse forca politike në pushtet ka
mbështetur fuqishëm ministrin e financave është vërejtur një sjellje
“më e përulur” e guvernatorit dhe anasjelltas. Tepër i rëndësishëm
bëhet ky faktor (personaliteti i guvernatorit) në rastin e Shqipërisë,
ku ekzekutivi, edhe pse është miratuar ligji që sanksionon
pavarësinë e bankës qendrore, në mënyrë të vazhdueshme bën
përpjekje apo ushtron presion për të kufizuar në praktikë këtë pavarësi.

CILËSIA E DEPARTAMENTIT TË KËRKIMEVE TË BANKËS
QENDRORE.

Cilësia e departamentit të kërkimeve të bankës qendrore i jep
mundësi Bankës që të krijojë qëndrimin e vet të pavarur në raport
me institucionet e tjera ekonomike të kërkimit brenda sektorit publik
dhe të rrisë peshën e saj në raport me qeverinë e sidomos me
ministrinë e financave.

Në përfundim, duhet theksuar që për sa kohë ekziston me ligj
detyrimi që Banka e Shqipërisë të kreditojë drejtpërdrejt Qeverinë,
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pavarësia e saj asnjëherë nuk do të jetë e plotë, përkundrazi do të
jetë vazhdimisht nën kërcënim. Për më tepër, nisur nga objektivi
strategjik që ka shpallur Banka e Shqipërisë për të pasur si model
institucional Bankën Qendrore Evropiane, shumë shpejt ajo duhet
të plotësojë kushtin që kanë bankat qendrore të Bashkimit Evropian:
kreditim zero për qeverinë.
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“PRANIA NË PUBLIK E GUVERNATORIT TË
BANKËS SË SHQIPËRISË, 1997-2001”



412

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI



413

KAPITULLI VI - LEKSIONE TË MBAJTURA NGA GUVERNATORI

“PRANIA NË PUBLIK E GUVERNATORIT TË BANKËS SË
SHQIPËRISË, 1997-2001” VËLLIMI I

PËRMBAJTJA

Leksioni i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, në Fakultetin Ekonomik
të Tiranës, mars 2000 “Pavarësia e Bankës Qendrore”

FJALA E GUVERNATORIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË NË
DOKUMENTET ZYRTARE MBI VLERËSIMET EKONOMIKE E
MONETARE DHE NË RAPORTET VJETORE

Prezantim i Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 1997.
Vlerësim i Bankës së Shqipërisë për ekonominë shqiptare në tremujorin e
parë të vitit 1998.
Vlerësim i Bankës së Shqipërisë për ekonominë shqiptare në tremujorin e
dytë të vitit 1998.
Deklaratë e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin
e parë të vitit 1998.
Vlerësim i Bankës së Shqipërisë për ekonominë shqiptare në tremujorin e
tretë të vitit 1998.
Deklaratë e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin
e dytë të vitit 1998.
Prezantim i Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 1998.
Vlerësim i Bankës së Shqipërisë për ekonominë shqiptare në tremujorin e
parë të vitit 1999.
Vlerësim i Bankës së Shqipërisë për ekonominë shqiptare në tremujorin e
dytë të vitit 1999.
Deklaratë e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin
e parë të vitit 1999.
Vlerësim i Bankës së Shqipërisë për ekonominë shqiptare në tremujorin e
tretë të vitit 1999.
Deklaratë e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin
e dytë të vitit 1999.
Prezantim i Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 1999.
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Vlerësim i Bankës së Shqipërisë për ekonominë shqiptare në tremujorin e
parë të vitit 2000.
Vlerësim i i Bankës së Shqipërisë për ekonominë shqiptare në tremujorin
e dytë të vitit 2000.
Deklaratë e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin
e parë të vitit 2000.
Vlerësim i Bankës së Shqipërisë për ekonominë shqiptare në tremujorin e
tretë të vitit 2000.
Deklaratë e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin
e dytë të vitit 2000.
Prezantim i Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2000.
Vlerësim i Bankës së Shqipërisë për ekonominë shqiptare në tremujorin e
parë të vitit 2001.
Vlerësim i Bankës së Shqipërisë për ekonominë shqiptare në tremujorin e
dytë të vitit 2001.
Deklaratë e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin
e parë të vitit 2001.
Vlerësimi i Bankës së Shqipërisë për ekonominë shqiptare në tremujorin
e tretë të vitit 2001.

PARAQITJE NË KOMISIONIN E EKONOMISË, FINANCAVE DHE
PRIVATIZIMIT DHE NË SEANCAT PLENARE NË KUVENDIN E
SHQIPËRISË

8 dhjetor 1999
25 janar 2000
4 maj 2000
22 dhjetor 2000
23 prill 2001
20 dhjetor 2001

KONFERENCA SHTYPI

19 maj 2000
17 nëntor 2000
17 janar 2001
22 gusht 2001
19 nëntor 2001
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INTERVISTA DHE PREZANTIME TË TJERA

“Strategjia e Bankës së Shqipërisë.” Intervistë dhënë gazetës “Shekulli”,
në 19 janar 1999.
“Numri një i Bankës së Shqipërisë flet për luhatjet e monedhës vendase.”
Intervistë dhënë gazetës “Gazeta Shqiptare” në 14 gusht 1999.
“Amnistia - Meidani ka të drejtë.” Intervistë dhënë gazetës “Gazeta
Shqiptare” në 15 gusht 1999.
Intervistë dhënë revistës “Monitor” në numrin e saj të parë, në dhjetor
2000.
Konferenca “Informacioni statistikor”, mbajtur në Tiranë në 2 dhjetor 2000,
fjala e hapjes.
Fjala e mbajtur në takimin e diskutimit me temë “Ringjallja e Bursës së
Tiranës”, në 21 dhjetor 2000.
“Sfida e vitit 2001 quhet Banka e Kursimeve”, fjala e mbajtur në takimin e
diskutimit “Mbi ecurinë e sistemit bankar në Shqipëri dhe të procesit të
privatizimit të bankave shtetërore.”, në 20 mars 2001.
Intervistë dhënë revistës “The Banker”, prill 2001.
Fjalë e mbajtur në konferencën “Globalizimi dhe ekonomitë në zhvillim”,
organizuar nga Banka Kombëtare e Kroacisë në Dubrovnik, në 28-29
qershor 2001.
“Guvernatori i Bankës së Shqipërisë flet për ekonominë shqiptare” në BIE
- Balkan Information Exchange,në 28 shtator 2001, intervistë.
Fjalë e mbajtur në Konferencën rajonale të Bankës së Eksport-Importit në
Cavtat, Kroaci, 29 tetor 2001.
Konferenca “Shqipëria midis reformave të brendshme dhe integrimit
europian”,mbajtur në Tiranë në 6-7 dhjetor 2001, fjala e hapjes.
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“PRANIA NË PUBLIK E GUVERNATORIT TË
BANKËS SË SHQIPËRISË, DHJETOR 2001-

DHJETOR 2002”
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“PRANIA NË PUBLIK E GUVERNATORIT TË BANKËS
SË SHQIPËRISË, DHJETOR 2001-DHJETOR 2002”

KAPITULLI I. FJALA E GUVERNATORIT TË BANKËS
SË SHQIPËRISË NË DOKUMENTET ZYRTARE
MBI VLERËSIMET EKONOMIKE E MONETARE DHE
NË RAPORTET VJETORE

Raporti i zhvillimeve ekonomike dhe monetare për
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2001

Prezantim i Raportit Vjetor të vitit 2001

Vlerësim i Bankës së Shqipërisë për ekonominë shqiptare
në tremujorin e parë të vitit 2002

Raporti i zhvillimeve ekonomike dhe monetare për
gjashtëmujorin e parë të vitit 2002

Raporti i zhvillimeve ekonomike dhe monetare për
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002

KAPITULLI II. PARAQITJE NË KOMISIONIN E EKONOMISË,
FINANCAVE DHE PRIVATIZIMIT DHE NË SEANCAT
PLENARE NË KUVENDIN E SHQIPËRISË

Fjala në Kuvendin e Shqipërisë, 7 maj 2002

Fjala në Kuvendin e Shqipërisë, 23 shtator 2002,
Lufta kundër pastrimit të parave

Fjala në Kuvendin e Shqipërisë, dhjetor 2002

KAPITULLI III. KONFERENCA SHTYPI

“Inflacioni dhe Banka e Shqipërisë si dhe çështje të hyrjes
së monedhës euro në Shqipëri”. Konferenca për shtyp e
datës 23 janar 2002
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“Zhvillimet e fundit në treguesit e inflacionit dhe ecuria
e pritshme e çmimeve për muajin dhjetor”.
Konferenca për shtyp e datës 26 nëntor 2002

KAPITULLI IV.  INTERVISTA DHE SHKRIME

Intervista për gazetën "Shekulli",
datë 24 mars 2002

Intervista për gazetën "Korrieri",
datë 24 mars 2002

KAPITULLI V. PREZANTIME NË AKTIVITETE TË NDRYSHME

“Banka e Shqipërisë dhe Integrimi Evropian”,
referati në Konferencën “Shqipëria midis reformave
të brendshme dhe integrimit evropian”,
mbajtur në Tiranë në 6-7 dhjetor 2001.

“Politika Monetare: Një vështrim analitik mbi të kaluarën
dhe të ardhmen”
fjala në Konferencën “Shqipëria midis reformave të brendshme
dhe integrimit evropian”,
mbajtur në Tiranë në 6-7 dhjetor 2001.

“Perspektivat e zhvillimit ekonomik të rajonit”
Fjala në takimin e Klubit të Guvernatorëve në Selanik,
24 - 25 Maj 2002

“Dinamika e inflacionit dhe strategjia e politikës monetare”
Fjala në takimin e Klubit të Guvernatorëve në Selanik,
24 - 25 Maj 2002

“Ndryshimi i strukturës bankare dhe i praktikave të mbikëqyrjes”
Fjala në takimin e Klubit të Guvernatorëve në Selanik,
24 - 25 Maj 2002

“Sfidat përpara për përmirësimin e statistikave të qeverisjes
në Shqipëri”
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Fjala  në takimin e Singaporit, 28-30 maj 2002

Fjala në takimin me Komunitetin e Biznesit, 13 shtator 2002
Banka e Shqipërisë me Komunitetin e Biznesit.

Fjala në Konferencën III të Bankës së Shqipërisë
“Banka e  Shqipërisë: Një dekadë më pas” 5 - 6 dhjetor 2002

Referati i mbajtur në Konferencën III “Sistemi financiar shqiptar
në tranzicion: Progres apo brishtësi”, me z.Sulo Hadëri,
5 - 6 dhjetor 2002

Fjala në Konferencën: “Roli i sistemit bankar në përmirësimin
e klimës së Biznesit”, 17 dhjetor 2002

“PRANIA NË PUBLIK E GUVERNATORIT TË BANKËS
SË SHQIPËRISË, 1997-2001” VËLLIMI I
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